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วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นบริษัทท่ีมีการจัดการอย่างมีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน”  

 

พันธกิจ (Mission) 
- มีการบริหารงานท่ีดีตามระบบมาตรฐานสากล 

- มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

- ดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม 

 

คุณค่า (Values) 
“พันธมิตรทางกลยุทธ์ด้านก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ” 
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการ 

ในปี 2563 เป็นปีท่ีประเทศไทยและท่ัวโลก

ประสบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายการปิด

เมือง (Lock Down), นโยบายการห้ามเคล่ือนย้ายสินค้า

และแรงงานข้ามจังหวัด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อแผนการ

ดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างมาก บริษัทตระหนักว่า

วิกฤตการณ์น้ีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทและพันธมิตร

ทางธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยอีก 1-3 

ปีข้างหน้า 

ในปี 2563 บริษัทมีการปรับแผนธุรกิจ 

โดยขยายงานส่วนงานให้บริการจัดเก็บขยะเพ่ิมมาก

ข้ึน และปรับลดงบประมาณรายจ่ายท่ีไม่จําเป็น เพ่ือ

ช่วยลดต้นทุน โดยในช่วงท่ีบริษัทประสบปัญหาเร่ือง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) บริษัทมีการลดความแออัดในท่ี

ทํางาน โดยการให้พนักงานบางส่วนทํางานท่ีบ้าน 

(Work Form Home) บริษัทถือเป็นโอกาสในการ

พัฒนาปรับปรุงวิธีการลดข้ันตอนการทํางานแบบ

ออฟไลน์ พัฒนาบางกระบวนการทํางานบางส่วนให้

อยู่ในระบบออนไลน์มากข้ึน เพ่ือท่ีจะไม่ให้การทํางาน

หยุดชะงัก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีนโยบาย

ปลดพนักงาน เพราะบริษัทเช่ือม่ันในศักยภาพความ

พร้อมในการรับงานโครงการท่ีจะมีข้ึนหลังช่วงท่ี

การแพร่ระบาดชะลอตัว 
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บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินธุรกิจ

ด้วยการบริหารงานท่ีดี มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง ด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ

สังคม ซ่ึงเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนา

มัยและส่ิงแวดล้อม ท้ังในโครงการของบริษัท

ตลอดจนชุมชนโดยรอบ เราให้ความสําคัญใน

การลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน การลด

การเกิดขยะจากการดําเนินงาน น้ันหมายถึง

การลดความสูญเสีย ลดการปล่อยมลพิษท่ี

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดูแลสุขภาพและ

สวัสดิภาพของพนักงาน คนงาน รวมไปถึง

สุขอนามัยในแค้มป์คนงาน นําไปสู่ผลลัพธ์ใน

การพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ังทางด้านธุรกิจ ด้าน

สังคม และด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทยังคงยึดม่ันสร้างคุณค่าต่อผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยไม่หยุดท่ีจะพัฒนา

ตนเอง และหาช่องทาง และนวัตกรรมใหม่ๆ 

มาต่อยอดและเพ่ิมให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง

ม่ันคงและย่ังยืนต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์ 

ประธานกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน์  จิรพิพัฒน์ 

กรรมการผู้จัดการ 
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 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
บริษัทมีความต้ังใจท่ีจะจัดทํารายงานเพ่ือการพัฒนา

ความย่ังยืนข้ึนเป็นประจําทุกปี เพ่ือท่ีจะเปิดเผยกระบวนการ

บริหารจัดการและผลการดําเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม และธรรมมาภิบาลเป็นไปตามห่วงโซ่อุปทานของ

บริษัท และสอดคล้องไปกับประเด็นท่ีสําคัญท่ีสําคัญของบริษัทท่ี

ได้รับฟังความคิดเห็นมาจากผู้มีส่วนได้เสียสําคัญของบริษัท      

ในรอบปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ีรายงานฉบับน้ีได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

การจัดทํารายงานของ Global Reporting Initiative Standard 

(GRI Standard) ในระดับตัวช้ีวัดหลัก (Core) รวมถึงตัวช้ีวัด

เพ่ิมเติมสําหรับบริษัท ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

(Property & Construction) 

1. เนื้อหาของรายงาน และขอบเขตของรายงาน 
เน้ือหาในรายงานฉบับน้ีครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญ

และประเด็นด้านความย่ังยืน โดยขอบเขตเน้ือหาในรายงาน

ฉบับครอบคลุมการดําเนินงานต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในทุกกิจการของบริษัท  

2. การรับรองรายงาน  
 รายงานฉบับน้ีมิได้รับการตรวจรับรองรายงานและ

ตัวช้ีวัดจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ และบริษัท

ยังไม่มีแผนท่ีจะส่งการตรวจรับรองรายงานท้ังฉบับจาก

หน่วยงานภายนอก  

3. การสอบถามข้อมูล 
รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนสําหรับผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กรท่ีมีการช้ีบ่งไว้ รวมถึงสถาบันการศึกษา นักศึกษา ผู้สนใจ

และบุคคลท่ัวไป หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนําเพ่ิมเติม กรุณา

ติดต่อ 

 เลขานุการบริษัท 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)  

ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

โทร.: +66 5327 1420 ต่อ 107 

Fax: +66 5381 8465 

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

Website: www.cmrd.co.th  

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
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ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมเดินหน้าธุรกิจ และดูแลสังคมอย่างเข้มแข็ง ใน

ภาวะวิกฤติิ Covid-19 
บริษัทติดตามสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง และได้ดําเนินมาตรการ

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยต่าง ๆ ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนนโยบาย

การขอความร่วมมือต่าง ๆ จากภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างเต็มท่ีและเคร่งครัด            

ในปี2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อแนะทําการดูแลบริหารจัดการตามมาตรการ ดังน้ี 

1. จัด ใ ห้ มี จุด คัดกรอง  กํ าหนดช่อง

ทางเข้าออกของสํานักงาน และไซต์

งานก่อสร้างให้เหลือเพียงช่องทาง

เ ดียว  ใ ห้ สวม ใ ส่ห น้ ากากอนา มัย

ตลอดเวลา ทําการวัดอุณหภูมิร่างกาย

ก่อนเข้าอาคารและไซต์งานทุกคน     

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  

2. ดูแลทําความสะอาดและฆ่าเช้ือในพ้ืนท่ี

ไซต์งาน บ้านพักคนงานด้วยน้ํายาฆ่า

เช้ือ 

3. การเดินทาง ขอให้พนักงานหลีกเล่ียง

การ เ ดินทาง  การประ ชุม สัมมนา

ภายนอกและสถานท่ีชุมชนหนาแน่น 

โดยให้ใช้การประชุมทางออนไลน์ หรือ

สนทนาทางโทรศัพท์แบบวีดิโอคอลแทน 

หากมีความจําเป็นต้องเดินทางไปยัง

พ้ืนท่ี เ ส่ียง  หลังเดินทางกลับมาให้

พนักงานหยุดงานและงดเดินทางไปในท่ี

สาธารณะ เพ่ือเฝ้าระวังตัวเองท่ีบ้าน

เป็นเวลา 14 วัน 

  

ห่วงใย ใส่ใจ พร้อมเดินหน้าธุรกิจ และดูแล

สังคมอย่างเข้มแข็ง ในภาวะวิกฤติิ Covid-19  
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4. เตรียมการดําเนินการตามแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

( Business Continuity Plan: BCP) ใ น ก ร ณี ท่ี มี ค ว า ม

จําเป็นต้องปิดอาคารสํานักงานใหญ่หรือไซต์งานช่ัวคราว 

หรือไม่สามารถเปิดดําเนินงานได้ตามเวลาปกติ เพ่ือให้ยังคง

สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

  

4.1 จัดต้ังสํานักงานช่ัวคราว โดยได้มีการแบ่งพนักงานท่ี

สามารถทํางานทดแทนกันได้จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็น     

2-3 กลุ่ม เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง  

4.2 จัดให้มีแผนรองรับสําหรับการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work 

from Home) โดยเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถ

ทํางานผ่านระบบออนไลน์ท่ีบ้านได้เช่นเดียวกับท่ีสํานักงาน

ใหญ่ โดยจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการใช้งาน 

ท้ังน้ีบริษัทได้ร่วมบริจาคตู้พ่นยาฆ่าเช้ือให้แก่โรงพยาบาลสันกําแพง 

จํานวน 1 เคร่ืองเพ่ือใช้สําหรับโรงพยาบาลและประชาชนท่ัวไป 
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 รู้จัก CRD 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) จดทะเบียน

จัดต้ังเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเท่ากับ 0.50 ล้านบาท โดยนาย

ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และกลุ่มเพ่ือนวิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่              

เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเร่ิมต้นจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้าน

จัดสรรให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยายขอบเขตเพ่ิมเติม

เป็นงานรับเหมาก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการ

และเอกชนในเวลาต่อมา บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจจนกระท่ังนําบริษัทเข้าเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 ใช้ช่ือย่อหลักทรัพย์ 

“CRD” 

บริษัทมีสํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน 

อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 บริษัทมีรูปแบบการให้บริการรับเหมา

