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วิสัยทัศน (Vision) 

เปนบริษัทที่มีการจัดการอยางมีคุณภาพ 

เพ่ือการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission) 

มีการบริหารงานที่ดีตามมาตรฐานสากล 

มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอลูกคาและสังคม

คุณคา (Values) 

พันธมิตรทางกลยุทธดานกอสราง 

ที่มีประสิทธภิาพ
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1. เก่ียวกับ CRD 

1.1 สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการ  

ในป 2562 เปนปที่บริษัทครบรอบ 29 ปของการกอตั้ง จากกระแสการเปลี่ยนแปลงมหภาคของโลก

อยางรวดเร็วมากในชวง 10 ปที่ผานมาทำใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจในหลายดาน กระแสของการ

ดำเนินธุรกิจอยางม่ันคงและยั่งยืนกลายมาเปนประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจ  

เรารับรู กระแสและเรียนรูศาสตรแหงการสรางธุรกิจอยางยั่งยืนอยางเปนระบบ เราตระหนักถึง

ความสำคัญของการวางแผน การบริหารจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อใหการดำเนินงานสอดคลอง

ไปกับทิศทางการพัฒนาขององคกรเพื่อสงมอบคุณคาขององคกรไปยังผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาที่สำคัญ

ของเรานั้นคือ ลูกคา คูคา และพนักงานของบริษัท ที่เปรียบเสมือนดั่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจท่ีจะขับเคลื่อน

บริษัทใหเติบโตไปดวยกันในอนาคตภายใตมิติการพัฒนาดาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

สำหรับประเทศไทยการดำเนินกิจกรรมดานความยั่งยืนจะตองคำนึงถึงความปลอดภัยในดานสุขภาพ

อนามัยมากยิ่งขึ ้น เพราะอาจสงผลอยางมากตอการประกอบกิจการของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทจะยังคง

ดำเนินกิจกรรมดานความยั่งยืนในหลายกิจกรรมอื่นท่ีพอจะสามารถดำเนินการไดและสงผลใหเกิดความยั่งยืน

ใหกับบริษัทท้ังในระยะสั้น และระยะยาวควบคูกันไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพัฒนาดานความรูและ

ความสามารถของบุคลากรขององคกรในทุกภาคสวน เพราะเรามองเห็นวาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะทำให

บริษัทเกิดการเติบโตไดอยางมั ่นคงนั ้นคือทรัพยากรคน ซึ ่งบุคลากรที ่มีความรู ความสามารถจะเปน

องคประกอบสำคัญตอความสำเร็จของดำเนินธุรกิจ 

ท้ังนี้บริษัทยังเนนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ตลอดจนชุมชนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการทำงานอยางยิ่ง เราใหความสำคัญในการลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน การลดการเกิดขยะจากการ

ดำเนินงาน นั้นหมายถึงการลดความสูญเสีย ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และนำไปสูผลลัพธคือการลดตนทุน

ในการดำเนินงานซ่ึงจะทำใหผลประกอบการของบริษัทดีข้ึนในทันที 

นอกจากนี้ในป 2562 นี้เอง บริษัท ไดทำการขอการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ISO14001 และ

มาตรฐานดานความปลอดภัยในการทำงาน ISO45001 นอกเหนือจากมาตรฐานดานคุณภาพ 9001-2015 

เพ่ือใหบริษัทมีแนวทางในการดำเนินงานใหเกิดความกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป  

 

 
 

 

1.2 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท 

ประธานกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน  จิรพิพัฒน 

กรรมการผูจัดการ 
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บริษัทมีความตั้งใจที่จะจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนขึ้นเปนประจำทุกป เพื่อที่จะเปดเผย

กระบวนการบริหารจัดการและผลการดำเนินการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และธรรมมาภิบาล

เปนไปตามหวงโซอุปทานของบริษัท และสอดคลองไปกับประเด็นที่สำคัญที่สำคัญของบริษัทที่ไดรับฟงความ

คิดเห็นมาจากผูมีสวนไดเสียสำคัญของบริษัท ในรอบปที่ผานมา ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การจัดทำรายงานของ Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) 

รวมถึงตัวชี้วัดเพ่ิมเติมสำหรับบริษัท ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง (Property & Construction) 

1.2.1 เนื้อหาของรายงาน และขอบเขตของรายงาน 

เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญและประเด็นดานความยั่งยืน รวม 16 ประเด็น 

โดยขอบเขตเนื้อหาในรายงานฉบับครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 

2562 ในทุกกิจการของบริษัท  

1.2.2 การรับรองรายงาน  

 รายงานฉบับนี้มิไดรับการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดจากหนวยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ 

และบริษัทยังไมมีแผนท่ีจะสงการตรวจรับรองรายงานท้ังฉบับจากหนวยงานภายนอก  

1.2.3 การสอบถามขอมูล 

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับผูมีสวนไดเสียขององคกรที่มีการชี้บงไว รวมถึงสถาบันการศึกษา 

นักศึกษา ผูสนใจและบุคคลท่ัวไป หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนำเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ 

ฝายเลขานุการบริษัท 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  

ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 

โทร.: +66 5327 1420 ตอ 107 

Fax: +66 5381 8465 

E-mail: kanjana.c@cmrd.co.th 

Website: www.cmrd.co.th 
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1.3 รูจัก CRD 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

2533 ดวยทุนจดทะเบียนเทากับ 0.50 ลานบาท โดยนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน พรอมกลุมเพื่อนวิศวกร สถาปนิก และ

นักธุรกิจชาวเชยีงใหม  เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง โดยเริ่มตนจากการใหบริการรับเหมากอสรางบานจัดสรร

ใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม กอนขยายขอบเขตเพิ่มเติมงานรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูก

สรางประเภทตาง ๆ ใหกับลูกคาหนวยงานราชการและเอกชนในเวลาตอมา  

บริษัทมีสำนักงานตั้งอยูเลขที่ 164/34-36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม 50100 บริษัทมีรูปแบบการใหบริการรับเหมากอสราง 2 ประเภท ไดแก 

1. รับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั่วไป ไดแก การใหบริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธา งาน

สถาปตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกคากำหนด ซึ่งดำเนินธุรกิจในนามบริษัท ทั้งนี้ ในสวนของ

งานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) อาทิ ระบบไฟฟาและการสื่อสาร ระบบประปา และ

ระบบสุขาภิบาล เปนตน บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะ

อยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ อยาง

ใกลชิด ทั้งนี้บริษัทยังคงเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) 

2. รับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภค ไดแก การใหบริการรับเหมากอสรางและติดตั้งระบบรวบรวมและ

บำบัดน้ำเสีย ระบบประปา งานกอสรางอาคารโรงไฟฟาและระบบสงน้ำโครงการไฟฟาพลังน้ำ งานติดตั้งและทดสอบ

เครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำพรอมอุปกรณ ตามแบบที่ลูกคากำหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา 

สำหรับงานระบบอื่น อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะ

ใชการวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทำงาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงาน

โดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ อยางใกลชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขารับ

งานไดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) หรือ

เขารับงานในนามกิจการรวมคา (“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการตามสัดสวน

การรวมลงทุน หรือในนามกิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการ

ตามสวนงานที ่ทำ โดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะรวมลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความ

เหมาะสม  

ตลอดระยะเวลากวา 29 ป บริษัทไดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองคกรใหเขาสูระบบมาตรฐานสากล 

ตั้งแตการปรับปรุงโครงสรางองคกร การพัฒนากระบวนการทำงาน การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพภายใน ตลอดจน

การพัฒนาบุคลากรภายในองคกร สงผลใหบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก BUREAU 

VERITAS Certification (Thailand) LTD ซึ่งเปนการรับรองระบบประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท ซึ่งมาตรฐานนี้

เปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่จะชวยสนับสนุนการขยายธุรกิจ และการสรางความพึงพอใจแกคูคาของบริษัท เพื่อการเติบโต

อยางยั่งยืนในอนาคต  
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2. การกำกับดแูลกิจการ 

บริษัทกำหนดโยบายและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพื่อใหมีความโปรงใสในการดำเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น ทั้งในสวนของพนักงานระดับ

ปฏิบัติงาน ผู บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ เปนประโยชนในระยะยาวของผู ถือหุ น ลูกคา นักลงทุน 

สาธารณะชนท่ัวไป และเพ่ือใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

การกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัท มีวัตถุประสงค เพื ่อเชื ่อมโยง

ความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูถือหุน โดยมีวัตถุประสงคที่สำคัญในการสราง

ประโยชนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสรางและกลไกการ

บริหารจัดการดังกลาวจะตองสะทอนถึงหลักการสำคัญดังตอไปนี้ 

1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการ

ตัดสินใจนั้นได 

2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

3. Equitable Treatment การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และยุติธรรม 

4. Transparency ความโปรงใสในการดำเนินงานที ่สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยาง

โปรงใสแกผูท่ีเก่ียวของ 

5. Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรในระยะยาว 

6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

 
ภาพท่ี 1: แสดงผังองคกรของบริษัท 
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2.1 การสรรหาคณะกรรมการ 

 หลักการในการสรรหาคณะกรรมการของบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือก

คณะกรรมการที่คำนึงถึงความหลากหลายของคุณสมบัติ ทั้งในดานความเปนอิสระ ความรูความสามารถ 

ทักษะประสบการณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ตลอดจนเพศ เชื้อชาติและอายุ เพื่อใหมั่นใจวาองคประกอบ

ของคณะกรรมการของบริษัท มีความเหมาะสมตอการกำกับดูแลองคกร และสามารถตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของโลกท่ีจะสงผลตอการเติบโตของธุรกิจได  

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัท ไดจัดใหมี

จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ณ ปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 ทาน เปนกรรมการที่เปน

ผูบริหาร 4 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนกรรมการอิสระ 5 ทาน และสามารถจำแนกตามเพศ

ออกเปนผูชายท้ังสิ้น 9 คน และผูหญิง 2 คน 

2.2 การเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการของบริษัทไดเขารวมประชุมคณะกรรมการใหญและคณะกรรมการ

ยอยท้ังสองคณะเปนประจำสม่ำเสมอ ดังนี้ 

การประชุมคณะกรรมการ จำนวนครั้งท่ีประชุมในป 2562 รอยละของการเขาประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 5 92.7 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคาตอบแทน 

1 100 

คณะกรรมการตรวจสอบ 4 91.7 

ตารางท่ี 1: แสดงจำนวนครั้งเขาประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 
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3. การพัฒนาท่ีย่ังยืนของ CRD 

 บริษัท เล็งเห็นวาการดำเนินธุรกิจในปจจุบันตองคำนึงถึงการจัดการที่ยั่งยืนซึ่งเปนกรอบการพัฒนาท่ี

ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดลอม และมิติสังคม ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงไมไดมุงเนนไปท่ีการ

สรางผลประกอบการที่ดีเพียงดานเดียว แตยังคำนึงถึงการพัฒนาสังคมภายในองคกร ทรัพยากรบุคคลของ

บร ิ ษ ั ท ให  ค ุณภาพและท ั กษะด ี ข ึ ้ น ไปด  ว ย  เพ ื ่ อท ี ่ จ ะ ได  ตอบสนองต  อคว ามต  อ ง กา ร ข อ ง 

ผูมีสวนไดเสีย ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทไดกำหนดคุณคาขององคกร (Value Proposition) และพัฒนานโยบายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Policies) เป  าหมายการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ืน  (Sustainable Development 

Targets) กรอบการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development) และกลย ุทธ การพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งยืน 

(Sustainable Development Strategies) ขององคกร 

สำหรับคุณคาขององคกรในดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัท คือ “พันธมิตรทางกลยุทธดานกอสราง

ท่ีมีประสิทธิภาพ (Strategic Partner for Efficient Construction)” กลาวคือ บริษัทใหความสำคัญของ

การทำธุรกิจเพื่อที่จะสงมอบคุณคาของโครงการและงานกอสรางสูผู มีสวนไดเสีย ดวยกระบวนการสราง

พันธมิตรทางธุรกิจอยางสรางสรรค และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดวยบุคลากรที่เชี่ยวชาญพรอม

นวัตกรรมที่ทันสมัย อันจะนำไปสูกระบวนการที่เปนเลิศ ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมเพื่อการ

เติบโตอยางยั่งยืนนั่นเอง 

3.1 นโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ CRD 

 จากคำวา “Strategic Partner for Efficient Construction” หรือ พันธมิตรทางกลยุทธดาน

กอสรางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนคุณคาของบริษัทที่จะสงมอบไปยังผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนของบริษัท เพ่ือ

การประกอบกิจการท่ีม่ันคงและยั่งยืนนั้น นำมาเปนรากฐานในการพัฒนานโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัท 

ที่เนนที่คุณภาพ (Quality) ของงานที่สงมอบใหกับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน ระยะเวลาในการสงมอบงาน

โครงการตรงตามท่ีกำหนด (Time) และคาดำเนินงานของโครงการหรืองบโครงการ (Cost) ท่ีแขงขันได บริษัท

จึงไดกำหนดนโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนและแนวทางในการดำเนินการไวดังนี้ 

1. ประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตยเปนธรรม ดำเนินการตามขอกำหนดทางการคา และระเบียบท่ี

กฎหมายที่เกี่ยวของ บริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใสตามหลักสากล รวมเปนสวนหนึ่งใน

การตอตานการทุจริต และปองกันการแสวงหาผลประโยชนและการใชอำนาจโดยมิชอบ เพ่ือ

รักษาประโยชนสงูสุดตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

2. สงเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยธรรม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคของบุคคลที ่ไดรับการคุ มครองตามกฎหมายทั ้งในประเทศและระหวาง
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ประเทศที่เกี ่ยวของ รวมถึงการใหความเคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ ่นในพื ้นท่ี

โครงการของบริษัทไปดำเนินการกอสรางอยู 

3. มุงเนนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจท่ียั่งยืนตลอดหวงโซคุณคาของบริษัท 

4. มุงเนนการพัฒนาการทำงานที่เปนเลิศในดานการกอสรางที่มีความปลอดภัยในการทำงานดวย

นวัตกรรม โดยปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนในการทำงาน 

5. สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงการปองกันและลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชนท่ีอาจะไดรับผลกระทบมาจากการดำเนินงานของบริษัท 

6. ตระหนักและมุงเนนการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของ

พนักงาน คูคา และผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อปองกันการสูญเสียและทรัพยสินตลอดจนการ

บาดเจ็บหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทำงาน 

7. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองคกรใหมีความสามารถในดานการทำงานท่ีเปนเลิศ 

และสงเสริมใหเกิดความสุขในการทำงาน 

8. บริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบดานตามมาตรฐานสากล เพ่ือผลประกอบการท่ีดี และลดความ

สูญเสียใหนอยท่ีสุด 

9. สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคมดวยการใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่เปนไปเพื่อประโยชน

สาธารณะ และสงเสริมใหพนักงานมีจิตอาสาและทำความดีเพ่ือสังคม 

การดำเนินตามนโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนนี้จะนำมาพัฒนาเปนแผนการดำเนินงานตอในป 2563 เพ่ือ

ใชติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท ในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหม่ันใจไดวานโยบายดังกลาวไดนำมาสูการปฏิบัติในทุกภาคสวนของบริษัทเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) | รายงานความยัง่ยืน 2562 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2019 

 

ห น า | 1 1  

 

3.2 เปาหมายและกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ CRD 

 เปาหมายในการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัท แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานบรรษัทภิบาล (Corporate 

Governance) ดานเศรษฐกิจ (Economic) ดานสังคม (Social) และดานสิ ่งแวดลอม (Environment) มี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

บริษัทมีเปาหมาย คือ เพื่อบริหารจัดการองคกรอยางเปนธรรม และสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม ผานการทำงานแบบพันธมิตรทางธุรกิจกับลกูคา คูคา และพนักงานของบริษัท ที่จัดวา

เปนผูมีสวนไดเสียหลักของบริษัท อันจะนำไปสูการสงมอบคุณคาของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือโครงการ

หรืองานบริการท่ีเก่ียวของกับงานกอสรางท้ังหมดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในดานบรรษัทภิบาลนี้จะเนนการกำกับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารและจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ การ

เปดเผยขอมูล และการรายงานขอเท็จจริง รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและ

ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการ 

2. ดานเศรษฐกิจ (Economic)  

บริษัทมีเปาหมาย คือ เพื่อเพิ่มผลประกอบกิจการใหเติบโตทุกป โดยใชหลักการรวมทำงานกับ

พันธมิตรทางธุรกิจในการสรางสรรคงานรวมกัน ท้ังนี้จะเนนการทำงานรวมกับลูกคาในรูปแบบท่ีปรึกษาและให

คำแนะนำที่เปนประโยชนตอการพัฒนาโครงการกอสราง การคำนวณตนทุนที่ถูกตอง ระยะเวลาในการ

กอสรางที ่แมนย่ำ ทำใหบริษัทสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที ่ประสิทธิภาพได หรือ Process 

Excellence ที่เนนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ควบคุมเวลาในการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเลือกใชนวัตกรรมในการทำงานกอสรางไดเหมาะสม 

ในดานเศรษฐกิจ บริษัท เนนการสรางการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน การควบคุมกระบวนการผลิต

เพื่อสรางสรรคงานที่มีคุณภาพ และสามารถจัดทำรายละเอียดคูมือในการใชอาคารและสิ่งกอสราง รวมไปถึง

การใหบริการหลังการขายท่ีมีความรับผิดชอบตอลูกคา และลดการสูญเสียวัตถุดิบจากการผลิต 

3. ดานสังคม (Social) 

บริษัทมีเปาหมาย คือ เพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพและจริยธรรม (People Excellence) พรอมดวย