ก่อสร้าง 2 ประเภท และงานให้บริหารขยะ ได้แก่ 

1. รับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ได้แก่ การให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตาม

แบบท่ีลูกค้ากําหนด ซ่ึงดําเนินธุรกิจในนามบริษัท ท้ังน้ี ในส่วนของงานระบบประกอบ

อาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) อาทิ ระบบไฟฟ้าและการส่ือสาร ระบบ

ประปา และระบบสุขาภิบาล เป็นต้น บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์

ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทํางาน ซ่ึงจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงาน     

โดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 

อย่างใกล้ชิด ท้ังน้ีบริษัทยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะ

ผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) 

รู้จัก CRD 
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2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ การ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างและติดต้ังระบบรวบรวมและ

บําบัดน้ําเสีย ระบบประปา งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 

(High Voltage Sub Stations) งานปรับปรุงระบบจําหน่าย

ไฟฟ้าเป็นสายเคเบ้ิลใต้ดิน งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ํา

ขนาดเล็กและระบบงานชลประทาน งานก่อสร้างอาคาร

โรงไฟฟ้าและระบบส่งน้ําโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา งานติดต้ัง

และทดสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ําพร้อมอุปกรณ์ 

ตามแบบท่ีลูกค้ากําหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงาน

วิศวกรรมโยธา สําหรับงานระบบอ่ืน อาทิ ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบผลิตไฟฟ้าแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร 

(M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาท่ีมีประสบการณ์ใน

แต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างทํางาน ซ่ึงจะอยู่ภายใต้การ

ควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ซ่ึง

บริษัทสามารถเข้ารับงานได้โดยตรง ซ่ึงบริษัทจะเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้รับเหมา

หลัก (Main Contractor) หรือเข้ารับงานในนามกิจการร่วม

ค้า (“Joint Venture”) ซ่ึงบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้า

เจ้าของโครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนาม

กิจการ ค้ า ร่วม  ( “Joint Operation”) ซ่ึ งบ ริ ษัทจะ เ ป็น

ผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการตามส่วนงานท่ีทํา 

โดย Joint Venture หรือ Joint Operation บริษัทจะร่วม

ลงทุนกับบุคคลภายนอกตามความเหมาะสม 

 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีธุรกิจ

ให้บริการเก่ียวกับการจัดการและ

กําจัดขยะมูลฝอย โดยเป็นการเข้า

ประมูลงานโครงการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยจากหน่วยงานราชการในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลต่างๆ และมีรายได้จากส่วน

แบ่งปันกําไรจากกิจการร่วมค้าเชียงใหม่

ริมดอย- ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว (“กิจการร่วมค้า CRC-CEC”) ซ่ึง

เ ป็นการจัดต้ังข้ึนระหว่างบริษัทกับ

บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จํากัด (“CEC”)  
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ตลอดระยะ เวลาก ว่ า  30 ปี  บ ริ ษัท ไ ด้ป รับป รุง 

เปล่ียนแปลง และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระบบสากล ต้ังแต่การ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนากระบวนการทํางาน การ

พัฒนาระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภายใน

องค์กร ส่งผลให้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก 

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซ่ึ ง เ ป็ นก าร

รับรองระบบประสิทธิภาพการทํางานของบริษัท ซ่ึงมาตรฐานน้ี

เป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ และ

สร้างความพึงพอใจแก่คู่ค้าของบริษัท เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

ในอนาคต 

 

 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายพัฒนา 
สุวรรณสายะ 

กลุ่มจิรพิพัฒน์  
นายสุรพล 
ศรีวีระสกุล 

 

นายกนก 
ศรีกนก 

นายวิเชียร 
ศรีมุนนิทรน์ิมิต 

นายเฉลิมศกัดิ ์
นิมาพันธ ์

 

14.98% 3.50% 10.00% 5.02% 2.19% 

นายพิชย  
สุวรรณสายะ 

บจก.อาร.์เค.เจ. 
เอ็นจิเนียริง่ 

10.50% 15.00% 3.50% 

37.66% 

37.65% 

บจก.CEC 

2.10% 

นายกานต์  
อภิญญาวัชร

กุล 

10.00% 

95.00% 5.00% 60.00% 40.00% 

นายทวีศักดิ์  
นิมาพันธ ์

กิจการร่วมค้า 
CRC-RKJ 

กิจการร่วมค้า 
CRC-CEC 

20.00% 
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 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของ CRD 
“Strategic Partner for Efficient Construction” หรือ พันธมิตรทางกลยุทธ์

ด้านก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นคุณค่าของบริษัทท่ีจะส่งมอบไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วนของบริษัท การมีมาตรฐานในการทํางานท่ีบูรณาการมาจากแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 

และมาตรฐานต่างๆ ด้านความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นรากฐานในกําหนด

กรอบนโยบายการพัฒนาธุรกิจท่ีย่ังยืนของบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทได้ทําการทบทวนนโยบายการพัฒนา

ธุรกิจเพ่ือให้ย่ังยืนควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เน้นการสร้างมาตรฐานการทํางาน ระบบ

ควบคุมคุณภาพ (Quality) ของงานท่ีส่งมอบให้กับลูกค้าท้ัง

ภาครัฐและเอกชน บริหารระยะเวลาในการส่งมอบงานโครงการ

ตรงตามท่ีกําหนด (Time) ภายใต้การใช้งบประมาณในการ

ดําเนินงานของโครงการ (Cost) ท่ีสามารถแข่งขันได้ มุ่งเน้นการ

ดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบและคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

บริษัทจึงได้กําหนดเป้าหมายและกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนของ 

CRD ในการประเมินประเด็นท่ีสําคัญของบริษัท หรือ Material 

Topics น้ัน บริษัทได้ประยุกต์แนวทางในการวิเคราะห์มาจาก

มาตรฐานสากล  Global Reporting Initiative (GRI)  ซ่ึงจะ     

ครอบคลุมประเด็นท้ังด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม       

ท่ีส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัท และผู้มีส่วนได้

เสียทุกภาคส่วน ท้ังน้ีผลการประเมินประเด็นท่ีสําคัญในปี 2563 

เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป 

และจากเป้าหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืนของบริษัท ท้ัง 3 ด้าน 

นําไปสู่การสร้างกลยุทธ์และประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน สําหรับ

ในปี 2563 ดังต่อไปน้ี 

ประเด็น กลยุทธ์ เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ด้านเศรษฐกิจ 
การสร้างความผูกพันกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Strategic Partnership Engagement) 

- การจัดการดูแลคู่ค้า (SCM) 

- การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 

ด้านสังคม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นเลิศ  

(People Excellence) 

- ผลตอบแทน สวัสดิการและการพัฒนาพนักงาน 

- ความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อมการทํางาน 

- การดูแลชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
การพัฒนากระบวนการทํางานท่ีเป็นเลิศ 

(Operational Excellence) 

- การจัดการส่ิงแวดล้อม 

- ลดการปล่อยของเสียและมลพิษสู่ชุมชน 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืนของ CRD 
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 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
การดําเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาได้ยึดหลักการ

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดย

เร่ิมต้ังแต่การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสีย เพ่ือให้เป็นแนวทางกับผู้บริหารและพนักงานในการกํากับ

ดูแลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทมีการ

ปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีได้วางแผนไว้ โดยได้มี

การ ช้ี บ่ง ผู้ มี ส่วนไ ด้ เ สีย ในห่วงโ ซ่ คุณค่าและประเ ด็น

ผลกระทบ โดยผู้มีส่วนได้เสียท่ีสําคัญ 3 อันดับแรกท่ีบริษัท 

ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้

เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

การบริหารงานท่ัวไป 

การเงินและการบัญช ี

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

การบริหารความเส่ียงและการวางแผนกลยุทธ ์

การบริหารจัดการสินทรัพย ์

ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการทํางาน 

 
การประมูลงาน 

การหาแหล่งเงินทุน
และการจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหาร
โครงการ 

การส่งมอบงาน
โครงการ 

การรับประกันการก่อสร้าง
(เฉพาะงานก่อสร้าง) 

การเตบิโต

ทางธรุกจิ

ทีย่ัง่ยนื 

แสดงหว่งโซอ่ปุทานของ CRD 
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ในปี 2563 จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ บริษัท

ได้ช้ีบ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นผลกระทบของบริษัท

ได้ทําการพิจารณาร่วมกันกับผู้บริหารของบริษัทของแต่ละฝ่าย       

โดยทําการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทเช่ือมโยงเข้ากับกลุ่มผู้มี

ส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่า และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนไปท่ี

แต่ละกลุ่มของห่วงโซ่คุณค่า มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางแสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง ช่องทางการมีส่วนร่วม การดําเนินการที่สําคัญในปี 2563 

1. ลูกค้า/เจ้าของงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) 

• คุณภาพงาน  

• ระยะเวลาดําเนินการ 

• เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 

• การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

• Anti-Corruption 

• การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

• Opportunity Day 

• รายงานประจําปีและรายงานความยั่งยืน 

• การเยี่ยมชมกิจการ 

• เปิดช่องทางในโครงการสื่อสาร ผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายอื่นๆ 