กระบวนการทำงานท่ีปลอดภัยในทุกข้ันตอน เพ่ือรวมสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณคาอยางยั่งยืน 

ในดานสังคม บริษัท เนนที่การบริหารจัดการสังคมภายในองคกรเปนอันดับแรก นั้นคือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนากระบวนการทำงานเพ่ือใหผลงานออกมาอยาง

มีคุณภาพและการสรางจิตสำนึกในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินโครงการ

ลดผลกระทบกับชุมชน รวมไปถึงการสรางสรรคคุณคาใหกับสังคมผานกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ

หรือตามประเพณีทองถ่ินท่ีโครงการของบริษัทไปดำเนินการอยู 
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4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

บริษัทมีเปาหมาย คือ เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานที่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพ เนนการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา เพ่ือรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมท่ีดีรวมกัน 

ในดานสิ่งแวดลอม บริษัท เนนที่การพัฒนากระบวนการทำงานใหคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบจากกระบวนการผลิต และตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อลด

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบโครงการท่ีบริษัทไปดำเนินการอยู 

 
ภาพท่ี 2: แสดงเปาหมายการพัฒนาความยั่งยืนของ CRD 
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ภาพท่ี 3: แสดงกรอบในการพัฒนาความยั่งยืนของ CRD 

3.3 กลยุทธการพัฒนาความย่ังยืนของ CRD  

 กลยุทธการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท แบงออกเปน 3 กลยุทธ ไดแก  

1. การสรางความผูกพันกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership Engagement) 

บริษัท มุงมั่น พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญ ความเขาใจ ตลอดจนเพิ่มพูน

ทักษะวิชาชีพในงาน ใหมีความเขาใจในความตองการของลูกคา เพื่อนำไปสูการเปนคูคิดทางธุรกิจรวมกัน 

(Strategic Partnership) 

2. การพัฒนากระบวนการทำงานท่ีเปนเลิศ (Operational Excellence) 

บริษัท มุงมั่น พัฒนา ผลักดันผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมใหเกิดการกอสรางที่เปนเลิศในทุก

กระบวนการ (Operational Excellence) โดยคำนึงถ ึงการปองกันและลดผลกระทบที ่จะเก ิดข ึ ้นตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชนดวย 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนเลิศ (People Excellence) 

บริษัท มุงมั่น สรางจิตสำนึก ความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบใหกับพนักงานของบริษัท 

เพ่ือใหเกิดการสรางสรรคผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด (People Excellence) 
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4. ผูมีสวนไดเสีย 

 การประกอบกิจการของบริษัทที่ผานมายึดหลักการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับผูมีสวนไดเสียทุกภาค

สวน โดนเริ่มตั้งแตการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเปนแนวทางกับผูบริหารและ

พนักงานในการกำกับดูแลการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 ในป 2561 บริษัทไดเริ่มนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเขามาเปนสวนหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของ

บริษัท ดังนั้นในป 2562 นี้จึงเปนปแรกที่บริษัทไดเริ่มมีการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไดวางแผนไว 

โดยไดมีการชี้บงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาและประเด็นผลกระทบ โดยผูมีสวนไดเสียท่ีสำคัญ 3 อันดับแรก

ท่ีบริษัท ไดแก พนักงาน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ  

กลุมผูมีสวนไดเสีย นิยามของผูมีสวนไดเสยี ตัวอยาง 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

พนักงาน (Employee) • ผูที่ไดรับวาจางโดยตรง 

• ผูที่ไดรับวาจาง แรงงานที่เปนOutsource 

พนักงานประจำ 

พนักงานรายวัน 

ผูวาจาง (Client) • ผูวาจาง เจาของโครงการ ไดแก หนวยงานภาครัฐ 

และ เอกชน 

พันธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partner/ Creditor) 

• ผูลงทุนรวม สนับสนุนทางการเงิน และใหการ

รับรอง 

Joint-Venture, Financial Institution, 

Principles, Regulator, Bond Holder 

คูคา (Supplier/Contractor) • ผูสงมอบวัตถุดิบ, สินคา, บริการ, แรงงาน, 

คำปรึกษา 

Vender, Supplier, Contractor, Sub-

Contractor, Auditor, Consultant, 

ลูกคา (Customer) • ผูใชประโยชนจากโครงการ End-User 

คูแขง (Competitor) • ผูดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูแขง 

ชุมชน (Community) • ผูที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการ

ดำเนินการของโครงการ 

ชุมชนโดยรอบโครงการ 

ภาคประชาสังคม (Civil Society 

/Media) 

• ผูที่ทำใหผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบจาก

โครงการสูสังคม 

ส่ือมวลชน NGOs นักวิเคราะห วิชาการ 

หนวยงานภาครัฐ 

สถาบันทางการศึกษา 

(Government Agency/ 

Academics) 

• ผูกำกับดูแล ผูสนับสนุนชวยเหลือการดำเนินงาน

ในโครงการ 

หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา 

หนวยงานและสถาบันทางวิชาการ 

ผูถือหุน (Invertor/Shareholder ) • ผูที่ลงทุน/ถือหุนของบริษัท นักลงทุนรายยอย 

ตารางท่ี 2: แสดงกลุมผูมสีวนไดเสยีของบริษัท 
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4.1 การช้ีบงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาและประเด็นผลกระทบ 

 ในการชี้บงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาและประเด็นผลกระทบของบริษัทไดทำการพิจารณารวมกัน

กับผูบริหารของบริษัทของแตละฝาย โดยทำการวิเคราะหหวงโซคุณคาของบริษัทเชื่อมโยงเขากับกลุมผูมีสวน

ไดเสียหลักในหวงโซคุณคา และวิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไปท่ีละหวงโซคุณคา มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 4: แสดงหวงโซอุปทานของ CRD 

 
ภาพท่ี 5: แสดงสรุปการช้ีบงผูมสีวนไดเสียในหวงโซคณุคาและประเด็นผลกระทบ

ผูว้่าจา้ง ผูว้่าจา้ง ผูว้่าจา้ง ผูว้่าจา้ง

 

ผูว้่าจา้ง/ลกูคา้ ผูว้่าจา้ง/ลกูคา้ 
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5. การประเมินประเด็นทีส่ำคัญ 

 ในการประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัท หรือ Material Topics นั้น บริษัทไดประยุกตแนวทางใน

การวิเคราะหมาจากมาตรฐานสากล Global Reporting Initiative (GRI)  ซึ่งจะคลอบคลุมประเด็นทั้งดาน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม ที่สงผลกระทบตอการประกอบกิจการของบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกภาค

สวน ทั ้งน ี ้ผลการประเมินประเด็นที ่สำคัญจะนำมาทบทวนอีกครั ้งในป 2562 เพื ่อใหสอดคลองกับ 

ทิศทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทตอไป 

5.1 ข้ันตอนการประเมินประเด็นท่ีสำคัญ 

 บริษัทไดดำเนินการการประเมินประเด็นท่ีสำคัญตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การระบุประเด็นความย่ังยืน 

ในขั้นตอนนี้บริษัท ทำการระบุประเด็นความยั่งยืนโดยพิจารณาจากหวงโซคุณคา กับประเด็นที่มี 

ผูมีสวนไดเสียคาดหวังหรือใหความสนใจ โดยจะนำมาวิเคราะหรวมกับกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัท และ

ขอกำหนดกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมไปถึงประเด็นสำคัญท่ีถูกระบุเอาไวในกลุมอุตสาหกรรมใกลเคียง ประเด็นท่ี

กำหนดเอาไว  ในมาตรฐานและแบบประเม ินด านความย ั ่ งย ืนในระด ับสากล และประเด ็นท ี ่ เปน 

ขอกังวลในระดับนานาชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ Mega Force เปนตน  

2. การระบุผลกระทบท่ีมีตอบริษัทในดานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและสังคม 

ในขั้นตอนนี้บริษัท ทำการประเมินระดับผลกระทบทั้งในดานการเงิน การดำเนินงาน กลยุทธองคกร 

และชื่อเสียง รวมกับโอกาสในการเกิดเหตุการณของแตละประเด็นความยั่งยืน โดยดำเนินการประเมินจาก

พนักงานของบริษัทท่ีเปนตัวแทนมาจากแตละฝายท้ังในระดับบริหารและปฏิบัติการ 

3. การระบุผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

ในขั้นตอนนี้บริษัท ทำประเมินระดับของผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสียรวมกับระดับอิทธิพลของ 

ผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัท ในแตละประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดมีการทำแบบสอบถามกับผูมีสวนไดเสีย

หลักของบริษัท 

4. การจัดลำดับความสำคัญของประเด็น 

ในขั้นตอนนี้บริษัท ทำการแบงประเด็นผลกระทบที่มีตอบริษัท และผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดเสีย 

โดยการนำประเด็นเหลานั้นมาใหน้ำหนักคะแนนและแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ประเด็นท่ีมีความสำคัญมาก

ท่ีสุด ประเด็นท่ีมีความสำคัญมาก ประเด็นท่ีมีความสำคัญปานกลาง และประเด็นท่ีมีความสำคัญนอย 
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ภาพท่ี 6: แสดงประเด็นท่ีมีนัยสำคัญตอความยั่งยืนของบริษัท 

ในป 2562 บริษัท มีประเด็นท่ีมีนัยสำคัญตอการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทท้ังสิ้น 16 ประเด็น โดย

แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม 

ผลประกอบการของบริษัท ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการพลังงาน 

พันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการวัตถุดิบ 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดีและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคล 

การจัดการของเสีย 

นวัตกรรมในการทำงาน การสื่อสารภายในองคกร การบริหารจดัการจราจร 

กระบวนการทำงานท่ีเปนเลิศ การดูแลชุมชนรอบโครงการ การจัดการน้ำ 

  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 3: แสดงการแบงประเด็นท่ีมีนัยสำคญัตอการพัฒนาความยัง่ยืนตามมิติ 3 ดาน
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6. ผลการดำเนินงานป 2562 

 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทจะดำเนินการสรุปประเด็นท่ีมีนัยสำคัญแยกตามหวงโซคุณคาของ

บริษัท  

6.1 การประมูลงาน การหาแหลงเงินทุน การเงิน และการบัญชี 

6.1.1 ผลประกอบกิจการ  

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 90% สังคม = 5% ส่ิงแวดลอม = 5% 

 ผลการดำเนินงาน 

ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2562 ยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ ทำใหการฟนตัวเปนไปอยางชา ๆ กอปรกับสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในชวงปลายป 2562 ทำใหทุกอุตสาหกรรมประสบกับภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมกอสราง ที่ลูกคาจากภาคเอกชนทยอยแจงชะลอการลงทุน สวนงานโครงการลงทุนของภาครัฐ

ก็มีงานประมูลลดลง บริษัทซึ่งเปนผูรับเหมาขนาดกลางและงานที่บริษัทไดรับสวนใหญมาจากภาคเอกชน 

บริษัทตองเผชิญกับภาวะจำนวนงานนอยและมีการแขงขันดานราคาจากคูแขงขันสูง เพื่อใหไดซึ ่งสัญญา

โครงการ นอกจากนั้นการพิจารณารับงานจะตองคำนึงถึงความสามารถในการทำงาน อัตราผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมและผูวาจางมีศักยภาพ มีความนาเชื่อถือ หรือมีฐานะการเงินท่ีดี เพ่ือลดความเสี่ยงดานการเงิน ซ่ึงใน

ป 2562 บริษัทสามารถประมูลงานไดต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไวถึง 68.4% เมื่อรวมกับงานตอเนื่องจากป 

2561 สงผลใหยอดรายไดท้ังปของบริษัทไมเปนไปตามเปาหมายรายไดท่ีกำหนดไว 

ในป 2562 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง เทากับ 1,348.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 97.00 ลาน

บาท เนื่องจากมีงานโครงการกอสรางตอเนื่องมาจากป 2561 ทยอยรับรูและสิ้นสุดโครงการในป 2562 ในขณะ

ท่ีมีจำนวนโครงการใหมเพ่ิมข้ึนแตสวนใหญเปนงานภาคเอกชนซ่ึงทยอยรับรูรายไดมาตั้งแตชวงครึ่งปแรกของป 

2562 เปนผลทำใหการรับรูรายไดในป 2562 มากกวาป 2561 เล็กนอย ขณะที่รายไดจากการใหบริการไม

ปรากฏในป 2562 บริษัทไดรับมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 

อนุมัติใหกลับมาทำธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดรับสัญญาจาง

ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลำปาง เปนระยะเวลา 5 ปงบปประมาณ (1 มกราคม 2563 – 

30 กันยายน 2567) ซึ่งจะเริ่มรับรูรายไดจากการใหบริการในป 2563 ในป 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจาก

การดำเนินงาน 22.24 ลานบาทคิดเปนอัตราขาดทุนสุทธิ 1.60% สาเหตุของการขาดทุนสุทธิจากการ

ดำเนินงานเนื่องมาจาก ตนทุนงานกอสรางที่เพิ่มขึ้นตามรายไดที่เติบโตขึ้นแตเพิ่มในสัดสวนที่มากกวา เปนผล
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มาจากการสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางบางโครงการท่ีลาชากวากำหนดการทำใหตนทุนงานสูงข้ึน ประกอบกับการรับ

งานใหมที่มีอัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำลงเนื่องมาจากสภาวะที่มีการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมกอสราง อีกท้ัง

บริษัทยังมีตนทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกูยืมเงินระยะสั้นเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ 

บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะหผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินสำหรับงวดบัญชีป 2561 

และป 2562 ไดดังนี้ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย (ฉบับตรวจสอบ) 

ป 2561 ป 2562 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 

รายไดจากการใหบริการ/1 - - - - 

รวมรายได 1,251.00 98.70% 1,348.00 96.97% 

รายไดอ่ืน/2 15.00 1.18% 40.70 2.93% 

สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.45 0.12% 1.35 0.10% 

รวมรายได 1,267.45 100.00% 1,390.05 100.00% 

ตารางท่ี 4: แสดงผลการดำเนินงานของป 2562 เทียบกับป 2561 
ที่มา : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ : /1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซ่ึงดำเนินการในนามบริษัท 

 /2 รายไดอื่น หมายถึง กำไรจากการจำหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา กำไรจากการจำหนายสินทรัพย และ

รายไดดอกเบี้ยรับ 

6.1.2 การจายภาษี 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 90% สังคม = 5% ส่ิงแวดลอม = 5% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท ดำเนินกลยุทธดานภาษีดวยความเที่ยงตรง โปรงใส และยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับกลยุทธและ

เปาหมายการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยวางหลักเกณฑการบริหารจัดการดานกลยุทธและนโยบายทางภาษี

ที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งเปนการพัฒนาตอยอดจากการดำเนินงานอันยาวนานที่ผานมา โดยบริษัท ไดจัดทำผล

ประกอบการของบริษัท รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผูสอบบัญชี เพื่อใหบริษัท สามารถ

ควบคุมและปรับลดความเสี่ยงท่ีอาจมีข้ึนใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

บริษัท มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียอยางรอบดาน พรอมทั้งเดินหนาสนับสนุนการประกอบ

ธุรกิจและธุรกรรมการพาณิชยในแตละวัน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารองคกรใหมีความ
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ตอเนื่อง คลองตัว เหมาะสม และยั่งยืน เพื่อใหบริษัท มีศักยภาพในการปฏิบัติตามระบบภาษีสากลที่มีความ

ซับซอนเพ่ิมข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ไดกำหนดนโยบายดานภาษีท่ีประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก 

• จรรยาบรรณดานภาษี: บริษัท มุงเปนองคกรที่มีการเติบโตอยางมีคุณคาและมีความรับผิดชอบดาน

ภาษีที่โดดเดนอยางยั่งยืน รวมทั้งมุงเนนเปนองคกรธุรกิจที่เปนพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษีเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม 

• การบริหารความเสี่ยงดานภาษี: บริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทุก

พื้นที่ท่ีบริษัท เขาไปดำเนินธุรกิจ พรอมทั้งมุงจัดการความเสี่ยง (ดานภาษี) ไดแก ผลจากภาษีที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานภาษีหรือแนวทางการบริหารภาษีของภาครฐั การสนับสนุนนโยบาย

และกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานภาษีที่กำหนดไวเปนลายลักษณอักษร และการ

ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการ

กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ และความเสี่ยงในการรายงานทางการเงิน

ของผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก 

• ความโปรงใสดานภาษี: บริษัท มีการรายงานภารกิจดานภาษีตอภาครัฐอยางโปรงใส และสอดคลอง

กับขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับภารกิจดานภาษีทั้งหมด พรอมทั้งสนับสนุนนโยบาย

ใหมที่ระบุใหบริษัทตางๆ มีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธดานภาษี และรายงานการ

ดำเนินการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ท้ังนี้ บริษัท มุงมั่นในการเปนองคกร

ธุรกิจที่เปนพลเมืองที่ดีของสังคม โดยสรางความเปนเลิศทางดานการกำกับดูแลดานภาษี ความ

รับผิดชอบดานภาษี และการมีความโปรงใสทางภาษี เพื่อสรางความไววางใจใหกับสังคมและผูมีสวน

ไดเสียท้ังหมด 

แนวทางการบริหารจัดการจรรยาบรรณดานภาษี 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย: บริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวของทั้งหมดมาโดยตลอด 

รวมทั้งประกอบธุรกิจอยางถูกตองตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานสอดคลองกับเจตนารมณและ

ลายลกัษณอักษรของกฎหมาย 

• จริยธรรมขององคกร: จรรยาบรรณดานภาษีของบริษัท กำหนดจากหลักการกำกับดูแลกิจการและ

จริยธรรมการประกอบธุรกิจที ่ระบุใหการดำเนินงานของบริษัท ตองมีความสอดคลองและ 

ตรงตามมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

• การกำหนดราคาซ้ือขายสำหรับกิจการขามชาติ: บริษัท ชำระภาษีในมูลคาเหมาะสมและสอดคลอง

กับมูลคาที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเชิงพาณิชยแบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินคาหรือ

บริการจะอางอิงจากราคาตลาดเปนสำคัญ 



บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) | รายงานความยัง่ยืน 2562 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2019 

 

ห น า | 2 1  

 

• โครงสรางทางภาษี: บริษัท หลีกเลี่ยงการใชโครงสรางภาษีแบบฉอฉลหรือเปนแนวทางที่ไมถูกตอง 

หรือสรางความซับซอนเพ่ือประโยชนทางภาษีในเบื้องตนและหลีกเลี่ยงภาษี 

• ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององคกร: บริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ดวยการเปนบริษัทที่มี

สถานะทางการเงินท่ีดีเยี่ยม และมีระบบภาษีท่ีเพ่ิมคุณคาใหแกผูถือหุนอยางยั่งยืน 

• สิทธิประโยชนทางภาษี (Tax Incentives): บริษัท มุงใชสิทธิประโยชนทางภาษีอยางถูกตองตาม

กฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใตการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืนและเหมาะสม 

สอดคลองกับหลักการสรางประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงคที่วางไว สิทธิประโยชนทาง

ภาษีอาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเวนภาษีในบางชวงเวลา อยูภายใตนโยบายภาษีของประเทศหรือ

แตละทองถิ่น และใชกับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑที่เกี ่ยวของ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน

ดังกลาวอาจสงผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจของบริษัท แตจะพิจารณา

เฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจเทานั้น 

• ความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี: บริษัท เคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนด

โครงสรางภาษี อัตราภาษี และกลไกการจัดเก็บภาษีสำหรับประเทศนั้นๆ บริษัท มีการติดตอกับ

หนวยงานกำกับดูแลภาษีอยางเปดเผยและสรางสรรค เพ่ือยกระดับความสัมพันธในการทำงานรวมกัน

ใหมีความเปนมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารความเส่ียงดานภาษี (Tax Risk Management) 

• การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี: บริษัท มีความมุงมั่นในการบริหารจัดการดานภาษีอยางรับผิดชอบ 

โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศท่ีบริษัท มีการ

ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท จะใชความรอบคอบและความโปรงใสเปนหลักเกณฑในการดำเนินงาน

ดานภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไมมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน โดยบริษัท ยังมีแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการยื่นแบบเงินคืนภาษีใหตรงตามกำหนดเวลา ถูกตอง และครบถวน สอดคลองกับมาตรฐาน

ระดับสากล ทั้งยังดูแลควบคุมมิใหเกิดการปรับปรุงแกไข คาปรับ และคาใชจายดานดอกเบี้ย อีกท้ัง

การมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบดานภาษี เปนอีกหนึ่งพันธ

กิจสำคัญของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา จำนวนเงินภาษีท่ีบริษัท ชำระไวมีความถูกตองและเหมาะสมกับ

ประเทศท่ีบริษัท ประกอบธุรกิจ บริษัท นำระบบควบคุมการปฏิบัติงานมาใชในกระบวนการ

ดำเนินงานท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการบริหารหนี้สินภาษีท่ีมีรายละเอียดดานภาษีรวมอยูดวย 

• การติดตามผลและการรายงาน: บริษัท มีการติดตามผลและรายงานภาษีเงินไดทั้งภายในและโดยผู

ตรวจสอบอิสระ พรอมท้ังมีการแสดงคาใชจายภาษีเงินไดปจจุบันและรอการตัดบัญชีอยางถูกตอง 

• ความเสี่ยงดานชื่อเสียง: บริษัท มีการติดตามและจัดการการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และความเสี่ยงดาน

ชื่อเสียงที่เกี ่ยวเนื่องกับภาษีอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งศึกษาวิเคราะหคุณภาพและความเปน
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เอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลภาษี การคืนภาษี และรายงาน

ผลเก่ียวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนประจำ 

การกำกับดูแลความเส่ียงดานภาษี 

ขอบเขตการควบคุมภาษีจัดทำขึ ้นตามแนวทางของ COSO : The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) ซ่ึงไดกำหนดกรอบการความควบคุมภายในแบบครบวงจร 

(COSO Framework) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากที่สุด สำหรับโมเดล 

COSO ท่ีจัดทำข้ึนตามกรอบการทำงานของบริษัท ประกอบดวย 3 มิติดังนี้ :  

มิติท่ี 1 : กระบวนการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดานภาษี (Tax risk internal control process)  

มิติท่ี 2 : กำหนดความเสี่ยงดานภาษี (Tax risk identification)  

มิติท่ี 3 : ประเภทของภาษีท่ีระบุไว (Key taxes defined) 

ความโปรงใสดานภาษี 

บริษัท มีหลักการและแนวทางการดำเนินการดานภาษีท่ีเปดเผยและโปรงใส 

• มุงเนนเปดเผยขอมูลอยางครบถวนตามขอกำหนดของกฎหมายที่บังคับใชในทุกพื้นที่ท่ีบริษัท ดำเนิน

ธุรกิจ 

• ครอบคลุมถึงขอมูลที่ทำใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับการขอคืนภาษีของกิจการนั้นๆ และ

การใหขอมูลตามท่ีขอในชวงการสอบทานภาษี ซ่ึงในกรณีดังกลาว บริษัท ม่ันใจวาไดจัดเตรียมเอกสาร

ไวอยางครบถวนและตรงตามกฎขอบังคับเก่ียวกับภาษีท่ีกำหนดไวในแตละประเทศ 

ความโปรงใสตอผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ 

• บริษัท เดินหนาสรางความโปรงใสทางดานภาษีเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลอยางรอบดาน

ตรงตามปณิธานของบริษัท ที่มุงสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ ใน

การเสริมสรางความโปรงใสและการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง บริษัท จึงจัดพิมพเผยแพรกลยุทธ

ภาษีและนโยบายภาษีท่ีไดกำหนดไว 

• บริษัท เนนสรางความโปรงใสในแนวทางการดำเนินการดานภาษี พรอมเผยแพรกลยุทธและนโยบาย

ภาษีของบริษัท อยางโปรงใส เปนที่เขาใจไดงายและทันกาล บริษัท เชื่อมั่นวา ความโปรงใสทางดาน

ภาษี คือ หัวใจสำคัญของหลักการกำกับดูแลภาษีท่ีดี 

• บริษัท ตองการสรางความม่ันใจวา การรวมสงเสริมและสนับสนุนทางเศรษฐกิจนั้น บริษัท ดำเนินการ

อยางโปรงใสและเหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนไดเสียและชุมชนท่ีบริษัท เขาไปดำเนินธุรกิจมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการดำเนินการดังกลาวอยางละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึน 
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ผลการดำเนินงาน 

การจายภาษี 
 

2560 2561 2562 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษี บาท 56,153,201  39,611,928  (25,704,577)  

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได บาท (12,239,403)  (9,594,347)  3,464,221  

อัตราภาษีนิติบุคคล รอยละ 20 20 20 
ตารางที่ 5: แสดงผลการดำเนินงานเทียบ 3 ปยอนหลัง 

ในรอบปที่ผานมาบริษัท บริษัทไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน เรื่อง การปรับ

คาชดเชยสำหรับลูกจางท่ีทำงานเกิน 20 ป จากเดิม 300 วันเปน 400 วัน ซ่ึงไมไดกระทบโดยตรงกับเรื่องการ

จายภาษี แตบริษัทตองเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณผลประโยชนพนักงานและบันทึกบัญชีใหถูกตองตามท่ี

กฎหมายกำหนด สำหรับความเสี ่ยงในการเปลี ่ยนแปลงอัตราแลกเปลี ่ยนของบริษัทไมไดรับผลกระทบ 

เนื่องจากในป 2562 ท่ีผานมาบริษัทไมมีการติดตอซ้ือขายผานระบบเงินตราตางประเทศ 

6.1.3 การบริหารจัดการลูกคา 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 75% สังคม = 20% ส่ิงแวดลอม = 5% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท ใหความสำคัญในการบริหารจัดการลูกคาเพราะเชื่อวาการสรางความผูกพัน ความไวใจ และ

เชื่อใจในฐานะหุนสวนความสำเร็จทางธุรกิจจะทำใหการดำเนินงานของท้ังสองฝายประสบความสำเร็จในระยะ

ยาว เนื่องดวยลักษณะของลูกคาที่มีความตองการที่แตกตางกันจึงเปนความทาทายของบริษัท ในการสงมอบ

คุณคาเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาทุกราย 

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัท มีแนวทางการบริหารจัดการลูกคาดวยการใหความสำคัญกับการสงมอบงานที่มีคุณคาใหแก

ลูกคาทุกราย นอกจากนี้บริษัท ยังมุงเนนการสรางความสัมพันธกับลูกคาในฐานะหุนสวนความสำเร็จทางธุรกิจ 

เชน การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการกอสรางตางๆ การดูแลเฝาระวังเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการ

กอสราง โดยเฉพาะตอชุมชนใกลเคียงโครงการกอสราง รวมถึงการแกไขซอมแซมงานหลังปดโครงการดวย

ความรับผิดชอบตอลูกคา เปนตน  

ผลการดำเนินงาน 

ในรอบปที่ผานมาบริษัท ไดรับงานกอสรางทั้งโครงการขนาดเล็ก และขนาดใหญ บริษัท ไดรวมให

คำปรึกษาแกลูกคาในหลายข้ันตอน เชน การปรับใชวัสดุท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาท้ังคุณภาพและราคาเพ่ือชวย

ใหลูกคาสามารถควบคุมงบประมาณในการกอสรางได ในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม บริษัท 
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ไดดำเนินการกอสรางใหกับลูกคาในโครงการท่ีตั้งอยูในยานชุมชนเปนสวนใหญ เชน โครงการกอสรางอาคารใน

โซนถนนนิมมานเหมินท และโซนถนนชางคลาน จังหวัดเชียงใหม เปนตน จึงพบวามีขอรองเรียนจากผูอยูอาศัย

ในชุมชนละแวกนั้นที่เกี่ยวของกับ ปญหาเรื่องฝุน/เสียง สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความรำคาญในชุมชน โดย

บริษัท ไดมีการเฝาระวังการทำงาน ดำเนินการจัดการแกไขและปองกันปญหาท่ีอาจสงผลกระทบดานมลภาวะ

ทางสิ่งแวดลอมรวมไปถึงความเดือดรอนรำคาญตอชุมชน ดวยการติดตั้งแผงผาใบปองกันฝุนรอบอาคาร และ

รอบรั้วโครงการ ทำแนวกั้นและสัญลักษณเตือนแสดงเขตอันตรายที่ชัดเจน ฉีดลางลอรถขนสงที่เขาออกจาก

โครงการเพื่อลดปญหาฝุนดินจากลอรถ รวมไปถึงการบอกกลาวเพื่อแจงวาจะมีการปฏิบัติงานที่อาจมีเสียงดัง

ในชวงวันและเวลาตางๆ เพ่ือเปนการขออนุญาตกอนการทำงาน เปนตน ซ่ึงจากการดำเนินการขางตนไดลดขอ

รองเรียน และขอพิพาทระหวางโครงการกอสรางและกลุมผูอยูอาศัยในชุมชนแวดลอมไดเปนอยางดี ในสวน

ของการรับประกันงานหลังปดโครงการบริษัท ไดจัดตั้งหนวยงานและกำหนดผูรับผิดชอบโดยตรงในการ

ประสานงานและดูแลลูกคาโครงการท่ีอยูในชวงการรับประกันงานกับบริษัท เพ่ือใหลูกคาไดรับการบริการหลัง

การสงมอบงานท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

6.2 การจัดซ้ือ จัดจาง การจัดสง และการบริหารจัดการสินทรัพย 

6.2.1 การบริหารจัดการคูคาและผูรับเหมา 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% ส่ิงแวดลอม = 15% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

การบริหารจัดการคูคาเปนประเด็นหนึ่งของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานที่ผูมีสวนไดเสียใหความ

สนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ีโปรงใสและตรวจสอบได รวมถึงการดำเนินงานของคูคาท่ี

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับนโยบายการการกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

เนื่องจากการจัดหาสินคาและบริการที่คำนึงถึง สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาลจะสรางคุณคาและ

สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคูคาใหเติบโตรวมกัน อยางยั่งยืน ทั้งนี้ขอมูลการบริหารจัดการคูคา

ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมทุกธุรกิจท่ีบริษัท มีสัดสวนการลงทุนมากกวากึ่งหนึ่งและมีอำนาจในการบริหาร

จัดการ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

เนื่องจากทางบริษัทไดมีการติดตอทำธุรกิจกับคูคาที่หลากหลาย โดยวัตถุดิบหรือแรงงานที่บริษัท

วาจางนั้นมีความคลายกันคอนขางสูง ทางบริษัทจึงมีการจัดทำขึ้นตอนการบริหารคูคาโดยแบงออกเปน 2 

กระบวนการหลัก ไดแก กระบวนการคัดเลือกและทำสัญญา และกระบวนการจัดหา ซ่ึงรวมถึงการขนสงสินคา



บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) | รายงานความยัง่ยืน 2562 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2019 

 

ห น า | 2 5  

 

และบริการไปที่โครงการโดยปลอดภัย โดยการจัดทำขั้นตอนการบริหารคูคานี้ทำใหการดำเนินงานบริษัทมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยบริษัทสามารถมีฐานขอมูลของคูคาที่กวางขึ้นทั้งในดานจำนวนและ

คุณภาพของคูคา อีกท้ังบริษัทยังมีการจัดเก็บขอมูล เชน ราคากลาง ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลท่ีทำใหบริษัทอยูในจุด

ที ่มีการแขงขันสูงเมื ่อเทียบกับคู แขง นอกจากนี ้ทางบริษัท ยังมีการจัดอบรมใหพนักงานงานเขาใจใน

กระบวนการทำงานและวิธีการพัฒนา เชน การอบรมเรื่องท่ีมาของรายละเอียดตนทุน (Cost-breakdown) 

 

ภาพท่ี 7: แสดงกระบวนการทำงานของงานจัดซื้อจัดจาง 

ผลการดำเนินงาน 

บริษัท มีการจัดการประเมินคูคาทั้งในสวนของรานคาและผูรับเหมา โดยในแตละเดือนบริษัท จะได

ขอมูลเพ่ิมจากการดำเนินงาน ท้ังนี้ประโยชนท่ีบริษัท ไดรับคือการท่ีบริษัท มีการจัดการคูคาท่ีดีข้ึน เชน บริษัท

สามารถสรางความสัมพันธกับคูคาเดิมในฐานขอมูลที่ไมคอยมีกิจกรรมทางการคารวมกัน โดยที่การสราง

ความสัมพันธอันดีกับคูคาที่เหมาะสมตามลักษณะงานนั้น ๆ ที่บริษัท กำลังดำเนินงาน ทำใหการดำเนินงาน

ของบริษัท มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในป 2562 บริษัทไดอยูในระหวางการพัฒนาระบบการจัดทำ

เอกสารแบบ Digital ในกระบวนการควบคุมตนทุนโครงการกอสราง (Budget) การจัดทำสัญญาจางเหมา การ

จัดทำรายงานประจำวัน การตั้งเบิกคาจางเหมา และการประเมินผลงานของผูรับเหมาชวง ใหอยูบน platform 



บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) | รายงานความยัง่ยืน 2562 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2019 

 

ห น า | 2 6  

 

เดียวกัน ใชประโยชนจากการบันทึกและเชื่อมโยงขอมูล สามารถระบุขั้นตอนในการตรวจสอบและการทวน

สอบไวโดยใชระบบสารสนเทศในการควบคุม 

บริษัท มีระบบฐานคูคาที่เปนทั้งรานคา และผูรับเหมาชวงหลายราย จึงไมพบวามีประเด็นความเสี่ยง

จากการมีคูคานอยราย รวมไปถึง การขึ้นทะเบียนรานคา และผูรับเหมาชวงในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้งของ

โครงการ เพ่ือเปนแผนสำรองและขจัดความเสี่ยงเรื่องสินคาขาดแคลนในโครงการกอสราง ท้ังนี้ บริษัทไดมีการ

จัดทำราคากลางคาวัสดุ และคาแรงงานไวสำหรับเปรียบเทียบการซ้ือและการจางงานท่ีมีราคาท่ีเปนธรรม รวม

ไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับเหมาชวงในระบบและพัฒนาองคความรู เทคนิคดานงานกอสราง

รวมกัน สอดรับกับการเรียนรูที่จะนำเทคโนโลยีใหมๆ ในการจัดหาวัสดุมาใชในโครงการ เพื่อใหงานกอสรางมี

คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

6.3 กระบวนการการกอสราง การสงมอบงาน การบริการหลังการขาย และการดูแลส่ิงแวดลอม 

6.3.1 การพัฒนากระบวนการทำงาน 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 50% สังคม = 25% ส่ิงแวดลอม = 25% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

กระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต เปนกระบวนการสำคัญอยางยิ่งตอการสงมอบงานที่มี

คุณภาพดีใหลูกคา ตามระยะเวลาที ่กำหนด และบริษัท มีผลกำไรตามสมควร ดังนั ้นประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตจึงเปนสิ่งจำเปน ตนทุนราคาที่สูงขึ้นจะกระทบตอกำไรของบริษัท และมีผลกระทบดานผูมี

สวนไดเสีย คือ พนักงานของบริษัทเองและผูท่ีบริษัทวาจางมาชวยในโครงการ โดยบริษัท มีเปาหมายระยะยาว

ท่ีจะลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานใหเหลือต่ำกวารอยละ 2 ตอโครงการ เพราะความถูกตองแมนยำ