• ได้รับการประเมินระดับ 4 ดาว-ดีมาก 

สําหรับโครงการประเมินการปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียนไทย 

2. คู่ค้า (Supplier/ผู้รับเหมา

ช่วง) 

• เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 

• Anti-Corruption 

• การจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย 

• Human right 

• การเยี่ยมชมกิจการ 

• เปิดช่องทางในโครงการสื่อสาร ผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายอื่นๆ 

• อุบัติเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานหรือเสียชีวิตเป็นศูนย์ (0) 

• อุบัติเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานหรือเสียชีวิตของผู้ขนส่ง

วัสดุ/สินค้าเป็นศูนย์ (0) 

3. พันธมิตรทางธุรกิจ 

(สถาบันการเงิน,

สถาบันการศึกษา, Joint 

Venture) 

• ผลประกอบการที่ด ี

• เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 

• การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

• Anti-Corruption 

• การเยี่ยมชมกิจการ 

• เปิดช่องทางในโครงการสื่อสาร ผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายอื่นๆ 

รายงานประจําปีและรายงานความยั่งยืน 

• ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก

สถาบันการเงิน 5 รายใหญ ่

4. พนักงาน / คนงาน • การจัดอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน 

• สวัสดิการที่ดีสําหรับพนักงาน 

• การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

• Human right 

• การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

• Succession plan 

• การสํารวจความผูกพัน/ความพึงพอใจ

ของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท 

• การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

• การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงาน การ

ประชุมกับสหภาพแรงงาน หรือ 

คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• อุบัติเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานหรือเสียชีวิตเป็นศูนย์ (0) 

• ให้ทุนการศึกษาพนักงานศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี  

5. หน่วยงานกํากับ • การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

• การจัดการคุณภาพงานที่ด ี

• เปิดช่องทางในโครงการสื่อสาร ผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายอื่นๆ 

• ได้รับการประเมินระดับ 4 ดาว-ดีมาก 

สําหรับโครงการประเมินการปฏิบัติตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียนไทย 

6. ชุมชน • การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

• Human right 

• การจ้างงานและส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน 

• การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

• เปิดช่องทางในโครงการสื่อสาร ผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายอื่นๆ 

• ติดต่อโดยตรง ณ สํานักงานหรือโครงการ 

• ข้อร้องเรียนด้าน ESG จากชุมชนเป็น

ศูนย์ (0) 

• มีกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน

ร่วมกับผู้นําชุมชนรอบโครงการ 

จํานวน 2 กิจกรรม 

7. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน • ผลประกอบการที่ด ี

• การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรงเวลา 

• การจ่ายเงินปันผล 

• ประชุมผู้ถือหุ้นประจําป ี

• Opportunity Day 

• รายงานประจําปีและรายงานความยั่งยืน 

• กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ 

• เปิดช่องทางในโครงการสื่อสาร ผ่านสื่อ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายอื่นๆ 

• การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น นัก

ลงทุน 

• เปิดเผยข้อมูลตามช่วงระยะเวลา/ที่

สําคัญในช่องทางแจ้งข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• เปิดเผยข้อมูลที่สําคัญบนเว็บไซต์ของ

บริษัท 
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การบริหาร ห่วงโซ่คุณค่า 
 

 

 

 

 

 

  

การประมลูงาน 

1. การแสวงหางานประมูลงานผ่าน website หรือ/หนังสือ

เชิญชวนประมูลงาน (ราชการ) 

2. ศึกษา TOR และการวางแผนการประมูลงาน 

3. การประเมินราคางานเพื่อการประมูล 

4. การประมูลงานโครงการ 

5. การจัดทําข้อเสนอทางเลือกให้ลูกค้า (VE) 

6. การส่งมอบข้อมูลให้โครงการก่อสร้าง 

การหาแหลง่เงนิทนุ และการจดัซือ้จดัจา้ง 

1. การหาแหลง่เงนิทนุ 

1.1 การขอแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

1.2 การหาแหล่งเงินทุนสํารองจากตลาดทุน 

1.3 การขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน 

2. การจดัซือ้จดัจา้ง 

2.1 การสรรหาและขึ้นทะเบียนผู้ขายและผู้รับจ้าง (คู่ค้า) 

2.2 การพิจารณาข้อเสนอและเปรียบเทียบราคา 

2.3 การทําสัญญา (ซื้อขาย/จัดจ้าง) 

2.4 การส่งมอบสินค้าและแรงงาน 

2.5 การประเมินผู้ขายและผู้รับจ้าง (คู่ค้า) 

การบรหิารโครงการ 

1. การจัดเตรียมโครงการ ( Project Initiating ) 

1.1 การประชุมเปิดโครงการ Kickoff meeting 

1.2 การจัดทําคู่มือและแผนคุณภาพโครงการ 

2. การบริหารแผนงานโครงการ ( Project Planning )	

3. การบริหารงบประมาณโครงการ (Project Finance) 

4. การดําเนิน การติดตามและการควบคุมโครงการ 

( Project Executing , Monitoring & Controlling ) 

4.1 การบริหารงานก่อสร้าง/งานให้บริการ 

4.2 การอออกแบบและจัดทํา shop drawing 

(งานก่อสร้าง) 

4.3 การวางแผนการใช้วัสดุ  แรงงาน  เค ร่ืองมือ

เคร่ืองจักร	 

4.4 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานโครงการ	 

4.5 การติดตามและควบคุมความปลอดภัย  และ

ส่ิงแวดล้อม	

5. การบริหารความเส่ียง 

6. การรับข้อร้องเรียน 

การสง่มอบงานโครงการ 

1. การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ 

2. การดําเนินการส่งมอบโครงการ (เฉพาะงานก่อสร้าง) 

2.1 ทดสอบระบบ (Project Commissioning) 

2.2 จัดทําคู่มือ/เอกสารประกอบ 

2.3 อบรมการใช้งาน (Project training) 

2.4 การออกหลักประกันผลงาน และขอรับคืนเงิน

ประกันผลงาน 

3. การปิดโครงการ	 

3.1 Project KM 

3.2 การถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุง 

 

การรบัประกนัการกอ่สรา้ง(เฉพาะงานกอ่สรา้ง) 

1.การประกันโครงการและการบริการหลังการส่งมอบ	

1.1 การรับแจ้ง วางแผน ติดตามการซ่อม และบํารุงรักษา

โครงการหลังการส่งมอบ 

2. การส่งมอบงาน 

2.1 การสรุป และแจ้งผลการซ่อมงาน 

2.2 การขอคืนหลักประกันผลงาน 



  

 

13 

13 

 

 

 

 

 

 ประเด็นสําคัญ ด้านความยั่งยืนของ CRD 
ประเด็นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน หลักการคัดเลือกประเด็นสําคัญ 

(Materiality) เพ่ือให้การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ 

บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน และตอบสนองความคาดหวังของ  

ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง เหมาะสม และวัดผลได้  บริษัทฯ จึงได้มีการรวบรวมประเมินและ

จัดลําดับความสําคัญของประเด็นสําคัญท่ีมีผลต่อการ  ดําเนินธุรกิจโดยส่วนงานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถหาแนวทางและวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม 

โดยประเด็นสําคัญท่ีได้จากการวิเคราะห์และจัดลําดับท่ีผ่านการทวนสอบโดย

คณะทํางาน ได้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบเปิดเผย

ในรายงาน ความย่ังยืนประจําปี ในปี 2563 พบว่ามีประเด็นสําคัญตาม Materiality 

Matrix ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน 

ความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมการทํางาน 

Good Corporate Governance

การต่อต้านการทุจริต 

การจัดการดูแลคู่ค้า (SCM)
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

การดูแลชุมชน การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกําหนด 

(Compliance)

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

การเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน 

Innovation & Technology 

Disruption

0

3

6

9

3 6 9 12

ผลกระทบ / ความสําคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

มา
กท

ี่สุด
มา

ก
ปา

นก
ลา

ง
น้อ

ย

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ประเด็นสําคัญ ด้านความ
ย่ังยืนของ CRD  

ด้านเศรษฐกิจ 
• Good Corporate Governance 

• การต่อต้านการทุจริต 

• การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกําหนด 

(Compliance) 

• การจัดการดูแลคู่ค้า (SCM) 

• การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 

• การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 

• Innovation & Technology Disruption 

ด้านสังคม 
• ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา

พนักงาน 

• ความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมการ

ทํางาน 

• การดูแลชุมชน 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ด้านเศรษฐกิจ 

 ด้านสังคม 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 1. ด้านเศรษฐกิจ 

       

กลยุทธ์:การสร้างความผูกพันกับพันธมิตรทางธุรกิจ  

(Strategic Partnership Engagement) 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน โดยใช้หลักการเพ่ือนคู่คิด

พันธมิตรทางธุรกิจ สร้างสรรค์งานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า ในรูปแบบการให้คําปรึกษา      

และข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการท้ังส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 

และงานให้บริการจัดการขยะ มุ่งเน้นการคํานวณต้นทุนท่ีถูกต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ใส่ใจ 