ในกระบวนการผลิตจะทำใหกระบวนการผลิตมีคุณภาพ ลดการสูญเสีย และมีตนทุนตามหรือต่ำกวาที่ได

ประมาณการไวกระบวนการกอสราง การลดการสูญเสียของวัสดุในการกอสรางนอกจากจะลดตนทุนยังชวยลด

ขยะท่ีเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยตรงอีกดวย 

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัทใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับตั ้งแตชางฝมือ  

ผูควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร และผูบริหารโครงการ ผูรวมงานของบริษัททุกคนตองมีความรูความสามารถ 

และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพในงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทมีโครงการวางแผนการพัฒนาความรู

ความสามารถของผู ร วมงาน และวางแผนจายผลตอบแทนตอผู ร วมงานตามความสามารถ และผลการ

ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ บริษัทยังเฝาติดตามและนำ

นวัตกรรมสมัยใหมเขามาใชประกอบการกอสราง เชน วัสดุกอสรางท่ีทันสมัย เครื่องมือเครื่องจักร หรือเทคนิค
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ในการกอสรางแบบใหม เพื่อนำมาใชการทำงาน และนำมาฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหเกิดกระบวนการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพสงตอใหลูกคาภายใตงบประมาณท่ีเหมาะสมและมีกำไร นอกจากนี้

บริษัทยังเล็งเห็นวาการควบคุมกระบวนการผลิตก็เปนสิ่งจำเปนในกระบวนการทำงาน ดังนั้น นอกจากที่ให

ความสำคัญตอบุคลากรแลว ในป 2562 บริษัทไดวาจางผูมีความรูความสามารถดานการควบคุมการทำงานใน

ดานตาง ๆ มารวมวางแผนสรางระบบควบคุมและตรวจการผลิตของบริษัท ใหมีการพัฒนาตามวัตถุประสงค

ของบริษัทท่ีวางไว 

ผลการดำเนินงาน 

ในป 2562 บริษัท มีนโยบายในการกำหนดดัชนีวัดผลงาน (Key Performance Indicator, KPI) เพ่ือ

เปนการกำหนดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบ KPI บริษัทไดเริ่มนำมาใชในป 2560 

และมีการปรับปรุงเพื่อใชวัดผลงานในป 2562 แตจากผลการชี้วัดยังมีดัชนีบางตัวที่ไดกำหนดไวไมสามารถ

สะทอนการวัดผลการปฏิบัติงานในการบรรลุเปาหมายขององคกรได บริษัทจึงตองทำการปรับปรุงในทุกตนป 

บริษัท ยังมีนโยบายที่จะจัดทำการใหความรูและการทดสอบวิธีปฏิบัติงานของทั้งหัวหนางานและผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหแนใจวากลุมคนเหลานี้เขาใจในวิธีการปฏิบัติอยางถองแท โดยการประเมินผลจะนำมาปฏิบัติในป 2563 

6.3.2 ความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 55% สังคม = 25% ส่ิงแวดลอม = 20% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ตั้งแตการผลิต การกองเก็บ การขนสง การ

สงมอบใหลูกคา และการรับประกันผลงาน พรอมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานงานดานความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในระหวางการผลิต  

แนวทางการบริหารจัดการ 

ดวยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปนการกอสราง การรับผิดชอบตอสินคาและบริการจึงมีความสำคัญ

เปนอยางมาก นอกจากกระบวนการกอสรางที่ตองสรางใหมีประสิทธิภาพในเวลาที่จำกัดแลว ทางบริษัทยังให

ความสำคัญกับการประกันคุณภาพผลงาน โดยบริษัท มีนโยบายรับประกันผลงานในชวง 2 ป หลังสงมอบ

โครงการ โดยหากมีปญหาอะไรก็ขึ้น บริษัทจะมีการเตรียมแผนการซอมแซมและเสนอตอเจาของโครงการ 

เพ่ือท่ีจะทำใหแนใจวาจะลดความผิดพลาดในอนาคตไดมากท่ีสุด 

บริษัท ยังมุงมั ่นในการใหความรูและขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่อาจเปนประโยชนเพิ่มเติมสำหรับ

ผูใชงาน โดยบริษัท จะมีการจัดทำคูมือการใชงานอุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพรอมกับอาคาร 

พรอมกันนี้บริษัท ยังไดมีการติดตอกับเจาของงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาลูกคาสามารถใชผลงานของ
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บริษัทและเขาใจในเงื่อนไขตางที่ไดตกลงกับทางบริษัท ไวแตแรก โดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  

ผลการดำเนินงาน 

ในป 2562 บริษัท ไดเริ่มมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการซอมแซมและดูแลผลิตภัณฑของลูกคา

ชวงการรับประกันผลงาน มีการรายงานผลการซอมแซมงานใหลูกคาเปนระยะ เพื่อสรางความเขาใจใน

กระบวนการซอมแซมงานระหวางลูกคาและบริษัท ลดปญหาขอรองเรียนจากลูกคาในภายหลัง และไดรับการ

ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี โดยบริษัทสามารถแกไขขอรองเรียนของลูกคาท่ีสวนใหญเปนประเด็นในการซอม

งานตามเงื่อนไขการรับประกันผลงานตามสัญญากอสรางแตละโครงการ ไดแลวเสร็จและทันตามกำหนดการ

รับประกันงานตามสัญญาไดทุกโครงการ 

 

6.3.3 การลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากโครงการกอสราง 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 25% สังคม = 25% ส่ิงแวดลอม = 50% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท เห็นความสำคัญของการปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก

เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีทุกธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมตองปฏิบัติ อีกท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงความสามารถใน

การบริหารจัดการท่ีดีของบริษัท  

แนวทางการบริหารจัดการ 

เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท ไดปฏิบัติงานในดานสิ่งแวดลอมท่ีดี และสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ 

บริษัท จัดใหมีหนวยงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานคอยรับ

ฟงขอรองเรียนผลการดำเนินงานของบริษัทจากชุมชนที่เกี ่ยวของอยางสม่ำเสมอ โดยบริษัท มีมาตรการ

ดังตอไปนี้ 

• ควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปไมใหมีฝุนฟุงกระจายที่ไปมีผลกระทบตอสุขอนามัยของ

ชุมชนใกลเคียง  

• ควบคุมระดับเสียงโดยท่ัวไปไมใหไปรบกวนสรางความเดือดรอนรำคาญหรือมีผลกระทบตอสุขภาพตอ

ชุมชนใกลเคียง 

• ควบคุมความสั่นสะเทือนไมใหไปรบกวนและมีผลกระทบตอสุขภาพ รางกาย หรือทรัพยสิน ใหไดรับ

ความเสียหายและเกิดความเดือดรอนรำคาญตอชุมชนแวดลอมโครงการ 

• จัดการไมใหเกิดการติดขัดหรือรบกวนกีดขวางการใชทางสญัจรบนถนนรอบโครงการ 
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• จัดการจราจรทางเขาออกของหนวยงานไมใหเกิดการกีดขวางติดขัดการใชทางสัญจรดานหนา

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการพบวาการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน มีคาไมเกินท่ี

กฎหมายกำหนดเอาไว บริษัทไดรับรายงานขอรองเรียนดานความปลอดภัย และดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

จากชุมชน ท้ังสิ้น 14 ขอ ซ่ึงบริษัทไดดำเนินการแกไข และเพ่ิมมาตรการปองกันการเกิดขอรองเรียนซ้ำ ดังนี้ 

1. ประเด็นดานความปลอดภัยท่ีไมสงผลอันตรายทำใหหยุดงานเกิน 3 วัน จำนวน 7 ขอรองเรียน มีดังตอไปนี้  

ลำดับ

ท่ี 
ขอรองเรียน วิธีการแกไข วิธีการปองกัน 

1. เก ิดการสั ่นสะเทือนของตัว

บานเน่ืองจากการตอกเสาเข็ม 

1. มีการตรวจประเมินสิ ่งแวดลอม 

(EIA) ระหวางการตอกเสาเข็ม 

2. ขุดรองหลุมลึก 6 เมตร รอบเขต

กอสรางเพ่ือลดการสั่นสะเทือน 

3. มีการนำแกวน้ำ ไปตรวจสอบการ

สั่นสะเทือนขณะตอกเสาเข็ม ณ 

บานผูท่ีไดรับผลกระทบ 

4. มีการกำหนดเวลาตอกเสาเข็ม

เวลา 08.00-17.00 และหยดุตอก

เสาเข็มในวันอาทิตย 

1. มีการสำรวจกอนเริ ่มโครงการ (การ

เดินมวลชนสัมพันธ)เพื่อปองกันความ

เสียหายที ่เกิดจากการสั ่นสะเทือน 

โดยการถายภาพชุมชุนที่อยูรอบเขต

กอสรางกอนเริ่มโครงการและจัดทำ

รายงานมวลชนสัมพันธ 

2. กอนเริ ่มงานตองไปแจงใหกับชุมชน

รอบโครงการทราบ 

2. ก ิ ่ ง ไม แห  งห ักในโครงการ

กอสราง 

1. เก็บกิ่งไมที่หัก และทำการตัดก่ิง

ไมแหงออกจากลำตน  

1. แจ  งพน ั ก ง านก  อน เ ร ิ ่ ม ง า น ใ ห

ตรวจสอบบริเวณตนไมวามีกิ่งไมแหง

หรือไม ถามีใหประสานงานกับคน

สวนเพื่อตัดและนำกิ่งไมแหงออกจาก

ตนไม 

3. ขยะ ความสะอาดภายใน

โครงการกอสราง 

1. จัดคนงานทำความสะอาดเก็บ

ขยะภายในโครงการ 

1. กำหนดจุดการท้ิงขยะแตละอาคาร 

2. จัดทำ Safety plan เรื่องตำแหนงการ

ตั้งถังขยะประจำโครงการและประจำ

แตละอาคาร 

4. จ ุ ด จ อ ด ร ถ บ ร ิ เ ว ณ ห น า

โครงการและสำนักงาน  

1. กำหนดจุดจอดรถสำหรับรถยนต

โดยการแสดงแนวเสนจอด 

2. ติดปาย “พ้ืนท่ีจอดรถยนต กรุณา

จอดใหเป็นระเบียบ” 

1. ติดปายช่ือประจำจุดจอดรถสำหรับรถ

ของพนักงาน 

2. รถคนงานที ่จะจอดหนาโครงการ

จะตองมีปายอนุญาตใหนำรถจอด

บริเวณหนาโครงการ 
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ลำดับ

ท่ี 
ขอรองเรียน วิธีการแกไข วิธีการปองกัน 

5. ย ุ ง ในแคมป  คนงาน  และ

ภายในโครงการกอสราง 

1. ติดตอเทศบาลสมุย มาพนยากัน

ย ุ งสำหร ับแคมป คนงานและ

อาคารภายในโครงการกอสราง 

2. ใส ทรายอะเบทบริเวณหองน้ำ 

อางอาบน้ำบนแคมปคนงาน และ

สระวายน้ำภายในโครงการ 

1. ทำลายแหลงเพาะพันธุยุง และกำจัด

บริเวณท่ีมีน้ำขัง 

2. ทำการพนยากันยุง 6 เดือน/1 ครั้ง 

6. ไมติดไฟบริเวณทางโคง และ

หนาโครงการ 

1. ติดไฟสปอตไลทบร ิเวณประตู 

1,2,3 และถนนหนาโครงการกอน

ถึงเขตกอสราง 

1. ติดปาย “อันตรายเขตกอสราง” ทุก

ประตู พรอมติดตั้งปาย “เขตกอสราง

โปรดลดความเร็ว” เพื ่อใหผู ใชถนน

ระมัดระวัง 

7. น้ำจากแคมปคนงานไหลลง

ถนน 

1. ขุดรอกทอน้ำ วางทอใหม 

2. ติดตะขายกันทรายและเศษขยะ

เขาทอน้ำ 

1. ติดปายหามท้ิงขยะลงทอระบายน้ำ 

2. ขุดทรายออกจากทอระบายน้ำ 1 

สัปดาห/2 ครั้ง 

2. ประเด็นดานผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอชุมชน จำนวน 7 ขอรองเรียน มีดังตอไปนี้ 

ลำดับ

ท่ี 

ขอรองเรียน วิธีการแกไข วิธีการปองกัน 

1. ปูนฉาบกระเด็นไปใสรถยนต

บริเวณเชียงใหมคอนโดมิเนียม 

1. เบื้องตนใหเจาของรถนำรถไปลาง

และ โ ค ร งก า รก  อ ส ร  า ง ออ ก

คาใชจายในการลางรถ 

1. ปองการโดยการติดตั ้งผาใบกันฝุน

ภายนอกอาคาร 

2. สีกระเด็นไปใสกระจกและผนัง

บริเวณเชียงใหมคอนโดมิเนียม 

1. ทางบริษัท KAD24 ไดจัดนำชาง

ทาสีไปทำความสะอาด 

1. ปองการโดยการติดตั ้งผาใบกันฝุน

ภายนอกอาคาร 

3. เศษป ูนตกใส หล ังคา บ าน

ขางเคียง 

1. ใหคนงานไปทำความสะอาดโดย

การเช็คคราบปูน 

2. ติดตั้งผาในกันฝุนใหมิดชิด 

1. เดินมวลชนสัมพันธชี้แจง วัน เวลา ท่ี

เทปูน พรอมจัดทำรายงาน 

2. แจงพนักงานกอนท่ีจะมีการเทปูนตอง

มีการตรวจสอบผาใบกันฝุนกอนการ

เทปูน 

4. จอดรถจักรยานยนตในที่สวน

บุคคล 

1. กำหนดจุดจอดมอเตอรไซคให

ชัดเจน 

2. แจงผู รับเหมาและพนักงานหาม

จอดมอเตอรไซคในท่ีสวนบุคคล 

1. ต ิดป  ายจ ุดจอดรถจ ักรยานยนต

สำหรับโครงการกอสราง Holiday 

Inn, Samui 

2. จัดทำ Safety Plan แสดงตำแหนง

จอดรถจักรยานยนต 
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ลำดับ

ท่ี 

ขอรองเรียน วิธีการแกไข วิธีการปองกัน 

5. จอดรถบริเวณพื้นที่สวนบุคคล

ขางโครงการกอสราง 

1. แจงผูรับเหมาหามจอดรถบริเวณ

พ้ืนท่ีขางโครงการ 

2. ทำรั้วก้ันบริเวณพ้ืนท่ีขางโครงการ

ห ามรถเข าจอด และต ิดป าย 

“หามจอดตลอดแนว” 

1. อบรมแรกเข าก อนเร ิ ่มงานช ี ้แจง

เกี ่ยวกับพื้นที ่จอดรถและพื้นที ่หาม

จอดรถ 

2. ทำบัตรจอดรถ โดยระบุชื่อเจาของรถ 

เบอร  โทรต ิ ดต  อ  และหมายเลข

ทะเบียนรถ 

6. ผ ู  ร ั บ เหมาข ับรถ เร ็ วผ  าน

หมูบาน ทำใหเกิดฝุน 

1. ติดปายเตือน “จำกัดความเร็วท่ี 

20 กิโลเมตรตอชั ่วโมง” ตลอด

เสนทางที่มีรถสัญจรจากหมูบาน

ไปยังเขตโครงการกอสราง 

2. จัดใหมีคนงานพรมน้ำกวาดถนน

ตลอดเวลาปฏ ิบ ัต ิ งานตลอด

เสนทางที่มีรถสัญจรจากหมูบาน

ไปยังเขตโครงการกอสราง เพ่ือลด

การเกิดฝุนละออง  

1. อบรมแรกเขากอนเริ่มทำงาน เก่ียวกับ

ขอปฏิบัติในการขับขี่รถดวยความเร็ว

ท่ีไมเกิน20 กิโลเมตรตอช่ัวโมง   

2. กรณีที ่ฝาฝนขอปฏิบัติใหเจาหนาท่ี

ความปลอดภัยในการทำงานระดับ

ว ิชาชีพออกใบตักเตือนและแจงผู

ควบคุมทราบ 

7. เกิดฝุนฟุงกระจายออกไปนอก

โครงการ 

1. กอนเริ ่มงานที ่มีฝุ นจัดใหมีการ

พรมน้ำหรือใชเครื ่องดูดฝุ นและ

ป ดล อมด วยผ าใบก ันฝ ุ นเ พ่ือ

ปองกันฝุนฟุงกระจาย 

1. สำรวจกอนเริ ่มทำงานวามีกิจกรรม

ใดบางท่ีสงผลกระทบใหเกิดฝุน 

2. จัดใหมีการติดตั ้งผาใบกันฝุ นแบบ

มิดชิดรอบโครงการ 

6.3.4 การจัดการขยะจากการกอสราง 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 45% สังคม = 10% ส่ิงแวดลอม = 45% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท ใหความสำคัญในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในสำนักงานและตาม

พื้นที่โครงการ เนื่องจากการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพนอกจากทำใหปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นแลว ยัง

สงผลตอคาใชจายของบริษัท ในระยะยาวเพื่อกำจัดดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพของพนักงานและชุมชน และสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียง  

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัท ไดกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) และมาตรฐานการ

ขนสงและกำจัดของเสีย (Waste Transfer and Disposal) สำหรับการนำไปใชเปนแนวปฏิบัติในทุกโครงการ

ของบริษัท โดยมีการแยกขยะแตละประเภทอยางชัดเจน (ขยะทั่วไป และขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการ
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กอสราง) โดยมีเปาหมายคือลดขอรองเรียนอยางมีนัยสำคัญจากชุมชนใหนอยที่สุด ประกอบกับผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนท่ีขัดกับขอกำหนดและกฎหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

ในป 2562 บริษัท มีนโยบายมุงเนนการปองกันหรือลดปริมาณของเสียท่ีแหลงกำเนิด (Prevention & 

Reduce) และการนำกลับมาใชใหม (Reuse & Recycle) เพื่อลดปริมาณของเสียที่นำไปกำจัด รวมถึงการนำ

ของเสียกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ขยะของเสียท่ีไมเปนอันตรายสามารถนำกลับมาใชใหมได เชน เศษไม

อัด นำมากลับมาใชประกอบเปนไมแบบขนาดเล็กเพ่ือใชงานในโครงสรางรองท่ีเหมาะสม นอกจากนี้บริษัท ยัง

มีนโยบายดังตอไปนี้ 

• จัดใหมีที ่ทิ ้งขยะโดยมีการแบงเขตการรับผิดชอบและออกนโยบายการจัดเก็บขยะที่ชัดเจน 

สามารถมองเห็นไดงายและมีการแสดงเครื่องหมายอำนวยสะดวกในการจัดการควบคุมตรวจสอบ 

• กำจัดแหลงยุงลายและยุงติดเชื้อท่ีเปนพาหะของโรค โดยการพนยากันยุง 

6.4 การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 6.4.1 จริยธรรมทางธุรกิจ 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 20% สังคม = 60% ส่ิงแวดลอม = 20% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

จริยธรรมทางธุรกิจเปนประเด็นที ่สำคัญและไดร ับความสนใจจากผู มีส วนไดเส ีย เนื ่องจาก 

การดำเนินธุรกิจท่ีขาดจริยธรรมและมุงเนนเพียงการแสวงหาผลกำไรสูงสุดอาจสงผลกระทบโดยตรงและเปนวง

กวางตอผูมีสวนไดเสียทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อาทิ การกระทำที่ขัดตอหลักปฏิบัติดาน

บรรษัทภิบาล หรือการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี เปนตน 

สำหรับบริษัท ดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือชวยลดความเสี่ยงของธุรกิจ และเพ่ิมโอกาส

ในการแขงขันจากการสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน ดวยเหตุนี้บริษัท จึงไดประกาศนโยบายบรรษัทภิบาล 

(Corporate Governance Policy) และคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้น อีกทั้งไดกำหนดใหมี

ชองทางการรับขอรองเรียนดานบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ขอมูลการบริหารจัดการรวมถึงผลการดำเนินงานดาน

จริยธรรมทางธุรกิจในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมทุกธุรกิจท่ีบริษัท มีสัดสวนการลงทุนมากกวากึ่งหนึ่งและมี

อำนาจในการบริหารจัดการ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติอนุมัติระเบียบ

ปฏิบัติเกี ่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 

และนโยบายสำคัญตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบริหาร เพ่ือใหสอดคลองกับ
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ขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบาย

สำคัญๆ ไดดังนี้ 

• นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมีความโปรงใสในการดำเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น 

สรางประโยชนท่ีเหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม  

• นโยบายดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการการจัดเก็บขอมูลและการจัดทำงบการเงินได

อยางมีความถูกตองนาเชื ่อถือ การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพ

อยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบอยางเปนระบบ โดยจัดจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเขามาทำ

การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบใหมั่นใจ

วาระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

• นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วท้ัง

องคกรอยางเปนระบบ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงขึ ้นมาทำหนาที ่ใน 

การจัดทำนโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงทั้งที่อาจจะเกิดจากปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกองคกร วิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง  

• นโยบายดานการเปดเผยขอมูล คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยาง

ครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาใหแกผูถือหุนของบริษัทไดรับสารสนเทศอยางเทาเทียม

กัน สารสนเทศจะตองจัดทำขึ้นอยางรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เขาใจงายและโปรงใส เปดเผย

อยางสม่ำเสมอท้ังในดานบวกและดานลบ ระมัดระวังไมใหเกิดความสับสนในขอมูล รวมท้ังจัดให

มีหนวยงานประชาสัมพันธขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของกับบริษัท 

• นโยบายดานบัญชีและการเงิน รายงานทางบัญชีจะตองถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนท่ี

ยอมรับ มีความสมบูรณตามความเปนจริง ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล เพ่ือนำเสนอตอผูบริหาร 

ผูถือหุน หนวยงานของรัฐ และผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

• นโยบายดานการปฏิบัติตามกฎหมาย บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะตองปฏิบัติตามระเบียบ

และขอกำหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ กอนการดำเนินการใดๆ จะตองมีความระมัดระวัง มีการ

สอบทานอยางรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูที่รับผิดชอบวาไดถือปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของแลว 

• นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีการกำหนดนโยบายใหบุคลากรทุกระดับใชระบบ

สารสนเทศอันประกอบดวย วงจรเครือขายการสื่อสารขอมูล ซอฟทแวรที่ใชในระบบปฏิบัติการ

และประมวลผลขอมูลตองถูกกฎหมายและเปนมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอ

พวง แฟมขอมูล และขอมูลของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชงานเพื่อประโยชนสวนตัว ไม
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ใชงานที่ขัดตอกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ ไมละเมิดตอบุคคลที่สาม โดยมีมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่เพียงพอปองกันการเขาถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมขอมูล มีมาตรการ

ควบคุมและปองกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความม่ันคง และติดตามใหบุคลากรทุกคนถือ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด 

• นโยบายตอตานการทุจริต บริษัทใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยกำหนด

นโยบายใหบุคลากรทุกระดับไมใหหรือรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตใดๆ ทั้งทางตรงและ

ทางออม กับผูเกี่ยวของทางธุรกิจ หนวยงานรัฐ หรือพรรคการเมือง เพื่อประโยชนในการดำเนิน

ธุรกิจหรือเพ่ือประโยชนของตนเองและพวกพอง โดยบริษัทมีแผนท่ีจะประกาศเจตนารมยตอตาน

การทุจริต และเขารวมองคกรเอกชนตอตานการทุจริตในอนาคต 

 

 

ผลการดำเนินงาน 

ในป 2562 บริษัท ไดเปดเผยขอมูลโครงการกอสรางที่ไดรับในแตละสัญญาตอตลาดหลักทรัพย 

ทุกครั ้งที ่ไดรับหนังสือยืนยันจากผูวาจาง เพื ่อเปนขอมูลใหแกประชาชนทราบถึงความคืบหนาใน การ

ดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงเปดเผยขาวสารท่ีจำเปน และเก่ียวของกับการดำเนินงานของบริษัทตามเกณฑ

ท่ี กลต. และ ตลท. กำหนดไวใหเปดเผย รวมทั้งมีนโยบายการกำกับดูแลการใชขอมูลภายใน โดยหามมิให

กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และลูกจางของบริษัท ใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจ

สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย หรือขอมูลท่ียังมิไดมีการเปดเผยตอประชาชน หรือมีไว

เพ่ือใชเพ่ือวัตถุประสงคของบริษัทอยางเดียว และไมใชขอมูลท่ีมีไวใชสวนบุคคล รวมถึงขอมูลจากงบการเงินท่ี

ยังไมไดนำสงตลาดหลักทรัพยฯ การจายเงินปนผล การควบรวมกิจการ การไดมาซ่ึงสัญญาทางการคาท่ีสำคัญ 

เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น ในทางที่มิชอบทั้งทางตรงหรือทางออม โดยไมคำนึงวากระทำ

ในนามตนเองหรือผูอ่ืน หรือแสวงหาขอมูลอยางไมสุจริตทำธุรกิจเพ่ือการแขงขัน 

6.4.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 15% สังคม = 70% ส่ิงแวดลอม = 15% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเกี่ยวของกับกฎหมายและขอกำหนดหลายๆ ดาน เชน กฎหมาย

สิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายการคาการลงทุน และกฎระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งใบอนุญาตตางๆ เปนตน การดำเนินงานสอดคลองกับกฎหมายและ

ขอกำหนดที่เกี่ยวของในทุกฝายจึงเปนสิ่งท่ีบริษัท ไดใหความสำคัญสูงสุด เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจสงผล
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กระทบรุนแรงตอการดำเนินธุรกิจ และเพื่อสรางความมั่นใจใหผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูถือหุนวา

บริษัทมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนดท่ีเก่ียวของ 

แนวทางการบริหารจัดการ 

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน สวนตรวจสอบภายในไดทำการ

สอบทาน ผลการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนเพื่อใหมั่นใจวาบริษัท สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัท ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด และรายงาน

ผลการดำเนินงานและงบการเงินอยางความถูกตองและครบถวน  

ในการตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการกำกับดูแลกิจการ หนวยงานควบคุมคุณภาพ

ภายในไดสอบทานการกำกับดูแลกิจการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเปนเกณฑ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีโครงสรางและการสนับสนุนของกระบวนการที่จำเปนในการนำไปสู

ผลสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โปรงใสและใหความเปนธรรมเทาเทียมกัน ตลอดจนมีการนำทรัพยากร

ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูมีสวนไดเสียทุก

ฝาย 

เพื่อควบคุมการดำเนินธุรกิจใหมีความสอดคลองตามกฎหมายและขอกำหนด บริษัทไดจัดใหมีการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอโดยแบงเปน 3 สวน คือ 

• การตรวจสอบผลการดำเนินงานวาสอดคลองกับกฎหมายและขอกำหนดภายนอก 

• การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและผลการดำเนินงานวาเปนไปตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

ภายในองคกร 

• การตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานขององคกรเทียบกับมาตรฐานสากล 

ผลการดำเนินงาน 

การตรวจสอบผลการดำเนินงานวาสอดคลองกับกฎหมายและขอกำหนดภายนอก 

บริษัท ไดจัดตั้งทีมงานสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายขึ้น โดยมีหนาที่หลัก 2 

ดาน ไดแก  

• การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัตินโยบายและกฎระเบียบภายในองคกร 

บริษัท มีการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในของหนวยงานภายในองคกร

อยางสม่ำเสมอ และไดดำเนินการตามกรอบแนวทางปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO (Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ ่งมีองคประกอบ 5 ดานไดแก  การ

ควบคุมภายในองคกร  การประเมินความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอมูล และระบบการติดตาม 

• การตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานขององคกรเทียบกับมาตรฐานสากล 
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 บริษัท ไดนำมาตรฐานสากลมาประยุกตใชในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน

และสรางความเชื่อม่ันใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย บริษัท ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ 

(ISO 9001:2015) และในป 2562 บริษัทอยูในระหวางดำเนินการเตรียมขอมูลเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 และมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทำงาน ISO 45001:2018 

 

6.4.3 การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 50% สังคม = 35% ส่ิงแวดลอม = 15% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท เชื่อวาทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจหลักของการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันขององคกร โดยมี

การกำหนดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของผูปฺฏิบัติงาน นอกจากจะเพ่ิม

ระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน (Employee Engagement) ยังมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมีความสุขในการทำงาน   

แนวทางการดำเนินงาน 

เพื่อใหประสบผลสำเร็จอยางที่ไดตั้งเปาหมายไว บริษัทไดปฏิบัติตอพนักงานภายใตกฎหมายแรงงาน

และเคารพในสิทธิมนุษยชน มีการจางงานอยางเปนธรรม โดยการใหผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน

อื่น ๆ อยางเหมาะสม เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรม มี

ระบบประเมินความรูความสามารถ Competency ควบคูไปกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI ซึ่งเปน

ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับงานท่ีทำโดยตรงและพฤติกรรมของพนักงาน และมีการวางแผนปรับปรุงโครงสรางองคกร

ในป 2563 ใหมีระบบการทำงานท่ีรัดกุมกระชับและมีประสิทธิภาพ  

ผลการดำเนินงาน 

 ในป 2562 มีการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ดังนี้ 

• การปฏิบัติดานแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ใหความสำคัญกับกฎหมายแรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายที่กำหนดไว เพื่อให

เกิดความถูกตองและเทาเทียมกันของพนักงานไมเลือกปฏิบัติตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิว บริษัท มี

นโยบายการจางแรงงานใหถูกตองตามกฎหมาย และปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรมและคำนึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชนอันพึงตองปฏิบัติอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนการจางแรงงานเด็ก การจางแรงงานตางดาว 

รวมถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น อันเปนประโยชนแก

องคกร 
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ในป 2562 บริษัท ไดดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายดานแรงงานอยางเครงครัดตามนโยบายของ

บริษัท ไมมีการใชแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกวาที่กฎหมายกำหนด และการจางแรงงานตางดาวที่มีใบอนุญาตการ

ทำงานถูกตองตามกฎหมาย และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา

องคกร 

• การสรรหาและการจางงาน 

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยการสรรหาท้ังภายในและภายนอก 

เพ่ือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถความตองการของบริษัท ดังนี้ 

• การสรรหาและคัดเลือกภายในบริษัท บริษัท มีนโยบายที่เปดโอกาสใหกับพนักงานภายใน

บริษัท ไดมีโอกาสที่จะพัฒนา และเจริญเติบโตในหนาที่การงาน เมื่อมีตำแหนงงานวาง 

บริษัท จะประกาศแจงพนักงานภายในกอน เพ่ือใหพนักงานท่ีสนใจไดสมัครตามกระบวนการ

ของบริษัท 

• การสรรหาและคัดเลือกภายนอกบริษัท  บริษัท มีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก

ภายนอกบริษัทเพื่อเตรียมบุคลากรใหพรอมรองรับตำแหนงงานที่วาง และจำเปนตอการ

ดำเนินการของธุรกิจ โดยใหเปนไปตามโครงสรางอัตรากำลังและแผนการขยายธุรกิจของ

บริษัท ซ่ึงตองคุณสมบัติและความสามารถตามท่ีบริษัท กำหนด และเปนไปตามกระบวนการ

สรรหาบุคลากรของบริษัท เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเขามารวมงาน 

บุคคลภายนอกสามารถสมัครเพื่อเขาเปนพนักงานของบริษัท ไดหลายชองทาง เชน เว็บไซต

ของบริษัท เว็บไซตการสมัครงาน การสงประวัติเขามาใน e-mail ของฝายทรัพยากรบุคคล 

รวมถึงการยื่นสมัครดวยตนเองท่ีบริษัท 

• ผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนอ่ืน ๆ 

บริษัท จัดใหมีผลตอบแทนและสวัสดิการตามกฎหมายและสวัสดิการพิเศษตางๆ แกพนักงานทุก

ประเภท โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ เชน เครื่องแบบ

พนักงาน การตรวจสุขภาพประจำป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปนตน 

• กองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

บริษัท ไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานประจำ เพื่อสนับสนุนการสะสมเงินออมของ

พนักงาน โดยจะหักเงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 - 6 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย และบริษัท

จะสมทบรอยละ 2 - 6  ของเงินเดือนของพนักงานตามอายุการทำงานของพนักงาน เพ่ือเปนหลักประกันความ

ม่ันคงดานการเงินของพนักงานเม่ือเกษียณอายุงาน 

• ทุนการศึกษา 
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บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาของพนักงานศึกษาตอปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาท่ี

เก่ียวของกับการทำงาน ในป 2562 ยังไมมีพนักงานท่ีไดรับทุนการศึกษาในการศึกษาตอ แตมีพนักงานท่ีไดรับ

ทุนการศึกษาในการเรียนตอเดิมอยูแลว และสำเร็จการศึกษาดังนี้ 

ป (พ.ศ.) ระดับช้ันการศึกษา สาขา ตำแหนงของพนักงานผูรับทุน จำนวน (คน) 

2558 
ปริญญาตร ี

การบัญชี ผูอำนวยการฝาย 1 

เทคโนโลยีการกอสราง ผูจัดการโครงการ 1 

ปริญญาโท การบริหารการกอสราง ผูจัดการโครงการ 5 

2559 
ปริญญาตรี  การจัดการ โฟรแมน 1 

ปริญญาโท การบริหารการกอสราง สถาปนิก 2 

2560 ปริญญาโท 
การบริหารธุรกิจ  เลขานุการบริษัท  1 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ พนักงานฝายบุคคล  1 

ตารางที่ 6: แสดงสถิติการใหทุนการศึกษาของบริษัท 

รายชื่อพนักงานท่ีไดรับทุนและสำเร็จการศึกษาในป 2562 

1. นางนงลักษณ นวนนันตะ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

2. นายนพดล ปมปา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3. นายจรัญ  จันทรอาย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมและการบริหารงานกอสราง 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. นางกาญจนา ชัยมังกร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผูบริหาร คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

• โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง ครั ้งที ่ 1 ประจำป 2562 (Employee Joint 

Investment Program: EJIP) 

บริษัทไดจัดใหมีโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง ครั้งท่ี 1 ประจำป 2562 (Employee 

Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเปนโครงการที่เสริมสรางวินัยในการออมใหกับพนักงาน โดยเริ่มตน

โครงการแรกที่ระดับผูบริหารถึงระดับหัวหนาแผนก เพื่อธำรงรักษาผูบริหารและพนักงานใหทำงานอยูกับ

บริษัทในระยะยาวดวยการปรับปรุงสทิธิประโยชนของพนักงานผานการดำเนินโครงการสะสมหุนของพนักงาน

รวมกับบริษัท (EJIP) และสงเสริมความคิดและความรูสึกของพนักงานในการเปนเจาของกิจการรวมกันกับผูถือ

หุนทานอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจผานการสรางแรงจูงใจ และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหเกิดการเติบโตอยางยั่งยืนและบรรลุเปาหมายทางธุรกิจไดในอนาคต 
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รายการ 