ระยะเวลาในการให้บริการ เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ บริษัทได้ออกแบบกระบวนการทํางานท่ี

มีประสิทธิภาพ หรือ Process Excellence ท่ีเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของ

เสียในกระบวนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ๆ 

มาช่วยพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

• ความโปร่งใสทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจริยธรรม ในการ

ดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อกําหนด 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) ยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจอย่าง 

โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นและพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลใน ทุก

ธุรกิจ อีกท้ังยังให้ความสําคัญในการ ดําเนินกิจการตามกฎหมายและข้อปฏิบัติ 

ต่าง ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันดังกล่าว บริษัทจึง

กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็น

ความสํา คัญของการต่อต้าน ทุจ ริตคอร์ รัป ช่ัน ท้ัง ในและนอกองค์กร                          

โดยรายละเอียดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยใน www.cmrd.co.th   

อันจะส่งผลให้การดําเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังยัง สามารถสร้าง

ความเช่ือม่ันให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทท่ีมีการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี อีกท้ังยังช่วยพัฒนา ศักยภาพของบริษัทให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า 

และมีความม่ันคงอย่างย่ังยืน 

รางวัลการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนบริษัทไทย ประจําปี 2563 

บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนประเมินการ

กํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2563 ในระดับดีมาก จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ผลการประเมินร้อยละ 91 จากการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย (TIA) 
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• การบริหารจัดการความเส่ียง 

นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการกํากับดูแลกิจการ   

ท่ีดี และเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสร้างโอกาสและหลีกเล่ียงหรือลดความ

เส่ียงต่าง  ๆ  ทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีบริษัท

ต้ังเป้าหมายไว้ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้กําหนดให้นํา

กระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการบริหารจัดการ

ปัจจัยเส่ียงให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง  

บริษัทได้ดําเนินการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ ภายใต้การ

กํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงทําหน้าท่ีติดตาม 

ประเมินผล ทบทวนความเส่ียงเดิมท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงและระบุความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมท้ังท่ีเกิดจากปัจจัย

ภายนอกและจากการบริหารงานภายในองค์กร กําหนดแนวทางในการ

บริหารและจัดการความเส่ียง รวมท้ังทําการส่ือสาร ให้ผู้บริหารและ

พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักว่าทุกคนเป็นเจ้าของความเส่ียง            

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุ ประเมิน และกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ

จัดการความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ ให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 

 

ผลการพิจารณาทบทวนประเภทความเส่ียง ในปี 

2563 ท่ีสําคัญได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน

การดําเนินงาน ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวนามัยและ

ความปลอดภัย ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความเส่ียงทุจริต พบว่ามีปัจจัยความเส่ียงท่ีมี

นัยสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท ท้ังหมดจํานวน 7 ข้อ 

ดังน้ี  

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

3. ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

4. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

5. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

6. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology Risk) 

7. ความเส่ียงทุจริต (Fraud Risk)  
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• การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ ในปี 2563 

ในปี 2563 บริษัทยังคงติดตามผลประเมินการความเส่ียงของหน่วยงาน 

รวมถึงมีการกําหนดแผนการบริหารจัดการความ ต่อเน่ืองในการดําเนินธุรกิจท้ังหมด 

เช่น เหตุการณ์โรคระบาด เป็นต้น และกรณีท่ีบริหารโครงการแล้วเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างหรือพ้ืนท่ี ส่วนกลางของโครงการ 

การจัดการดูแลคู่ค้า (SCM) 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการจัดซ้ือ ให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า อย่าง

เคร่งครัดเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมป้องกันการทุจริต  

คอร์รัปชัน และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการงานของ

องค์กร และการคัดเลือกดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น           

การจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว สนับสนุนการไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิด

สิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและการร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม รวมไปถึง

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม  

การเย่ียมสถานประกอบการของคู่ค้า 

บริษัท มีการวางแผนติดตาม และให้คําปรึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้า

ในห่วงโซ่คุณค่า ท้ังการสร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซ้ือจัดหาอย่าง

ย่ังยืน รวมท้ังการแลกเปล่ียนองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการเย่ียมเยือน

สถานประกอบการของคู่ค้า โดยคัดเลือกจากคู่ค้าท่ีมีความสําคัญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด

เช่น ผลการประเมินร้านค้า ปริมาณการส่ังซ้ือ คุณภาพสินค้า ความเส่ียงของการจัดซ้ือ

จัดหา เป็นต้น โดยมีความถ่ีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามแผนงานและข้ันตอนท่ีกําหนดไว้ 

ในปี 2563 บริษัทเชียงใหม่ริมดอยเร่ิมมีการออกเย่ียมเยือนสถานประกอบการ 

บางส่วนเน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเช้ือโควิด-19 จึงทําให้การออกเย่ียมเยือน

สถานประกอบการไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 

การกําหนดนโยบายและข้ันตอนในการคัดเลือกคู่ค้าเพ่ือใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

การบริหารจัดการคู่ค้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีสําคัญ ท่ีทําให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างย่ังยืน 

โดยคู่ค้าทุกรายท้ังรายเก่าและรายใหม่ จะต้องได้รับการประเมินความสามารถโดยผ่านฝ่าย

จัดซ้ือ-จัดจ้าง โดยใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถของคู่ค้า ในด้านคุณภาพ เวลาและการ

ส่งมอบ ได้นําแบบการตรวจประเมิน Supplier ท่ีครอบคลุมท้ังด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม

เข้ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจําปีของ Supplier อีกท้ังแนวทางการปฏิบัติ

ด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับการพิจารณาการดําเนินงานด้านมาตราฐานส่ิงแวดล้อมและ

ความรับผิดชอบต่อส่ังคม และการได้รับรองมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของคู่ค้า            

เ พ่ือความเหมาะสมกับบริษัทรวมท้ังให้คําแนะนําแก่คู่ค้า เ พ่ือพัฒนาและปรับปรุง

ความสามารถของคู่ค้าในการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และเพ่ือเป็นการประเมินความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดจากคู่ค้า บริษัทฯ ได้ทําการประเมินเพ่ือจัดลําดับมูลค่าการซ้ือขายกับผู้ส่งมอบ

วัตถุดิบเพ่ือทราบคู่ค้ารายสําคัญท่ีอาจส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงจะทําให้

สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง บริษัทฯ มีการตรวจสอบ

ภายในและความประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีท่ีพบว่ามีความไม่

โปร่งใส หรือพบการทุจริต จะดําเนินการทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบของบริษัท และ

มีระบบ Blacklist กับคู่ค้า หรือ Supplier ดังกล่าว  

การประเมินคู่ค้าและแบ่งประเภทของคู่ค้า ปี 2563  

ประเมินคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ (กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบท่ีมีผลต่อคุณภาพ) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก/

ประเมินผู้ส่งมอบและตามหลักจรรยาบรรณสําหรับคู่ค้าของ CRD เพ่ือข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ส่งมอบท่ีมีคุณภาพประจําปี 

2563 จํานวน  341 ราย 

o จํานวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบท่ีผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ  A   = 173  ราย โดยเพ่ิมจากปี 2562 จํานวน  30 ราย  

o จํานวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบท่ีผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ  B   = 140  ราย โดยเพ่ิมจากปี 2562 จํานวน  48 ราย 

o จํานวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ   C   = 28   ราย โดยเพ่ิมจากปี 2562 จํานวน  11 ราย 
 

   2562 2563 

A 

คู่ค้าสําคัญมาก 

คะแนนมากกว่า 90% 

เป็นคู่ค้าหลักที่มีความสําคัญกับการดําเนิน

ธุรกิจมากและเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าในด้านธรกิจ

ต่อปีสูงมาก 

 148 173 

B 

คู่ค้าสําคัญ 

คะแนนมากกว่า 81-90% 

เป็นคู่ค้าหลักที่มีความสําคัญกับการดําเนิน

ธุรกิจมากและเป็นคู่ค้าที่มีมูลค่าในด้านธรกิจ

ปานกลาง 

 
92 140 

C 

คู่ค้าท่ีต้องร่วม

พัฒนา 

คะแนนมากกว่า 51-80% 

เป็นคู่ค้าที่มีระดับความเสี่ยง แต่มีโอกาสการ

พัฒนาให้เป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพ 

 17 28 
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การเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน 

การพัฒนากลุ่มของพนักงานระดับปฏิบัติงาน

ตามหน่วยงานก่อสร้างด้วยบริษัทฯ เป็นบริษัทก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ ความต้องการ พนักงาน/คนงานท่ีมีฝีมือจึง     

มีมากเช่นกัน ประกอบกับ อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการ

แข่งขันด้านแรงงานสูง การสร้าง บุคลากรท่ีมีทักษะฝีมือ

ด้านแรงงานจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี บริษัทฯ ให้ความสําคัญ 

โดยบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือ แรงงานในแต่ละ

กิจกรรมการก่อสร้างหลักของบริษัทฯ เช่น งานก่ออิฐ 

ฉาบปูน การต้ังน่ังร้าน งานเช่ือม เป็นต้น มีการ สอบวัด

ระดับฝีมือแรงงานโดยอ้างอิงมาตรฐานของกรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานสวัสดิการและสังคม 

เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถกําหนดค่าจ้างแรงงานได้ตรงกับ

คุณภาพของแรงงานฝีมือได้อย่างเหมาะสม 

 

 

บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันกับความต้องการแรงงาน

ฝีมือประเภทท่ียังขาดแคลน รวมถึงเพ่ิมจํานวน

พนักงาน/คนงาน รวมถึงคนงานของผู้รับเหมา

ช่วง ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมให้มากข้ึนในแต่ละปี 

เพ่ือให้พนักงาน/คนงานได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ

แรงงานให้ มี คุณภาพท่ีดี ข้ึนอย่างย่ังยืน  และ

สามารถนําความรู้ ความชํานาญในการผลิตผลงาน

ท่ีมีคุณภาพไปใช้กับงานก่อสร้าง ในทุกองค์กรได้

โดยไม่จํากัดว่าแรงงานเหล่าน้ันจะต้องทํางานกับ

บริษัทฯ ตลอดไป 

 

 

 

ช่ือหลักสูตร 
จํานวนผู้ผ่านการอบรม 

ปี2563 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการใช้น่ังร้านอย่างปลอดภัย 4 

ทักษะเก่ียวกับการบังคับให้สัญญาณป้ันจ่ัน 25 
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 2. ด้านสังคม 

 

กลยุทธ์: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ (People Excellence) 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ

จริยธรรม (People Excellence) ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลความ เป็นอยู่ของ

บุคลากรภายในบริษัท ด้วยการยกระดับประสบการณ์การ ทํางานของบุคลากร อบรมให้ความรู้

เพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility)      

ท่ีครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ และด้านการ อํานวยความสะดวกต่อ

ชุมชนแวดล้อมโครงการ นอกจากน้ียัง กําหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับแนวปฏิบัติด้านสังคม 

ได้แก่ นโยบายและ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, นโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ, นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน, นโยบาย ด้านสิทธิมนุษยชน 

• ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

พนักงานรวมประจําท้ังท่ีสํานักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง ดังน้ี 

พนักงาน 
ต่ํากว่า 30 ปี 31-50 ปี 51 ปีข้ึนไป รวม 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

หญิง 71 58 21 23 2 4 94 85 

ชาย 77 59 31 30 12 13 120 102 

รวม 148 117 52 53 14 17 214 187 

 

พนักงาน 
ต่ํากว่า 30 ปี 31-50 ปี 51 ปีข้ึนไป รวม 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 

สํานักงานใหญ่ 

หญิง 38 32 13 12 1 1 52 45 

ชาย 15 12 10 8 7 7 32 27 

รวม 53 44 23 20 8 8 84 72 

โครงการก่อสร้าง 

หญิง 33 26 8 11 1 3 42 40 

ชาย 62 47 21 22 5 6 88 75 

รวม 95 73 29 33 6 9 130 115 

รวมท้ังหมด 148 117 52 53 14 17 214 187 
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พนักงาน 
2562 2563 

หญิง ชาย รวม หญิง ชาย รวม 

ผู้บริหาร 2 6 8 2 6 8 

ผู้จัดการโครงการและผู้อํานวยการฝ่าย 6 11 17 5 9 14 

พนักงานและหัวหน้างาน 86 101 187 78 85 163 

ท่ีปรึกษา -	 2 2 -	 2 2 

 

 

ลาออก 2562 2563 

หญิง 11 11 

ชาย 9 12 

รวม 20 23 

 

บริษัทฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงาน

อย่างมีนัยสําคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีสําคัญใน

ระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาท้ังน้ีอัตราการลาออกโดยเฉล่ีย

ของพนักงาน ดังน้ี ปี 2562 อัตราลาออก ชาย 7.50% 

หญิง 11.70%  ปี 2563 อัตราลาออก ชาย 11.76% หญิง 

12.94% โดยอัตราการลาออกปี 2563 ชายเพ่ิมข้ึน 

4.26% หญิง 1.24% 

 

 

 

 

โดยการจ้างงานบริษัท ฯ ได้ให้ความสําคัญกับหลักความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันในการจ้างงานแต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธุรกิจก่อสร้างเป็น

ธุรกิจท่ีใช้ความแข็งแรงและอดทนของร่างกายดังน้ันการจ้างงานใน

หน่วยงานก่อสร้างจึงมีการจ้างงานพนักงาน/แรงงานชายมากกว่าหญิง 

การจ้างงานผู้พิการของบริษัทฯ เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยท่ีบริษัทฯ 

ตระหนักดีว่าการทํางานในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้

พิการได้  

ดังน้ันบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรว่าให้มีการนําส่งเงินเข้า

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทดแทนการจ้างงาน          

ผู้พิการ 
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• การดําเนินงานด้านสังคม ในปี2563 

ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน 

ผลตอบแทน  

บริษัทฯ กําหนดผลตอบแทนของพนักงาน

ในอัตราท่ีเหมาะสมตามตําแหน่งงาน มีความเท่าเทียม

กันท้ัง ชาย-หญิง ท้ังน้ีเพ่ือให้การบริหารค่าตอบแทน

เป็นไปอย่างเหมาะสม  บริษัทฯ ได้มีการสํารวจ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  เ พ่ือเ ทียบเคียงกับ

อุตสาหกรรมท่ีใกล้เคียงกัน บริษัทฯ จัดทําดัชนีช้ีวัด 

(KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วย

ธุรกิจ  เ พ่ือ ใ ห้การกําหนดเ ป้าหมายของแต่ละ

หน่วยงาน สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันท่ัว   

ท้ังองค์กร และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการจ่าย

ค่าตอบแทน อย่างเหมาะสมให้กับพนักงาน โดยบริษัท 

ให้ความสําคัญ คือ การลดงานท่ีไม่จําเป็นสูญเปล่า 

ความซ้ําซ้อนหรือ ความไม่มีประสิทธิภาพ และลด

ความสูญเสียทุกอย่างในกระบวนการทํางาน            

ในปีผ่านมาบริษัท ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน

จํานวนท้ังส้ิน 59,611,770 บาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ 

เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 

เงินโบนัส เป็นต้น 

สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน 

การดูแลเร่ืองผลประโยชน์และสวัสดิการบริษัทได้ดูแลให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ และสวัสดิการท่ีเป็นธรรม

มีความเหมาะสมตามตําแหน่งงานและประเภทการจ้างงาน โดยได้กําหนดผลประโยชน์และสวัสดิการไม่น้อยกว่าสิทธิ

พ้ืนฐาน ท่ีกฎหมายแรงงานกําหนดอย่างเคร่งครัด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พนักงานของบริษัทฯ 

โบนัสประจําปี และสวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่า

บ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบ้ียเล้ียงการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี การทําประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือ

พนักงาน สวัสดิการการศึกษาต่อในระดับ ปริญญา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิการลา 

• ลาป่วย 

• ลา กิ จ  แล ะล า เ พ่ื อณาปน กิจ

ครอบครัว 

• ลาอุปสมบท/ลาปฏิบัติธรรม 

• ลาเพ่ือคอดบุตร/ดูแลภรรยาหลัง

คลอด 

• ลาเพ่ือการสมรส 

• ลาเพ่ือการเกณฑ์ทหาร 

สวัสดิการ 

• วันหยุดพักผ่อนประจําปี 

• กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

• การตรวจสุขภาพประจําปี 

• ค่าวิชาชีพ 

• เบ้ียเล้ียง ค่าเดินทาง เงินเพ่ิมพิเศษ 

เงินช่วยเหลือ 

• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 

• เ งิน ช่วยเหลือ  กรณีบุคคลใน

ครอบครัวเสียชีวิต 
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กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัท ได้จัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพของ

พนักงานประจํา เพ่ือสนับสนุนการสะสมเงินออมของ

พนักงาน โดยจะหักเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อย     

ละ 2 - 6 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และ

บริษัทจะสมทบในอัตราท่ีเท่ากันของเงินเดือนของ

พนักงานตามอายุการทํางานของพนักงาน เพ่ือเป็น

หลักประกันความม่ันคงด้านการเงินของพนักงานเม่ือ

เกษียณอายุงาน 

ในปี 2563 บริษัทมีพนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ จํานวน 111 ราย จากจํานวนพนักงานท่ีมี

สิทธิเข้าร่วมท้ังหมด 185 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 บริหาร

จัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยบริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใต้ช่ือ 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไทยม่ันคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ 

ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

 

ทุนการศึกษา 

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาของพนักงานศึกษาต่อปริญญาตรี

และปริญญาโทในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับการทํางาน ในปี 2563 มีพนักงานท่ีได้รับ

ทุนการศึกษาในการศึกษาต่อ ดังน้ี 

ปี 2563   : 1 คน 

ระดับช้ันการศึกษา  : ปริญญาตรี 

สาขา    : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 

ตําแหน่งของพนักงานผู้รับทุน  : หัวหน้าแผนกวิศวกรรมงานระบบ 

ด้านสุขภาพ  

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจําปีแก่พนักงานเพ่ือให้พนักงาน