 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับบริหาร 

หัวหนาแผนก ผูจัดการ/ผอ. ผูบริหาร 

คาจางเริ่มตน (ยังไมรวมคาประสบการณ) 9,600-17,000 ตามโครงสรางเงินเดือน 

คาเดินทาง     

คาใบประกอบวิชาชีพ เฉพาะวิศวกร สถาปนิก บัญชี และ จป.วิชาชีพ 

คาตำแหนง  •  •  •  

คาโทรศัพท   •  •  

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •  •  •  •  

เงินชวยเหลืองานศพญาติพนักงาน •  •  •  •  

รถประจำตำแหนง    •  

ทุนการศึกษาพนักงาน •  •  •  •  

ตารางที่ 7: แสดงอัตราจางงานแรกเขาและสวัสดิการ 

หมายเหตุ 

• ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวย สายโครงการกอสราง - โฟรแมน ชางเทคนิค วิศวกร สถาปนิก จป. พนักงานคลังวัสดุ ธุรการโครงการ พนักงานขับ

รถ พนักงานควบคุมเครื่องจักรหนัก สวนสำนักงาน พนักงานจัดซื้อ พนักงานจัดจาง  พนักงานการเงิน พนักงานบัญชีภาษี พนักงานบัญชีตนทุน 

พนักงานบัญชีตรวจจาย พนักงานฝายบุคคล พนักงานประมาณราคา พนักงานประมูลงาน ธุรการประมาณราคา พนักงาน R&D  พนักงานควบคุม

ภายในและบริหารความเส่ียง เลขานุการ พนักงาน IT พนักงาน QC พนักงานทรัพยสิน 

• หัวหนาแผนก ประกอบดวย หัวหนาแผนกจัดซื้อ หัวหนาแผนกจัดจาง หัวหนาแผนกจัดซื้อ หัวหนาแผนกการเงิน หัวหนาแผนกการเงิน หัวหนา

แผนกบัญชีภาษี หัวหนาแผนกบัญชีตรวจจาย หัวหนาแผนกบัญชีตนทุนหัวหนาแผนกประมาณราคาและประมูลงาน หัวหนาแผนกควบคุมตนทุน 

หัวหนาแผนกวิศวกรรมงานระบบ หัวหนาแผนกบุคคล  

• ผูจัดการ/ผอ. ประกอบดวย ผูอำนวยการโครงการ วิศวกรโครงการ สถาปนิกโครงการ ผูจัดการโครงการ ผูอำนวยการฝายจัดซ้ือจัดจาง ผูอำนวยการ

ฝายการเงิน ผูอำนวยการฝายบัญชีตรวจจาย ผูอำนวยการฝายบัญชีภาษีและบริษัทในเครือ ผูอำนวยฝายทรัพยสินและซอมบำรุง ผูอำนวยการฝาย

ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ผูอำนวยการฝายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ผูอำนวยการฝายวิศวกรรม  

• โครงการ Happy Workplace 

บริษัทสงเสริมใหพนักงานสรางความสมดุลระหวางการทำงานและการใชชีวิตสวนตัว โดยนำแนวทาง

ของคูมือความสุข 8 ประการในที่ทำงาน HAPPY WORKPLACE มาประยุกตใชในการทำกิจกรรมของบริษัท 

เพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีซ่ึง เพราะบริษัท เชื่อวาการท่ีพนักงานของบริษัท มีความเปนอยูท่ีดีจะนำไปสู

ผลงานท่ียอดเยี่ยมในท่ีสุด รายละเอียดของโครงการมีดังตอไปนี้ 

1) Happy Body บริษัทไดจัดสวัสดิการเพื ่อสงเสริมสุขภาพใหกับพนักงานเชน ตรวจสุขภาพ

ประจำป การสนับสนุนการออกกำลังกาย เชน การปนจักรยาน การวิ่ง การเลนฟุตบอล โยคะ 

เพ่ือเปนการผอนคลายความเม่ือยลา เปนตน 

2) Happy Heart บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการมีน้ำใจเอื้ออาทรตอกันและกัน เนื่องจากมี

ความวาเชื่อความสุขที่แทจริงคือการเปนผูให บริษัทมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีน้ำใจเอ้ือ

อาทรตอกันในท่ีทำงาน เชน การอวยพรในวันเกิดของพนักงาน เปนตน  
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3) Happy Relax บริษัท ไดสรางสรรคกิจกรรมเพื่อสรางความสุขและความบันเทิงใหกับบุคลากร 

ใหผอนคลายท้ังรางกายและสมอง ท้ังยังเปนการเติมหัวใจใหพรอมทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน กิจกรรมกีฬาประจำป งานเลี้ยงประจำป การทองเท่ียวประจำป เปนตน                

4) Happy Brain บริษัท ไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

และเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ นำไปสูความ

เปนมืออาชีพและมีความกาวหนาในหนาที่การงาน บริษัทไดจัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะ เชน หลักสูตรตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) การตรวจสอบแนว และ ตรวจสอบความพรอม

กอนฉาบปูน (สำหรบัพนักงานระดับปฏิบัติการ) เปนตน     

5) Happy Soul บริษัท สงเสริมใหพนักงานยึดมั่นในหลักศาสนา ศีลธรรม สนับสนุนใหเปนคนดี 

คิดดี ทำดี บริษัท จึงมีสวัสดิการใหมีวันลาบวชได 7 วัน และลาปฏิบัติธรรมได 3 วัน ตอป เพ่ือให

พนักงานไดไปปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาเชน 

การถวายเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา การจัดการสงเสริมใหพนักงานไดเสดงความเคารพตอ

ผูใหญ ดวยการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ใหกับหัวหนางาน และผูบริหาร ในเทศกาลวันสงกรานต 

เปนตน   

6) Happy Money บริษัท สงเสริมใหพนักงานรูจักเก็บออม ไมเปนหนี้สิน และปลูกฝงนิสัยการออม

เงิน ผานการออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเชิญเจาหนาที่กองทุนมาใหความรูเกี่ยวกับ

การออมอยางถูกตอง  

7) Happy Familyบริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ปลูกฝงนิสัย

รักครอบครัว ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันเด็กใหกับลูกพนักงาน เปนตน 

8) Happy Society บริษัท สงเสริมใหพนักงานมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟอตอชุมชนท่ีตนทำงาน และ

พักอาศัย และสนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาสตอบแทนสังคมโดยทำหนาที่จิตอาสา เชน บริจาค

เงินคายอาสา, คาทำบุญทอดผาปาสามัคคี เปนตน  

• การบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม 

บริษัท ยึดหลักการบริหารผลงาน และพัฒนาสมรรถนะความสามารถ โดยมีระบบประเมินความรู

ความสามารถ Competency ควบคูไปกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับ

งานที่ทำโดยตรงและพฤติกรรมของพนักงาน ในป 2562 บริษัท ไดเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI ของแตละฝาย จากเดิมในป 2561 เพื่อตอบโจทยการทำงาน และ

เปาหมายของบริษัท (Corporate KPI) ในป 2562 ทำใหเกิดความชัดเจน และสะทอนผลจากการปฏิบัติงาน

จริงของพนักงานมากข้ึน 

• การประเมินผลและคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง 

บริษัทไดกำหนดการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผูบริหารโดยใชผลการประเมินจากแบบประเมินผลงาน

ของกรรมการผูจัดการ ซึ่งประกอบดวย Corporate KPI และวัดผลการปฏิบัติงานจะครอบคลุมทั้งทางดาน
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ธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอันเปนเปาหมายรวมของการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยเปาหมายดังกลาวจะไดรับ

มอบหมายมาจากประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อใหผูบริหารในแตละสายงานนำเปาหมายบริษัทแตละดานไป

บริหารเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

• การประเมินผลและคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปนผู พิจารณาประเมินผลและคาตอบแทนของ

กรรมการผู จ ัดการ โดยตัวชี ้ว ัดผลการปฏิบัต ิงานไดถ ูกกำหนดขึ ้นตามความคิดเห็นร วมกันระหวาง

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการซ่ึงครอบคลุมการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายทางธุรกิจควบคูไป

กับเปาหมายดานสังคมและสิ่งแวดลอม ในเรื่องคาตอบแทนนั้นไดทำการสำรวจอัตราการปรับเงินเดือนและ

คาตอบแทนสำหรับผูบริหารจากบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน อนึ่งความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับการนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือการพิจารณาอนุมัติตอไป 

• การสรางวัฒนธรรมองคกร 

 ในป 2562 บริษัท ในความสำคัญในการสรางแนวทางในการทำงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี

แนวคิดเพ่ือสรางวัฒนธรรมการทำงานในองคการ เรียกวา CRD 4.0 ประกอบดวย 

 รูจริง (เรียนรู ทันโลก, Knowledge) 

 เกงจริง (นำความรูมาฝกฝนใหเชี่ยวชาญ, Competency)  

 ทำจริง (ความรับผิดชอบกับงานท่ีทำ, KPI) 

 ดีจริง (ควบคุมผลงานใหถูกตองตามมาตรฐาน, KPI) 

6.4.4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 45% สังคม = 40% ส่ิงแวดลอม = 15% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ ที่ใชในการทำงานใหแกพนักงานทุก

ระดับเพื่อสราง “คนเกง” ขององคกร เพราะบริษัท เชื่อวาพนักงานเปนหัวใจหลักที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ การ

พัฒนาบุคลากรใหเปนคนเกง จะทำใหบริษัท มีความพรอมและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือใหไดผลงานท่ีมี

ค ุณภาพ และลดตนทุนทางธ ุรก ิจ ทั ้งนี้บร ิษ ัท มีเป าหมายที ่จะจ ัดทำระบบการประเมินสมรรถนะ 

(Competency) สำหรับทุกตำแหนงงานใหแลวเสร็จภายใน ป 2563 

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัท มีการประเมินสมรรถนะที่จำเปน สำหรับตำแหนงงานทุกตำแหนง 2 ดาน คือ สมรรถนะดาน

การบริหาร (Managerial Competency) (ระดับหัวหนาข้ึนไป) และสมรรถนะดานตำแหนงงาน (Functional 
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Competency) ซ่ึงจะแตกตางกันไปในแตละประเภทของงาน เพ่ือใหทราบสมรรถนะท่ีควรปรับปรุง และนำมา

ทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรายป สำหรับพนักงานแตละระดับผานการอบรมท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ผลการดำเนินงาน 

บริษัท ไดจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท อยางตอเนื่อง โดยในป 2562 บริษัทไดดำเนินการ

จัดทำการอบรมความท่ัวไปและหลักสูตรพ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับชั้นดังตอไปนี้ 

• หลักสูตรเทคนิคการกออิฐมวลเบา (พนักงานทั่วไป) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหพนักงานไดมี

ความรูเรื่องเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคการกออิฐมวลเบา และมีความเขาใจในการใชงานตลอดจน

การตรวจงานของผูรับเหมา เพ่ือท่ีจะไดลดการสิ้นเปลื้องของทรัพยากรได  

• หลักสูตรระบบ ISO14001:2015 (พนักงานทั่วไป) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหบุคลกรขององคกร

เขาใจในขอกำหนด ISO14001:2015 ซึ่งเปนระบบมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหบุคลกรขององคกร มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด

การพัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุงเนนในการปองกันมลพิษและรักษา

สิ่งแวดลอมเปนหลักและชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนลดตนทุนการผลิตในธุรกิจ

ขององคกร  

• หลักสูตรระบบ ISO 45001:2018 (พนักงานท่ัวไป) เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหบุคลกรขององคกร

เขาใจในขอกำหนด  ISO 45001:2018 ซึ่งเปนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โดยองคกรมุงเนนที่จะใหความสำคัญกับการจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง

อันตรายของพนักงานและผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานขององคกรใหเกิดความปลอดภัยและสงเสริมภาพพจนดานความรับผิดชอบขององคกร

ท่ีมีตอพนักงานและสังคม   

• หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานทั่วไป) เปนหลักสูตรที่มุงเนนให

ความสำคัญในเรื ่องของความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อใหผู อบรมทราบถึงหลักการในการ

ดำเน ินงานความปลอดภ ัย ตลอดจนกิจกรรมที ่จำเป นในการสร างความปลอดภ ัยใน 

การทำงาน และสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยใหเกิดขึ ้นในองคกร  และเปน 

การปฏิบัติใหถูกตองตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ที่ไดกำหนดไวอีกดวย  ซ่ึง

บริษัทไดจัดใหพนักงานในตำแหนงชางเทคนิคขึ้นไปที่จะตองเขาอบรมในหลักสูตร จป.ระดับ

หัวหนางาน 

• การฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ (ผูบริหาร,หัวหนา,พนักงานท่ัวไป) เปนหลักสูตร

ท่ีมุงเนนใหความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในท่ีทำงาน โดยทางบริษัทไดจัดใหมีการฝกซอม

ดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ ของสำนักงานใหญประจำป 2562 เพื่อเตรียมความพรอมและ
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เปนการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เกี่ยวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ซึ่งไดกำหนดใหนายจางจัดใหลูกจางทุกคนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม

อพยพหนีไฟพรอมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ

วิชาชีพ มาเปนผูบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับลูกจางใน

การปองกันอัคคีภัย และสามารถเผชิญเหตุไดอยางมีสติซึ่งจะชวยแกไขสถานการณ รวมทั้งลด

ความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน และสามารถนำไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในสถานการณ

จริง  

• หลักสูตร HR กับการออกแบบEmployee Experiences (หัวหนา) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใน

เรื่องของการแกไขปญหาอัตราการลาออกของพนักงาน ซ่ึงทำใหการทำงานขององคกรติดขัด และ

ตองสูญเสีย เวลาในการคนหา และจะตองพัฒนาพนักงานใหม ดังนั้นการสรางความผูกพันของ

พนักงานตอองคกร (Employee Engagement) จึงเปนภารกิจท่ีสำคัญท่ีสุดของผูบริหาร หัวหนา

งาน และหนวยงาน HR ขององคกร เพราะพนักงานที่มีความรักและผูกพันกับ องคกร จะมี

ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออกที่ดี เสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ทำใหพนักงานอยูกับ

องคกรไดนาน สงผลตอการขับเคลื่อนองคกรไดอยางยั่งยืน 

• หลักสูตร Internal Auditing Certificate Program (IACP) (ผูอำนวยการแผนก,พนักงาน

ทั่วไป) เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหความสำคัญตอการควบคุมภายใน โดยมีการในการกำกับดูแลให

ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ และ

การปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั ่นของบริษัทฯ ใหมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกำหนด และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ การดูแลมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

การดูแลรักษาและการใชทรัพยสิน เพ่ือปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทฯ 

ไดจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุล โดยมีสายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเปนอิสระขึ้นตรง

กับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพและความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแล

กิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทั้งของบริษัท โดยนำกรอบแนวทางของระบบการ

คว บค ุ มภ าย ใน ต า ม ม าต ร ฐ าน ส า กล ข อ ง  COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 

(Enterprise Risk Management) และหล ักเกณฑการกำก ับด ูแลตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกตใช

ใหการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลใหมีความสมบูรณมากยิ ่งข้ึน 

รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อให
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การดำเนินงานดานตางๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด ทางองคกรจึงได

สนับสนุนใหฝายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเขารวมการอบรม 

• หลักสูตร การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) (ผูอำนวยการแผนก,หัวหนา) 

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนเพ่ือใหผูบริหาร ผูรับผิดชอบ ดานบัญชีและผูท่ีเก่ียวของไดรับความรู ความ

เขาใจ และสามารถ นำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมและสามารถนำมาประยุกตใช

ภายในองคกรได 

• หลักสูตรกลยุทธดานความยั ่งยืนของธุรกิจ Corporate Sustainability Strategy ของ

องคกร (ผูบริหาร,หัวหนา,พนักงานทั่วไป) เปนหลักสูตรที่มุงเนนในพนักงานของบริษัท ทุก

ระดับขั้นไดตระหนักถึงความหมายและความสำคัญ รวมถึงวิธีการปฏิบัติตามกรอบความคิดของ

ความยั่งยืนของธุรกิจ โดยพนักงานของบริษัท จะไดเรียนรูวิธีการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธการ

เติบโตอยางยั่งยืน รักษาสมดุลของการมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และองคความรูอยางตอเนื่อง ทั้งดานการบริหารจัดการ และกระบวนการทำงาน เพ่ือ

สรางความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance: CG) ภายใตจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุงเนนการดำเนินงานอยางโปรงใส

เปนธรรม ตรวจสอบได เคารพกฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ อยางเครงครัด ตลอดจนให

ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนท่ีเก่ียวของกับการ

ดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู การสรางคุณคาเพิ ่มรวมกัน นอกจากนี้บริษัท ยังไดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผูบริหาร และการพัฒนาความรูเฉพาะทางตามสาย

งาน  

• หลักสูตรอบรมและสัมมนาสำหรับผูบริหาร 

- หลักสูตร DAP - Directors Accreditation Program จัดโดย IOD 

- หลักสูตร Chief Transformation Office: CTO Course จัดโดย SET 

• หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายงานโครงการกอสราง 

- หลักสูตร VRD151 – Autodesk Revit for Architecture Family 

- หลักสูตรมาตรฐานการเสริมเหล็ก  

- หลักสูตรงานสำรวจอาคาร  

- หลักสูตรตรวจสอบคุณภาพงาน (QC)  การตรวจสอบแนว และ ตรวจสอบความพรอมกอน

ฉาบปูน 

- หลักสูตรการเตรียมงาน และการวางแผนงานกอสราง 

- หลักสูตรการจัดทำ Shop drawing 

• หลักสูตรอบรมและสัมมนาสำหรับ CFO  
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- หลักสูตรกาวทันและวิเคราะหเจาะลึกรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี 6 ชั่วโมง 

- หลักสูตร Corporate Finance  อ.รัฐชัย ศีลาเจริญ  6 ชั่วโมง 

- การใชงานระบบ Setlink ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 4 ชั่วโมง 

• หลักสูตรอบรมและสัมมนาสำหรับเลขานุการบริษัท 

- P01 :  หล ักส ูตรพ ื ้ นฐานด  านความย ั ่ งย ืนของธ ุ รก ิ จ  (Preliminary to Corporate 