ได้ทราบถึงสุขภาพในเบ้ืองต้น ซ่ึงหากมีอาการผิด ปกติจะได้หาแนวทางในการป้องกัน

และรักษาต่อไป ในส่วนของ สํานักงานและหน่วยงาน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมห้องปฐม

พยาบาล รวมถึงยาสามัญประจําบ้าน เพ่ือบริการด้านการรักษาพยาบาล เบ้ืองต้น

ให้กับพนักงาน  

ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการเงินค่าช่วยเหลือ

งานมงคลสมรสของพนักงานตามตําแหน่งงาน 

เงินช่วยเหลือการศพ บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการเงินค่าช่วยเหลือการศพ      

ในกรณีเสียชีวิตให้กับพนักงาน รวมถึง บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เพ่ือเป็นการแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงการส่งพวงหรีดเพ่ือร่วมแสดงความเสียใจ 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในปี 2563 บริษัทได้จัดหาหลักสูตรเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน

อย่างต่อเน่ือง โดยมีพนักงานจํานวนร้อยละ 67.4 ของจํานวนพนักงานท้ังหมดในปี 2563  ช่ัวโมง

การอบรมในปี 2563 ท้ังหมด 2,483.10 ช่ัวโมง โดยเฉล่ียต่อคนเท่ากับ 8 ช่ัวโมงต่อปี 

พนักงานท่ีได้รับการอบรมท้ังหมด จํานวนหลักสูตร จํานวนช่ัวโมงอบรมเฉล่ีย : คน : ปี 

 

 

 

 

 

 

การดูแลพนักงานในองค์กร 

ในปี 2563 การดําเนินธุรกิจภายใต้การแพร่กระจายของโรคจากไวรัส Covid-19   

ควบคู่ไปกับการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม  ซ่ึงเ ป็นหน่ึงในพันธกิจท่ี เ ชียงใหม่ริมดอย                         

ให้ความสําคัญ มาโดยตลอด และยังคงมุ่งม่ันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมีโครงการ

ในการรับมือกับการแพร่กระจายของโรคจากไวรัส Covid-19 ท่ีได้ดําเนินการในปี มีการส่ือสาร

กับพนักงานอย่างสม่ําเสมอ และจัดให้พนักงานส่วนใหญ่ทํางานจากท่ีบ้าน (Work from Home) 

โดยเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์และระบบสารสนเทศ ทําและจัดทําระบบบันทึก

การตรวจวัด อุณหภูมิพนักงานและผู้รับเหมา เป็นต้น ท้ังน้ีบริษัทได้ทําออฟฟิศสํารองข้ึนมาอีก 1 

แห่งและมีการแยกพนักงานในแต่ละแผนกออกไป เพ่ือลดความแออัดของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากน้ี 

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานประจํา ปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง 

 

  

จําแนกตามทักษะ จํานวนหลักสูตร 

หลักสูตรสําหรับผู้บริหารข้ึนไป 12 

หลักสูตรสําหรับพนักงานท่ีต้องใช้ทักษะเฉพาะทางหรือเทคนิคข้ันสูง 14 

หลักสูตรอบรม Online ท่ัวไป สําหรับผู้ท่ีต้องการเสริมความรู้และทักษะ 16 

67.4 % 55 8 
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• ความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมการทํางาน 

บริษัท ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานน้ันจะนําไปสู่การ

ลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุซ่ึงการลดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่าง ๆ    

ในกระบวนการธุรกิจอย่างรัดกุมและต่อเน่ือง  โดยให้ความสําคัญต้ังแต่

กระบวนการการประเมินความเส่ียงจนถึงการบริหารจัดการความเส่ียงด้วยการ

กําหนดมาตรการ ควบคุมท่ีสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนา

มัยกฎหมายมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ

พัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการทํางาน และวิธีการปฏิบัติงานท่ี

ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายท่ีเหมาะสม  

บริษัท ได้กําหนดกรอบการจัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพ แวดล้อมในการทํางานบริษัทได้กําหนดกรอบการดําเนินงานด้านอาชีว   

อนามัยและความปลอดภัยโดยจัดทํานโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซ่ึง

รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดและได้มีการ แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือกํากับดูแลการติดตามและ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ีได้มีการกําหนดให้      

มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยสอดแทรกในทุกระดับของ องค์กรได้แก่ ระดับบริหาร 

ระดับหัวหน้างาน และระดับวิชาชีพซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดทําแผน

ดําเนินงานด้านความปลอดภัย แผนอพยพหนีไฟ และแผนฉุกเฉิน ต่าง ๆ และร่วม

เสนอแนวคิดในการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยและลดการเกิด อุบัติเหตุในสถาน

ประกอบการ โดยการดําเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในปี 2563 มีดังน้ี 

การจัดทําข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการทํางาน 

บริษัทฯ มีการจัดทํากฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือความปลอดภัย่ในการ

ทํางานสําหรับพนักงาน โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่างๆท่ี

เก่ียวข้องได้้ แก่ พรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 กฎกระทรวง พ.ศ. 2549 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2555 เป็นต้น 
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การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับต่าง ๆ  

สถานประกอบกิจการตามข้อ (13) ท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 20 คนข้ึนไป แต่งต้ัง

ลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย  

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร   จํานวน 17 ท่าน  

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับวิชาชีพ   จํานวน 10 ท่าน 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับเทคนิค   จํานวน 6   ท่าน 

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน   จํานวน 47 ท่าน 

 

การตรวจความปลอดภัย 

ผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้อง มีหน้าท่ีควบคุมให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามมาตรการ แนวทาง และ วิธีการท่ีกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมต้ังแต่

การตรวจสอบความพร้อมของตัวผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมใช้งานของ เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์สภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภัย จนถึงหน้าท่ีในการส่ังหยุดการทํางาน

กรณีท่ีพบ หรือเกิด เหตุการณ์/ สถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

  
 

  
 

  

การตรวจสอบ

เชือกยกวัสดุ

ประจําสปัดาห ์

การตรวจสอบ

ถังดับเพลิง

ประจําเดือน 

การตรวจสอบ 

สลิงยกวสัดุ

ประจําสปัดาห ์

การตรวจสอบ

ตู้ควบคุมไฟฟ้า

ประจําเดือน 
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การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินฯ 

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มุ่งเน้นให้ความสําคัญใน

เร่ืองของความปลอดภัยในท่ีทํางาน โดยทางบริษัทได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง

และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของสํานักงานใหญ่ประจําปี 2563 เพ่ือเตรียมความ

พร้อมและเป็นการปฏิบัติให้ตามท่ี กฎกระทรวงได้กําหนดมาตรฐานในการบริหาร 

จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทํางานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 โดยกําหนดให้

นายจ้างท่ีจะดําเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเองอย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง โดยมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ มาเป็น

ผู้บรรยายท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน

ในการป้องกันอัคคีภัย และสามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซ่ึงจะช่วยแก้ไข

สถานการณ์ รวมท้ังลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์จริง 
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การอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับป้ันจ่ัน ผู้ให้สัญญาณแกผู้บังคับป้ันจ่ัน ผู้ยึดเกาะวัสดุและ

ผู้ควบคุมการใช้ป้ันจ่ัน ป้ันจ่ันชนิดเหนือศีรษะ”  

บริษัท ได้มีการจัดให้พนักงานและลูกจ้างท่ีทํางาน เก่ียวข้องกับป่ันจ่ัน เพ่ือให้ผู้

เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ในการทํางานกับป้ันจ่ัน ทราบถึงข้อบังคับกฎหมาย และ

ลักษณะป้ันจ่ันท่ีปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความปลอดภัยก่อนเร่ิมทํางานกับ

ป้ันจ่ัน 
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โครงการกิจกรรม “ Morning Talk”  

บริษัทมีนโยบายให้มีการพูดคุยเก่ียวกับงานด้านความปลอดภัยภาพรวม โดยผู้จัดการโครงการ วิศวกร       

โฟร์แมน และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยฯ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดข้ันตอนและความเส่ียงในการทํางานของแต่ละวัน และ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือวานเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้ันตอนการทํางานและเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน และป้องกันไม่ให้

เกิดปัญหาซ้ํา โดยช้ีให้เห็นความสําคัญของงานท่ีจะต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและช้ีบ่งอันตรายท่ีแฝงอยู่ในการทํางาน 

และมีกิจกรรมการตอบคําถามเก่ียวกับความปลอดภัยการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและชุดผู้รับเหมาท่ีทํา

ความสะอาดดีเด่นประจําเดือน โดยการมอบไข่ไก่ ข้าวสาร และเส้ือของบริษัท ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ

ปลอดภัย อันจะนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางานอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

 

 
 

สรุปจํานวนการเกิดอุบัติเหตุ 2563 

การเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 11 คร้ัง  

สาเหตุ  

การกระทําท่ีไม่ปลอดภัย จํานวน  11  คร้ัง 

สถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย จํานวน  -  คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน. 

 

  

เดือน 
อุบัติเหตุท่ีทําให้หยุดงาน 1-3 วัน 

ปี2563 

ม.ค. 2 

ก.พ. 0 

มี.ค. 2 

เม.ย. 1 

พ.ค. 2 

มิ.ย. 1 

ก.ค. 0 

ส.ค. 1 

ก.ย. 1 

ต.ค. 0 

พ.ย. 1 

ธ.ค. 0 

รวม 11 คร้ัง 

พนักงานเกิดอุบัติเหตุ แจ้งผู้บังคับบัญชา จัดทํารายงานอุบัติเหตุ หามาตราการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ํา 
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• การดูแลชุมชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจําเป็นท่ีจะต้องตอบแทนชุมชนและสังคมใน

ทุกรูปแบบเท่าท่ีจะสามารถดําเนินการได้ซ่ึงนอกเหนือจากกฎหมายข้อบังคับ           

ท่ีกําหนดไว้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความ

เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  

ในปี 2563 บริษัทฯ มีส่วนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้าง

ของบริษัท โดยก่อนเร่ิมโครงการทางบริษัทได้เข้าไปพบปะและสร้างความเข้าใจกับ

ผู้นําชุมชนในพ้ืนท่ีปละพูดคุยถึงปัญหาและความต้องการ ทําให้ทราบถึงความ

ต้องการของชุมชนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยได้รับการร้องขอความต้องการผ่านผู้นํา

ชุมชนในพ้ืนท่ีน้ันๆ ได้แก่ 

1. โครงการปรับถมพ้ืนท่ีต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะของหมู่บ้านหาดไร่ ตําบลส้านนาหนองใหม่ อําเภอเวียงสา 

จังหวัดน่าน 

ภาพถ่ายพ้ืนท่ีบริเวณสาธารณะท่ีได้รับประโยชน์ในการถมดินจากโครงการ 

1.) ถนน บริเวณ ท่อลอดเหล่ียมลําห้วยพะยาว   2.) ถนนเลียบน้ําว้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล    4.) บริเวณลานกิจกรรม 

 

 

 

 

  

ขณะดาํเนนิการ 

ดาํเนนิการแลว้เสรจ็ 

ขณะดาํเนนิการ 

ดาํเนนิการแลว้เสรจ็ 

ขณะดาํเนนิการ 

ดาํเนนิการแลว้เสรจ็ 

ขณะดาํเนนิการ 

ดาํเนนิการแลว้เสรจ็ 
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2.การดําเนินงานโครงการการจัดทําท่อส่งน้ําทดแทนให้กับระบบประปาภูเขา ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

 1.) ไปช้ีแจงกับชาวบ้านร่วมกับ เจ้าของโครงการและผู้ควบคุมงาน เร่ืองการวางท่อส่งน้ําใหม่ 

 
2.) ทําท่อและวางท่อ 

 
3.) ซ่อมแซมท่อส่งน้ํา 

 
 

 

 

 

 

มวลชนสัมพันธ์ เพ่ือช้ีแจงข้ันตอนการทํางานในสัปดาห์น้ันๆ  

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนรอบข้างโครงการ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยร่วมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และ

วิศวกรโยธาช้ีแจงกับชุมชนรอบข้าง เร่ืองแผนการก่อสร้างประจํา

สัปดาห์  
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การดูแลชุมชนรอบข้างโครงการ 

1. โครงการก่อสร้าง THE NEXT JEDYOD บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  

ทางโครงการได้เข้าไปทําความสะอาดห้องน้ําให้ทุกวัน 

และโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลลานนา 3 เน่ืองจากเส้นทางไป

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นเส้นทางสาธารณะมีท้ังคนของ

โครงการก่อสร้างและรถสัญจรไปมา ได้จัดให้มีการกวาดและล้าง

ถนนทุกวันอาทิตย์ 

โครงการก่อสร้าง ARISE CONDOMINIUM  เน่ืองจาก

เส้นทางไปโครงการก่อสร้าง เป็นเส้นทางสาธารณะมีท้ังคนของ

โครงการก่อสร้างและรถสัญจรไปมา ได้จัดให้มีการกวาดถนนและ

ล้างถนนทุกสัปดาห์ 
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การรับนักศึกษาฝึกงาน ในปี2563 บริษัทฯ ได้กําหนดให้เป็นนโยบายในการ

รับนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา อยู่ในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ

ปริญญาตรี ท้ังใน สังกัดภาครัฐและเอกชน เข้ามารับการฝึกงานในแผนก

ต่างๆ รวมถึง หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะ 

ประสบการณ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการทํางานใน อนาคตให้กับ

นักเรียนนักศึกษา จาก 9 สถาบัน จํานวน 38 คน ท่ีได้เข้ามาร่วมฝึกงานกับ

บริษัท 

 

สถาบันการศึกษา จํานวน(คน) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 2 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 18 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 2 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2 

รวมท้ังหมด 38 

 

ระดับการศึกษา  จํานวน(คน) 

ปริญญาตรี 16 

ปวส 9 

ปวส (ทวิภาคี) 4 

ปวช 9 

รวมท้ังหมด 38 
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์: การพัฒนากระบวนการทํางานที่เป็นเลิศ  

(Operational Excellence) 
บริษัทยกระดับการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการ

ทํางาน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียใน

กระบวนการ ลดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษท้ังทางน้ํา ดิน และอากาศ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงใน

การช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมท่ีดีร่วมกัน และตระหนักถึงการจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือลด

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบโครงการท่ีบริษัทไปดําเนิน  

การอยู่ภายใต้การเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม   

ISO 14001 และระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ISO 45001 ในปี 2564 

• การจัดการส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติงานในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีดี และสอดคล้องกับกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง บริษัท จัดให้มีหน่วยงานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง เพ่ือกํากับและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานคอยรับฟังข้อร้องเรียนผลการดําเนินงานของบริษัทจากชุมชน

ท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ําเสมอ โดยบริษัท มีมาตรการดังต่อไปน้ี 

o ควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายท่ีไปมีผลกระทบ

ต่อสุขอนามัยของชุมชนใกล้เคียง  

o ควบคุมระดับเสียงโดยท่ัวไปไม่ให้ไปรบกวนสร้างความเดือดร้อนรําคาญหรือมี

ผลกระทบต่อสุขภาพต่อชุมชนใกล้เคียง 

o ควบคุมความส่ันสะเทือนไม่ให้ไปรบกวนและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย 

หรือทรัพย์สิน ให้ได้รับความเสียหายและเกิดความเดือดร้อนรําคาญต่อชุมชน

แวดล้อมโครงการ 

o จัดการไม่ให้เกิดการติดขัดหรือรบกวนกีดขวางการใช้ทางสัญจรบนถนนรอบ

โครงการ 

o จัดการจราจรทางเข้าออกของหน่วยงานไม่ให้เกิดการกีดขวางติดขัดการใช้ทาง

สัญจรด้านหน้าโครงการ 

o ผลการดําเนินการพบว่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความ

ส่ันสะเทือน มีค่าไม่เกินท่ีกฎหมายกําหนดเอาไว้  

ในปี2563 บริษัทได้รับรายงานข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัย และด้านผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดล้อมจากชุมชน ท้ังส้ิน 22 ข้อ ซ่ึงบริษัทได้ดําเนินการแก้ไข และเพ่ิมมาตรการ

ป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ํา โดยบริษัทได้นําข้อมูลจากการรับเร่ืองร้องเรียนไปใช้ใน

การปรับปรุงแก้ไข และนํามาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรับเร่ืองร้องเรียนใน

อนาคตต่อไป  
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• การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ในปี2563 

การจัดการคัดแยกขยะภายในสํานักงาน  

โดยดําเนินการจัดภาชนะสําหรับรองรับขยะ

แยกแต่ละ ประเภทและรณรงค์ให้พนักงานท้ิงขยะให้

ถูกต้องและให้แม่บ้านช่วยคัดแยกอีกคร้ัง โดยแบ่ง

ประเภทขยะ ดังน้ี  

1. ขยะท่ัวไป  

2. ขยะรีไซเคิล  

3. ขยะเศษอาหาร  

4. ขยะอิเล็กทรอนิค 

 

บริษัท ได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ใช้เท่าท่ีจําเป็นและสนับสนุน การนํากลับมาใช้ซ้ําเพ่ือให้เกิดประโยชน์

ค้ ุมค่าสูงสุด  

1. การบริหารจัดการน้ํา ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญย่ิง เน่ืองจากเป็น

ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป บริษัทจึงตระหนักถึง ความสําคัญดังกล่าว จึงมี

มาตรการรณรงค์ในการควบคุมการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เดือน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

นํ้าประปา ม.ค. 107,000 82,000 68,000 

นํ้าประปา ก.พ. 84,000 65,000 66,000 

นํ้าประปา มี.ค. 105,000 70,000 60,000 

นํ้าประปา เม.ย. 132,000 55,000 38,000 

นํ้าประปา พ.ค. 97,000 67,000 51,000 

นํ้าประปา มิ.ย. 109,000 76,000 51,000 

นํ้าประปา ก.ค. 84,000 78,000 53,000 

นํ้าประปา ส.ค. 76,000 79,000 51,000 

นํ้าประปา ก.ย. 84,000 72,000 58,000 

นํ้าประปา ต.ค. 97,000 67,000 56,000 

นํ้าประปา พ.ย. 82,000 68,000 46,000 

นํ้าประปา ธ.ค. 97,000 51,000 52,000 

ยอดรวม/ปี 1,154,000 830,000 650,000 
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สรุปการใช้น้ําประปาสํานักงานใหญ่ (ปี 2561 - 2563) 
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2. บริษัทมีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างค้  ุม ค่าและมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสํานักงานใหญ่มี มาตรการกําหนดช่วงเวลา 

เปิด-ปิดไฟฟ้า เปิดในช่วงเวลา 08:30-12:00 น. และ 13:00-17:30 น. 