Sustainability) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 6 ชั่วโมง    

- S01: หล ักส ูตรการกำหนดเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืนของธ ุรก ิจ (Sustainability 

Commitment) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 12 ชั่วโมง 

- S02: หลักสูตรการวิเคราะหห วงโซอ ุปทานและผู ม ีส วนไดเส ีย (Supply Chain and 

Stakeholder Analysis) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 12 ชั่วโมง 

- S03: หลักสูตรการกำหนดกลยุทธและวิธ ีการดำเนินงานดานความยั ่งยืนขององคกร 

(Sustainability Strategy and ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 12 ชั่วโมง 

- การใชงานระบบ Setlink ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 4 ชั่วโมง 

- Corporate Innovation Bootcamp คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร 

 

6.5 การบริหารความเส่ียงและวางแผนกลยุทธ 

6.5.1 การจัดการความเส่ียง 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 70% สังคม = 15% ส่ิงแวดลอม = 15% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางซ่ึงมีความเก่ียวของกับท้ังปจจัยท่ีควบคุมไดและควบคุม

ไมไดเปนอยางมาก ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงมีความจำเปนเพื่อที่จะไมใหธุรกิจเกิดผลกระทบในแงลบท่ี

มากเกินไป รวมถึงผูที่มีสวนไดเสีย สังคม และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้บริษัทไดเห็นวาการทำดำเนินธุรกิจของบริษัท

นั้นมีความเสี่ยงหลักอยู 5 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน 

(Financial Risk) ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operating Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ดานสิงแวดลอมและสังคม (Compliance Risk) และความเสี่ยงที่เกิดใหม 

(Emerging Risk) ดังนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีจุดประสงคที่จะกำจัดหรือลดผลจาก

ความเสี่ยงตางๆ ใหไดมากที่สุด รวมถึงความเสี่ยงบางอยางที่ไมสามารถควบคุมได ทางคณะกรรมการก็ไดสรร

หาวิธีการที ่จะปองกันและบรรเทาหากเหตุการณจากความเสี่ยงนั ้นๆ ไดเกิดขึ ้นจริง โดยโครงสรางของ

คณะกรรมการความเสี่ยงมีดังตอไปนี้ 
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แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัทไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประชุมและหารือในการชี้บงถึงความเสี่ยง

และนัยสำคัญท่ีเก่ียวของกับบริษัท คิดหาวิธีการควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผานตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ

กับความเสี่ยงนั้น ๆ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผลการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงในป 2562 พบวามีรายการความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญ

ตอบริษัท ดังตอไปนี้ 

1. ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ 

เนื่องจากธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่มีความสัมพันธกับภาวะเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การเติบโตหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอรายได

ของบริษัท ในปท่ีผานมากิจการอสังหาริมทรัพยมีการลงทุนท่ีปรับตัวลดลง เนื่องจาก ผลกระทบจากคาเงินบาท

ที่แข็งตัว โดยลูกคาตางประเทศมีตนทุนการลงทุนที่สูงขึ้น ทำใหเกิดการหยุดชะงักของการลงทุน โดยกลุม

ลูกคาท่ีอาศัยหรือทำงานอยูในตางประเทศ จะตองสงเงินเขามาชำระคากอสรางตามสัญญาในแตละงวดเพ่ิมข้ึน

มากกวาเดิมเพื่อแปลงเปนสกุลเงินบาท ลูกคาหลายๆ รายถึงกับขอหยุดการกอสรางเอาไวกอน อันเปนผลมา

จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทท่ีแข็งคาอยางตอเนื่อง และสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ท่ีเริ่มเกิดข้ึนในชวงเดือนตุลาคม 2562 จนถึงตนป 2563 ยังคงมีการระบาดอยู ท้ังนี้ เริ่มตนมาจากนักทองเท่ียว

จากประเทศจีน ที่เขามาในประเทศไทย และจากคนไทยที่ออกไปทองเที่ยวและมีการติดเชื้อเขามาในประเทศ 

รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขไดหาทางควบคุมผูปวย เฝาระวังไมใหมีการแพรกระจายของเชื้อโรคดังกลาว 

ทั้งนี้ จากการระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19)  สงผลตอภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมไปถึงภาคการ

ลงทุนในเชียงใหม และหลายเมืองทองเที่ยว ที่เดิมมีการรวมลงทุนจากทุนจีนคอนขางมาก ซึ่งหลังจากมีการ

ระบาดของโรคดังกลาวการลงทุนก็หยุดชะลอลง  

2. การเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ 

ผลกระทบจากสภาพเศรฐกิจของประเทศอยูในชวงชะลอตัว เกิดการหยุดชะงักของการลงทุน   ทำให

โครงการกอสรางใหม ๆ มีปริมาณลดนอยลง จึงสงผลใหเกิดการแขงขันภายในกลุมผูดำเนินธุรกิจรับเหมา

กอสรางท่ีสูงข้ึน อาจสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัททำใหมีสวนแบงการตลาดและกำไรลดลง สวน

งานราชการ จากการที่มีการจัดการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางดาน

บวกและทางดานลบกับการประมูลงานของบริษัท ในทางบวก ทำใหเกิดการประมูลงานอยางโปรงใส บริษัท

ระบคุวามเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
ตอบสนองตอ่ความ

เสี่ยง

ติดตามและ

รายงานความเสี่ยง

สรา้งการตระหนกัรู ้

และสื่อสารความ

เสี่ยง
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สามารถเขาประมูลงานในพื้นที่ใด ๆไดโดยงาย สรางโอกาสในการรับงานของบริษัทมากยิ่งขึ้น แตในทาง

กลับกันก็มีผลทางดานลบคือทำใหเกิดการแขงขันดานราคากันอยางรุนแรงลดโอกาสการรับงานของบริษัทลง มี

ผูเขารวมประกวดราคาหลากหลาย แมแตผูรับเหมาตางประเทศก็เขามาทำการประมูลหรือเสนอราคา ทำให

บริษัทอาจตองยอมรับกำไรตามสัญญา (Profit Margin) ที่ลดลงหรือใหเงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้นแกเจาของ

โครงการเพื่อการแขงขัน  ซึ่งสงผลใหผลการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย มีกระทบในทางลบอยางมี

นัยสำคัญตอธุรกิจ  

อยางไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเสี ่ยงดังกลาวโดยการเขารวมประมูลงานกอสรางอยาง

สม่ำเสมอ ทั้งงานของภาคเอกชนและงานของภาครัฐบาล ซึ่งจะเลือกประมูลงานที่บริษัทมีความชำนาญและ

ความสามารถแขงขันได โดยเฉพาะดานงานสาธารณูปโภค เชน งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานไฟฟาพลังน้ำ  เพ่ือ

สะสมปริมาณงานในมือ (Backlog) ใหเพ่ิมมากข้ึน ปจจัยทั้งหมดนี้จึงเปนสาเหตุที่บริษัทตองคำนึงถึงความ

เสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันที่รุนแรงของงานรับเหมากอสราง บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยง

ดังกลาวโดยรับงานในธุรกิจดานงานจัดเก็บขยะ เพื่อเพิ่มรายไดนอกเหนือจากงานรับเหมากอสราง  ซึ่งไดรับ

อนุมัติเรียบรอยแลว จากมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 

3. ความเส่ียงจากการประมาณตนทุนผิดพลาด 

กอนการเขารับงานหรือเขาประมูลงานแตละโครงการทุกครั้งบริษัทจะทำการวิเคราะหประเมินความ

เสี่ยงเพ่ือคัดเลือกงาน (กอนยื่นเสนอราคา) และรายงานผลในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกอนการอนุมัติให

ยื่นราคา รวมท้ังบริษัทจะมีการถอดแบบและจัดทำ BOQ อยางละเอียดเพ่ือทำประมาณการตนทุนโครงการ ใน

การถอดแบบเพื่อคำนวณปริมาณวัสดุตอหนวยของบริษัทจะมีฝายวิศวกรรมประมาณการเปนผูถอดแบบ 

นอกจากนี้บริษัทยังไดวาจางใหวิศวกรผูมีความเชี่ยวชาญงานโครงการอีกอยางนอย 2 รายทำหนาที่ถอดแบบ

เพ่ือมาเปรียบเทียบทำปริมาณงานสำหรับทำประมาณการท่ีเหมาะสมท่ีสุด และในการกำหนดราคาวัสดุ ใหทาง

ฝายจัดซื้อและวิศวกรฝายวิศวกรรมทำการสืบราคาวัสดุใหถูกตองตรงตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวใน 

TOR โดยมีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร การกำหนดราคาแรงงานมีจัดทำราคา

กลาง โดยใหมีการทบทวนราคากลาง ทุกไตรมาส เพื่อเปนขอมูลในการเปรียบเทียบราคา และกำหนดคาจาง

คาแรง ท่ีถูกตองและเหมาะสม 

4. ความเส่ียงท่ีตองทำงานเพ่ิมลด กอนการอนุมัติราคาและระยะเวลา 

สำหรับหนวยงานราชการที่สวนมากงบประมาณมีจำกัดไมสามารถเพิ่มเติมได หากมีการขอใหมีการ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบริษัทตองมีการนำแผนทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อวางแผนการดำเนินงานใหอยูใน

ประมาณการตนทุนเดิม อาจมีการเจรจาปรับลดบางสวนเพ่ือชดเชยสวนท่ีเพ่ิมข้ึน ในสวนของหนวยงานเอกชน 

บริษัทมีแผนปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยใหผูแทนโครงการหรือเจาของโครงการออกเอกสารสั่งงาน (Site 

Instruction : SI) แจงมายังฝายโครงการของบริษัท วิศวกรของฝายโครงการจะทำประมาณราคางาน



บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) | รายงานความยัง่ยืน 2562 
Chiangmai Rimdoi Public Company Limited | Sustainable Development Report 2019 

 

ห น า | 4 8  

 

เปลี่ยนแปลงนั้นและนำสงใหฝายควบคุมตนทุนพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ในงานเพ่ิม-ลด ท่ีทางโครงการ

เปนผูคิด และในสวนที่ฝายควบคุมตนทุนชวยคิดปริมาณ เพื่อใหนำเสนอไดเร็วทันตามเวลาที่กำหนดไว 

หลังจากนั้นฝายโครงการจะทำเอกสารสรุปและมูลคางานเปลี่ยนแปลง (Variation Order : VO) แจงไปยัง

ผูแทนโครงการหรือเจาของโครงการ เพ่ือใหผูแทนโครงการหรือเจาของโครงการอนุมัติกอนดำเนินการ เพ่ือให

แนใจวางานท่ีดำเนินการไปเจาของโครงการรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

5. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานเสร็จไมทันตามกำหนดในสัญญาอาจทำใหบริษัทตองชดใช

คาเสียหายจากการผิดสัญญา 

เพื่อปองความเสี่ยงดังกลาวในการบริหารโครงการตั้งแตเริ่มแรก บริษัทมีนโยบายใหจัดทำแผนงาน 

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน ติดตอประสานงานกับเจาของโครงการและ

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของสม่ำเสมอเพ่ือใหม่ันใจวาการดำเนินงานจะเปนไปตามแผนงานท่ีตกลงรวมกัน 

ในสวนของการจางผูรับเหมาชวง บริษัทพิจารณาคัดเลือกผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณ ผลงานสง

มอบไดตามมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือทางการเงิน จากผลงานที่ผานมาในอดีต ความพรอมของบุคลากร 

รวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักร วามีความเหมาะสมตอลักษณะงานหรือไม อยางไรก็ตามเพื่อเปนการบรรเทา

ปญหาความลาชาที่อาจจะใหเกิดขึ้นความเสียหายของผูรับเหมาชวงจึงกำหนดใหผู รับเหมาชวงตองวาง

หลักประกันการทำงานใหแกบริษัทใหเหมือนหรือใกลเคียงกับที่บริษัททำกับลูกคา (Back-to-back) เชน ใน

เรื่องการสงมอบ  การรับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และคาปรับ เปนตน 

สำหรับสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีไมสามารถระบุผูรับผิดไดนั้น เชน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ บริษัท 

จะทำสัญญาประกันภัยใหกับโครงการตาง ๆ เพื่อใหความคุมครองและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

และมีการจัดทำ Business Continuity Plan เพื่อบริหารจัดการในสถานการณฉุกเฉินและการวางแผนธุรกิจ

อยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับและลดผลกระทบจากเหตุการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนได 

อีกทั้งบริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงไดมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

เพื่อปองกันความบกพรองที่อาจจะเกิดขึ้นได โดยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาใชในการ

รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งที่สำนักงานใหญ และที่โครงการตาง ๆ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพ

ระบบการบริหารอยางตอเนื่อง อีกทั้งไดกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 

ปลูกฝงความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอองคกร รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียในทุก ๆ ดาน เพ่ือเปนการลด

และปองกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดังกลาว 

6. ความเสี่ยงจากการกอสรางที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียง สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย 

บริษัทตระหนักถึงการรวมเปนสวนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนนโยบายที่บริษัทให

ความสำคัญมาอยางตอเนื่อง บริษัทจึงใหความสำคัญกับการดูแลชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอมโดยรอบพื้นท่ี
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กอสรางใหไดรับผลกระทบจากการกอสรางใหนอยท่ีสุด ท้ังนี้บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางใน

การควบคุมปองกัน มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่สงผลตอชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอม ไดแก การ

ควบคุมการเกิดมลภาวะตาง ๆ ที่เกิดจากการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เชน เสียง มี

การลางลอรถกอนออกจากโครงการ และลางทำความสะอาดถนน การติดตั้งแผงกันฝุนรอบอาคาร ปองกันฝุน

ละอองท่ีฟุงกระจายท่ัวบริเวณ และยังชวยลดแรงลมในพ้ืนท่ีทำงานน้ำเสีย เปนตน 

นอกจากการดูแลผลกระทบจากการกอสรางแลวนั้น บริษัทยังมีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนขางเคียงพื้นที่กอสรางโดยมีการประสานงานกับผูนำชุมชนเพื่อเขาสำรวจพื้นที่ของชุมชนเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกอสราง ความกังวลใจเกี่ยวกับ

การกอสราง กิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชุมชนตองการการสนับสนุน โดยบริษัทจะเขาประสานงาน

ดำเนินการสนับสนุนใหแกชุมชน เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน 

รวมทั้งบริษัทไดทำการอบรม พัฒนากระบวนการเพื่อใหไดมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 

14001 : 2015) เพ่ือกอใหเกิดการบริหารงานดานสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ เกิดการใชทรัพยากรหรือวัตถุดิบ

อยางคุมคา สามารถลดตนทุนคาใชจายดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม อาทิเชนการจัดการขยะ /การลด

ตนทุนการใชพลังงาน รวมท้ังระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) ปรับปรุง

ระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เตรียมสถานที่ทำงานที่ดีตอสุขภาพและมีความปลอดภัยสำหรับลูกจาง

และผูท่ีมาเยี่ยมชม ลดหรือปองกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือโรคท่ีเปนอันตรายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ได ลดตนทุนในการดำเนินการ โดยลดการสูญเสียเวลา ในการผลิตเนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวย พรอม

ลด คาใชจายที่เกิดจากการเสียคาธรรมเนียมและการชดเชยความ เสียหายจากการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และ

บรรเทาผลกระทบท่ีไมพึงประสงคในดานการรับรูท้ังทางรางกาย จิตใจ 

7. ความเส่ียงจากลูกหนี้การคาชำระเงินลาชา 

บริษัทมีการพิจารณาการรับงานอยางระมัดระวัง ในกรณีที่เปนลูกคาใหม บริษัทฯ จะพิจารณาขอมูล

ดานตาง ๆ รวมถึงศึกษาประวัติความเปนมาของธุรกิจ ผูบริหาร ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะขอมูลดานฐานทาง

การเงิน ความนาเชื ่อถือ และโครงการจะตองไดรับการอนุมัติสินเชื่อจากทางสถาบันการเงิน สำหรับงาน 

ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจะมีความเสี่ยงกรณีที่ไมสามารถเก็บหนี ้ไดตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจาก

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีข้ันตอนการพิจารณาและอนุมัติท่ียุงยากและซับซอนมากกวาภาคเอกชน 

8. ความเสี ่ยงดานกฎระเบียบจากการทำรายการระหวางกันของบุคคลที ่มีความเกี ่ยวโยง 

(Conflict of interest) 

การทำรายการระหวางกันของบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง ที่อาจมีความขัดแยง นำไปสูการทุจริตคอรรัป

ชันตั้งแตระดับเล็กนอย (petty corruption) เชน การรับสินบน ไปจนกระท่ังการคอรรัปชันขนาดใหญ (grand 

corruption) เชน การออกนโยบายเพื่อเอื้อประโยชนแกธุรกิจของตนเองหรือพวกพอง อาจกอใหเกิดความ
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เสียหายตอบริษัท ทั้งนี้บริษัทจึงมีแนวทางในการลดความเสี่ยงดังกลาว โดยในงานที่ไมเขาใจเงื่อนไขการรวม

ประมูลงานชัดเจน และการจะทำนิติกรรมใด ๆ ซ่ึงอาจจะทำใหเกิดความเสี่ยง ทางบริษัทจะมีท่ีปรึกษาทางการ

เงิน (Financial Adviser – FA) และที่ปรึกษากฎหมายเขามาแนะนำกอนการลงทุนรับงาน ในป 2562 บริษัท

ไดเตรียมการเพื่อที่จะพัฒนาตามหลักมาตรฐานการรับรอง ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 เพื่อให

กระบวนการทำงานของบริษัทมีมาตรฐานในการดูแลผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยในการ

ทำงานท้ังของพนักงานและชุมชนขางเคียง โดยท่ีบริษัทคาดวาจะไดรับการรับรองดังกลาวภายในป 2563 