เท่าน้ัน และการเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร

อย่าง    ค้ ุมค่า เช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  

 

ตารางแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจําสํานักงานใหญ่ (ปี 2561-2563) 

เม่ือเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 สามารถลดลงได้้คิด

เป็นร้อยละ 6 การใช้ไฟฟ้าภายในสํานักงานลดลงมา 5666 หน่วย  
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สรุปการใช้ไฟฟ้าในสํานักงานใหญ่ (ปี 2561 - 2563) 

เดือน 2561 2562 2563 

ม.ค. 5,048 5,399 5,842 

ก.พ. 5,438 3,498 5,517 

มี.ค. 7,025 9,328 7,462 

เม.ย. 7,795 8,471 8,032 

พ.ค. 8,033 8,567 7,777 

มิ.ย. 8,117 7,982 8,111 

ก.ค. 8,807 8,637 7,825 

ส.ค. 7,168 7,835 7,058 

ก.ย. 7,474 8,175 6,923 

ต.ค. 8,052 8,231 7,987 

พ.ย. 7,044 8,396 6,298 

ธ.ค. 7,035 5,979 6,000 

ยอดรวม/ปี 87,036 90,498 84,832 
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ภาพรวมผลดําเนินงานด้านความยั่งยืน ป ี2563 
ผลการดําเนินงานทางด้านเศรษฐกิจ 

GRI ผลการดําเนินงานทางด้านการเงิน หน่วย 2561 2562 2563 

201-1 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ล้านบาท 1,251  1,348  764.87 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน ล้านบาท 42.72  (18.61)  103.47 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  ล้านบาท 30.02  (22.24)  90.97 

อัตรากําไร(ขาดทุน)ข้ันต้น  ร้อยละ 7.58% 0.54% 7.24% 

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย เท่า 1.12 (17.94) 13.74 

อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 0.87 1.14 1.40 

การจ่ายภาษี หน่วย 2561 2562 2563 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนหักภาษี ล้านบาท 39.61  (25.70)  (111.49) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ ล้านบาท (9.59) 3.46  20.52 

อัตราภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 20 20 20 

 

ผลการดําเนินงานทางด้านการสังคม 

GRI ข้อมูลพนักงาน หน่วย 2561 2562 2563 

401-1 

จํานวนพนักงานท้ังหมด คน 181 189 188 

พนักงานจําแนกตามเพศ 

• ชาย ร้อยละ 56 55 54 

• หญิง ร้อยละ 44 45 46 

พนักงานจําแนกตามอายุ 

• ต่ํากว่า 30 ปี ร้อยละ 64 65 57 

• 30-39 ปี ร้อยละ 15 15 22 

• 40-49 ปี ร้อยละ 23 12 11 

• มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 8 8 9 

พนักงานจําแนกตามสัญญาจ้าง 

• พนักงานประจํา ร้อยละ 94 94 84 

• พนักงานสัญญาจ้างโครงการ ร้อยละ 4 5 6 

• ท่ีปรึกษา ร้อยละ 2 1 1 

พนักงานจําแนกตามระดับ 

• ผู้บริหาร ร้อยละ 4 4 4 

• ผู้จัดการโครงการและผู้อํานวยการฝ่าย ร้อยละ 8 8 8 

• พนักงานและหัวหน้างาน ร้อยละ 87 87 87 

• ท่ีปรึกษา ร้อยละ 1 1 1 

403-9 

พนักงานใหม่ 

จํานวนพนักงานใหม่ท้ังหมดพนักงานใหม่จําแนกตามเพศ คน 53 50 6 

• ชาย ร้อยละ 57 52 33 

• หญิง ร้อยละ 43 48 67 
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GRI ข้อมูลพนักงาน หน่วย 2561 2562 2563 

อัตราการลาออก 

อัตราการลาออกรวม ร้อยละ 17 7.19 11.86 

จํานวนอุบัติการณ์ระดับรุนแรงมาก 

จํานวนอุบัติการณ์ระดับรุนแรงมาก(Major Incident) คร้ังต่อปี - - - 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ รายต่อการทํางาน1ล้านช่ัวโมง คร้ังต่อปี - 92 - 

อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ แบ่งตามประเภทการจ้างงาน 

พนักงาน  คร้ังต่อปี - 1 - 

ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง  คร้ังต่อปี - 91 - 

จํานวนคนเสียชีวิตจากการทํางาน 

จํานวนคนเสียชีวิตจากการทํางานแบ่งตามประเภทการจ้างงาน คน - - - 

พนักงาน คน - - - 

ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง คน - - - 

บุคคลท่ีสาม คน - - - 

 หมายเหตุ ข้อมูลดูเทียบจากรายงาน จป.ว ประจําไตรมาส 

 

ผลการดําเนินงานทางด้านส่ิงแวดล้อม 

GRI ข้อมูล การดําเนินการ 

NA การประเมินผลกระทบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม มี 

ด้านสังคม มี 

ตัวอย่างผลกระทบ เสียง, ฝุ่น, การจราจร 

ความจําเป็นในการย้ายถ่ินฐาน ไม่จําเป็น 

NA การสร้างการมีส่วนร่วม 

มีมาตรฐานในการดําเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มี 

โครงการท่ีอยู่ในกระบวนการมี

ส่วนร่วมกับชุมชน 
9 โครงการ 

ตัวอย่างข้อกังวล การจัดการเสียง, การจัดการฝุ่น, การจัด

การจราจร, การจัดการระบบสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน เช่น ถนนทางเข้าออก 

NA 

การส่ือสาร 

แผนการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 

ผลการประเมิน EIA มี 

ผลการปฏิบัติตาม EIA มี 

NA 

ช่องทางส่ือสารหลัก 
กล่องรับความคิดเห็น มี 

ข้อร้องเรียน มี 

ช่องทางรับข้อร้องเรียน 
อีเมล มี 

โทรศัพท์ มี 
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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  6  
102-2 Activities, brands, products, and services 6-8  

102-3 Location of headquarters 6  
102-4 Location of operations NA  
102-5 Ownership and legal form 8  
102-6 Markets served 6-7  
102-7 Scale of the organization           6-8  
102-8 Information on employees and other workers 19-20  
102-9 Supply chain 13  
102-10 Significant changes to the organization and its supply 

chain 

10-11  

102-11 Precautionary Principle or approach 3  
102-12 External initiatives 9-12  
102-13 Membership of associations NA  
STRATEGY 
102-14 Statement from senior decision-maker 1-2  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 3, 15  
ETHICS AND INTEGRITY 

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior ก  
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 14  
GOVERNANCE  
102-18 Governance structure 8  
102-29 Identifying and managing economic, environmental, 

and social impacts 
13  

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

3  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
102-40 List of stakeholder groups 11-13  
102-41 Collective bargaining agreements NA  
102-42 Identifying and selecting stakeholders 11-12  
102-43 Approach to stakeholder engagement 11-12  
102-44 Key topics and concerns raised 13  
REPORTING PRACTICE 
102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 

3  

102-46 Defining report content and topic boundaries 3  
102-47 List of material topics 13  
102-48 Restatements of information 3  
102-49 Changes in reporting 3  
102-50 Reporting period 3  
102-51 Date of most recent report 3  
102-52 Reporting cycle 3  

102-53  Contact point for questions regarding the report 3  
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards 
3  

102-55 GRI content index 38-39  
102-56 External assurance 38-39  
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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 
In each section of the 

Sustainability Report 

  

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 36   

PROCUREMENT PRACTICE 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

16-17 

  

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 202. 
 

ANTI-CORRUPTION 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

14 

  

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 
14   

Material Topics 

GRI 300 Environmental Standard Series 

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

33-35 

  

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 
33   

Material Topics 

GRI 400 Social Standard Series 

EMPLOYMENT 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

19-20 

  

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 20   

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

temporary or part-time employees 
21-23   

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

24-28 

  

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 
24   

TRAINING AND EDUCATION 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

22-23 

  

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 
23   

LOCAL COMMUNITIES 

GRI 103: Management 

Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 

29-31 

  

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 
36-37   
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แบบสํารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน 

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านท่ีมีต่อรายงานความย่ังยืนประจําปี 2563 ฉบับน้ี จะนํามาใช้

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํารายงานในปีถัดไป 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 

 กรุณาแสกน QR Code ด้านล่างเพ่ิอตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 