ผูถือหุนควรพิจารณาปจจัยความเสี่ยง รวมท้ังรายละเอียดขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับนี้อยาง

รอบคอบ  ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทและมูลคาหุนของ

บริษัทได ซ่ึงปจจัยความเสี่ยงท่ีระบุไวในเอกสารฉบับนี้ อาจไมเปนปจจัยความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีอยู เพราะอาจมี

ปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทยังไมอาจทราบได และอาจมีปจจัยความเสี่ยงบางประการที่บริษัทเห็นวาไมมี

ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอบริษัทในขณะนี้ แตในอนาคตอาจกลายเปนปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบ

อยางมีนัยสำคัญตอรายได ผลกำไร ของบริษัทได ดังนั้น ผูถือหุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลอยาง

รอบคอบ เพราะปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะสงผลกระทบตอบริษัทไดไมจำกัดเฉพาะแตเพียงปจจัยความเสี่ยง

ตามท่ีไดกลาวไวในเอกสารฉบับนี้เทานั้น 

นอกจากนี ้ ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคต การประมาณการ ความประสงค หรือ

เจตนารมณของบริษัทที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ อาทิ “มีแผนการ” ”ประสงค” ”ตองการ” ”คาดวา” 

“เห็นวา” “เชื่อวา” “ประมาณ” “อาจจะ” หรือคำหรือขอความอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน เปนคำหรือขอความ

ท่ีบงชี้ถึงสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความไมแนนอน และผลท่ีเกิดข้ึนอาจแตกตางจากการคาดการณได 

6.6 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และการดูแลชุมชน 

6.6.1 ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 15% สังคม = 80% ส่ิงแวดลอม = 5% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

บริษัท ใหความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน เพราะตระหนักดีวาผูที่มาปฏิบัติงานในพื้นท่ี

ดำเนินงานของบริษัท มีความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดวยเหตุนี้บริษัท จึงมุงมั่นปองกัน

ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใหความสำคัญเปนอยางยิ่งในการดำเนินการตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ การทำงานของคนงานและพนักงานรวมถึงผูรับเหมาไมเกิดการประสบอันตรายถึงแกชีวิต โดย

กำหนดการนับสถิตินับจำนวนการหยุดงานติดตอกันไมเกิน 3 วันเปนเปาหมายในการกำหนดและใชเปนสถิติ

ตลอด 1,000,000 ชั่วโมง รวมทั้งการปลูกฝงวัฒนธรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตั้งแตผูบริหาร
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ระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับผานนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดวยเปาหมายเพื่อลดอัตรา

ความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานใหเปนศูนย เพราะการเกิดอุบัติเหตุนั้นถือเปนตนทุนสำคัญของบริษัท 

กลาวคือการหยุดงาน 1 วัน มีความเสียหายตอเนื่องไปยังสวนงานอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกันอีกดวย ทั้งนี้การสูญเสีย

มากท่ีสุดคือการเสียชีวิตของผูปฏิบัติงาน 

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัท ใหความสำคัญในงานดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทำงานจึง

จัดตั ้งหนวยงานดานนี ้ข ึ ้น เพื ่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหนวยธุรกิจใหบรรลุเปาหมายทางดาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตั ้งไว ผานทางนโยบาย มาตรฐานการบริหารจัดการ คูมือ และระเบียบ

ปฏิบัติ รวมถึงขอกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการตรวจประเมินและวิเคราะหประสิทธิผลการ

ดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในแตละปจะมีการทบทวนนโยบาย กลยุทธ และแนวทาง

บริหารจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ่งมี

ประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนประธาน และถือเปนองคประชุมสูงสุดท่ีกำกับดูแลการบริหารจัดการดานอาชีวอ

นามัย และความปลอดภัย เปาหมาย Zero Accident ดานความปลอดภัยภายใตนโยบายอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยของบริษัท 

โดยบริษัท มีนโยบายดังตอไปนี้ 

• การอบรมแรกเขาเพื่อชี้แจงขอปฏิบัติเมื่อเขามาทำงานในเขตกอสรางพรอมถายรูปทำบัตรประจำตัว

ผูปฏิบัติงานประจำโครงการ 

• การใหความรูอบรม Morning Talk / Safety Talk 

• การออกกฎระเบียบควบคุมและกำกับความปลอดภัยในงานกอสราง 

• การตรวจสอบ (การตรวจสอบประจำวัน เปนการเดินตรวจตามความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะหความปลอดภัย

กอนเริ ่มงานและอบรมการทำงานในพื้นที่เสี ่ยง รวมถึงการออกใบอนุญาตทำงานตามความเสี่ยง 

(Work Permit) / การตรวจสอบประจำสัปดาห ไดแก การตรวจสอบเชือกยกวัสดุ การตรวจสอบ

นั่งราน เปนตน / การตรวจสอบประจำเดือน ไดแก การตรวจสอบถังดับเพลิง การตรวจสอบยาและ

เวชภัณฑ การตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง เปนตน) 

• การทำรายงาน (ภายใน =รายงานประจำวัน รายงานประจำสปัดาห รายงานประจำเดือน/  ภายนอก=

รายงานไตรมาส) 

ผลการดำเนินงาน 

 ในป 2562 บริษัทไมมีพนักงาน ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงของบริษัทไดรับอุบัติการณในระดับรุนแรง

มากถึงข้ันเสียชีวิตจากการทำงาน แตยังคงมีผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงไดรับบาดเจ็บจากการทำงานเล็กนอย 

เชน ลื่นลม ตะปูตำ ซึ่งสวนใหญเปนการบาดเจ็บจากความประมาทสวนบุคคล โดยบริษัทให จป.วิชาชีพ เนน
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ย้ำในการอบรม Morning Talk ทุกวันกอนเริ่มทำงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีสติและไมประมาท โดยคำนึงถึง

หลัก “ปลอดภัยไวกอน อุบัติเหตุเปนศูนย”  

6.6.2 การดูแลชุมชน  

ระดับความย่ังยืนของประเด็นท่ีมีตอบริษัท  

ระดับความย่ังยืน 

เศรษฐกิจ = 20% สังคม = 60% ส่ิงแวดลอม = 20% 

ความสำคัญและขอบเขตการรายงาน 

ความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและสังคม เปนอุดมการณท่ีบริษัท ยึดเปนแนวปฏิบัติมาโดยตลอด 

องคกรไมสามารถสรางผลกำไรและการเติบโตไดแตเพียงลำพัง แลวละทิ้งชุมชนและสังคมไวเบื้องหลัง จึงใช

ศักยภาพขององคกรในดานตางๆ เขาไปใหความชวยเหลือและพัฒนาทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว ท่ี

สำคัญเรามุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ทั้งพนักงาน ลูกคา คูคา พันธมิตรและชุมชน เพื่อให

เกิดพลังการขับเคลื่อนและเครือขายในการเชื่อมโยงสังคมและชุมชน ใหมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน

อยางยั่งยืน  

แนวทางการบริหารจัดการ 

บริษัท พัฒนากรอบการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และจัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการการมีสวนรวม

ของผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกันในทุกธุรกิจ โดยแบงแนวปฏิบัติออกเปน 3 

ข้ันตอน ไดแก  

1. การเขาใจคุณลักษณะพ้ืนฐานของชุมชนท่ีเก่ียวของ  

2. การสรางการมีสวนรวม  

3. การจัดการขอรองเรียน  

การดำเนินงาน บริษัท ไดจัดตั ้งทีมงาน จป. ที ่ประกอบไปดวย คณะกรรมการความปลอดภัย          

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน เจาหนาท่ีความปลอดภัยระดับตางๆ ตามลักษณะของชุมชนท่ีมี

โครงการของบริษัทไปดำเนินการอยู การมีสวนรวมของชุมชนจึงมีความแตกตางกันออกไป   

ผลการดำเนินงาน 

ในป 2562 บริษ ัท มุ งเน นการทำกิจกรรมเพื ่อส ังคม (Corporate Social Responsibility) ท่ี

ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา ดานสุขภาพ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก เชน การรวมซอมถนน

ทางเขาออกที่อยูภายในบริเวณโครงการกอสราง การกวาดลางถนนประจำวันและประจำสัปดาห การทำ

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ เพื่อบอกกลาวและสรางการรับรูความเขาใจในงานกอสรางแตละชวง เพื่อลดขอ

รองเรียน  
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7. สรุปผลการดำเนินงานป 2562 

7.1 ผลการดำเนินงานทางดานเศรษฐกิจ 

ผลการดำเนินงานทางดานการเงิน หนวย 2560 2561 2562 

รายไดจากการขายรวม ลานบาท 1,343 1,251  1,348  

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน ลานบาท 61.61 42.72     (18.61)  

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  ลานบาท 43.91 30.02  (22.24)  

อัตรากำไร(ขาดทุน)ข้ันตน  รอยละ 8.34% 7.58% 0.54% 

อัตราสวนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เทา (5.33) 1.12 (17.94) 

อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนผูถือหุน เทา 1.14 0.87 1.14 

การจายภาษี หนวย 2560 2561 2562 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิกอนหักภาษี ลานบาท 56.14 39.61  (25.70)  

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได ลานบาท (12.24) (9.59) 3.46  

อัตราภาษีนิติบุคคล รอยละ 20 20 20 

 

7.2 ผลการดำเนินงานทางดานการสังคม 

ขอมูล หนวย 2562 

พนักงาน   

จำนวนพนักงานท้ังหมด คน 189 

พนักงานจำแนกตามเพศ   
• ชาย รอยละ 55 

• หญิง รอยละ 45 

พนักงานจำแนกตามอายุ   
• ต่ำกวา 30 ป รอยละ 65 

• 30-39 ป รอยละ 15 

• 40-49 ป รอยละ 13 

• มากกวา 50 ป รอยละ 7 

พนักงานจำแนกตามสัญญาจาง   
• พนักงานประจำ รอยละ 94 

• พนักงานสัญญาจางโครงการ รอยละ 5 

• ท่ีปรึกษา รอยละ 2 
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ขอมูล หนวย 2562 

พนักงานจำแนกตามระดับ   
• ผูบริหาร รอยละ 4 

• ผูจัดการโครงการและผูอำนวยการฝาย รอยละ 8 

• พนักงานและหัวหนางาน รอยละ 87 

• ท่ีปรึกษา รอยละ 2 

พนักงานใหม   
จำนวนพนักงานใหมท้ังหมดพนักงานใหมจำแนกตามเพศ คน 50 

• ชาย รอยละ 52 

• หญิง รอยละ 48 

อัตราการลาออก   
อัตราการลาออกรวม รอยละ 7.19 

จำนวนอุบัติการณระดับรุนแรงมาก   

จำนวนอุบัติการณระดับรุนแรงมาก (Major Incident) ครั้งตอป 0 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ   

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ รายตอการทำงาน 1 ลาน

ชั่วโมง 

ครั้งตอป 92 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ แบงตามประเภทการจาง

งาน  
  

พนักงาน  ครั้งตอป 1 

ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวง  ครั้งตอป 91 

จำนวนคนเสียชีวิตจากการทำงาน   

จำนวนคนเสียชีวิตจากการทำงานแบงตามประเภทการจางงาน คน 0 

พนักงาน คน 0 

ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวง คน 0 

บุคคลท่ีสาม คน 0 

หมายเหตุ ขอมูลดูเทียบจากรายงาน จป.ว ประจำไตรมาส   
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7.3 ผลการดำเนินงานทางดานส่ิงแวดลอม 

  ขอมูล จำนวนประชากรจากกรมการปกครอง 

การประเมินผล

กระทบ 

ดานสิ่งแวดลอม ม ี

ดานสังคม ม ี

ตัวอยางผลกระทบ เสียง, ฝุน, การจราจร 

ความจำเปนในการยายถ่ินฐาน ไมจำเปน 

การสรางการมสีวน

รวม 

มีมาตรฐานในการดำเนินงานดานการมีสวนรวม

ของชุมชน 
มี 

โครงการท่ีอยูในกระบวนการมสีวนรวมกับชุมชน 9 โครงการ 

ตัวอยางขอกังวล การจัดการเสยีง, การจัดการฝุน, การจัด

การจราจร, การจดัการระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน เชน ถนนทางเขาออก 

การสื่อสาร 

แผนการมสีวนรวมของชุมชน มี 

ผลการประเมิน EIA ม ี

ผลการปฏิบัติตาม EIA ม ี

ชองทางสื่อสารหลัก 
กลองรับความคดิเห็น ม ี

ขอรองเรียน ม ี

ชองทางรับขอ

รองเรียน 

อีเมล ม ี

โทรศัพท มี 
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8. GRI Content Index 
GRI Standard Disclosure Page number(s) External  

Assurance 

GRI 101: Foundation 2016  
General Disclosures  
ORGANIZATIONAL PROFILE  

102-1 Name of the organization  7  

102-2 Activities, brands, products, and services 7-8  

102-3 Location of headquarters 7-8  

102-4 Location of operations 7-8  

102-5 Ownership and legal form 7-8  

102-6 Markets served 7-8  

102-7 Scale of the organization 7-8, 52  

102-8 Information on employees and other workers 52-53  

102-9 Supply chain 17  

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 5, 17  

102-11 Precautionary Principle or approach 5, 45-48  

102-12 External initiatives 14, 17-19  

102-13 Membership of associations NA  

STRATEGY 

102-14 Statement from senior decision-maker 5  

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 5, 45-48  

ETHICS AND INTEGRITY 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2, 41  

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 32-36  

GOVERNANCE  

102-18 Governance structure 9  

102-19 Delegating authority 9  

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social 

topics 

9  

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

impacts 

45-48  

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 6  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 

102-40 List of stakeholder groups 16-17  

102-41 Collective bargaining agreements 52-53  

102-42 Identifying and selecting stakeholders 16-17  

102-43 Approach to stakeholder engagement 16-17  

102-44 Key topics and concerns raised 14, 16-19   

REPORTING PRACTICE 

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 6  

102-46 Defining report content and topic boundaries 6  

102-47 List of material topics 16-19  

102-48 Restatements of information 6  

102-49 Changes in reporting 6  

102-50 Reporting period 6  

102-51 Date of most recent report 6  

102-52 Reporting cycle 6  

102-53  Contact point for questions regarding the report 6  

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 6  

102-55 GRI content index 55-57  

102-56 External assurance 55-57  
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External Assurance 

Material Topics 

GRI 200 Economic Standard Series 

ECONOMIC PERFORMANCE 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

20-25 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 201: Economic 

Performance 2016 
201-1 Direct economic value generated and distributed 20-25, 53   

PROCUREMENT PRACTICE 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

26-27 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 204: Procurement Practices 

2016 
204-1 Proportion of spending on local suppliers NA 

The data will be 

report in 2020. 
 

ANTI-CORRUPTION 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

32-34 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 205:  

Anti-Corruption 2016 
205-2 

Communication and training about anti-corruption policies and 

procedures 
32-34   

Material Topics 

GRI 300 Environmental Standard Series 

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

50-51 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 307: Environmental 

Compliance 2016 

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

Material Topics 

GRI 400 Social Standard Series 

EMPLOYMENT 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

36-45 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 401: Employment 2016 

401-1 New employee hires and employee turnover 38   

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees 
52-53   

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

49-50 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 403: Occupational Health 

and Safety 2016 

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

52-53 
  

TRAINING AND EDUCATION 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

41-45 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 404: Training and 

Education 2016 

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

LOCAL COMMUNITIES 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

50-51 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 413: Local Communities 

2016 

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

development programs 
50-51, 54   
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แบบสำรวจความคิดเห็นของผูอาน 

ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูอานท่ีมีตอรายงานความย่ังยืนประจำป 2562 ฉบับนี้ จะนำมาใช

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานในปถัดไป 

1. ขอมูลพ้ืนฐานของทาน    หญิง   ชาย 

2. ทานเปนผูมีสวนไดเสียกลุมใด 

 พนักงาน  ลูกคา    ชุมชน    คูคา   

 ผูถือหุน   ผูรวมลงทุน   เจาหนี้   หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 สือ่มวลชน  คูแขง  อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................) 

3. ทานไดรับรายงานความย่ังยืนของบริษัทฯจากแหลงใด 

 เว็บไซตของบริษัท   งานสัมมนา   พนักงานของบริษัท  

 การเขาเยี่ยมชมบริษัท  อ่ืนๆ (โปรดระบุ................................................................) 

4. ทานอานรายงานความย่ังยืนประจำป 2562 เพ่ือวัตถุประสงค 

 เพ่ือศึกษาขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 เพ่ือใชประกอบเปนแนวทางการจัดทำรายงานของตน 

 เพ่ือการศึกษาและทำวิจัย 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ...............................................................) 

5. ทานมีความพึงพอใจตอรูปแบบรายงานความย่ังยืนประจำป 2562 ของบริษัทมากนอยเพียงใด 

ความสมบูรณของรายงาน  มาก  ปานกลาง  นอย ควรปรับปรุง 

การกำหนดประเด็นของรายงาน  มาก  ปานกลาง  นอย ควรปรับปรุง 

การนำเสนอเรื่องราวท่ีนาสนใจ  มาก  ปานกลาง  นอย ควรปรับปรุง 

การใชภาษาท่ีเขาใจงาย   มาก  ปานกลาง  นอย ควรปรับปรุง 

ความพึงพอใจโดยรวม  มาก  ปานกลาง  นอย ควรปรับปรุง 

6. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนารายงานความย่ังยืนของบริษัทฯ ในปถัดไป 

………………………………………………………………...........................………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………........................…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………........................……….. 

เพื่อความสะดวกของทาน โปรดสงแบบสำรวจความคิดเห็นนี้โดยการถายภาพจาก SMATR PHONE หรือ 

SCAN และสงมาทาง E-mail: kanjana.c@cmrd.co.th  

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานเปนอยางสูง 




