
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิยัทศัน (Vision) 
“เปนบริษัทท่ีมีการจัดการอยางมีคุณภาพเพื่อการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน”  
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- มีการบริหารงานท่ีดีตามระบบมาตรฐานสากล 

- มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

- ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอลูกคาและสังคม 

 

คณุคา (Values) 
“พันธมิตรทางกลยุทธดานกอสรางท่ีมีประสิทธิภาพ” 
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ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

 

 

 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 

 

รายไดจากการกอสราง และใหบรกิาร 

886 ลานบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํไรสทุธ ิ9 ลานบาท 
 

 

  

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หนวย: ลานบาท) 

อตัราสวนทางการเงนิ 

อัตรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (รอยละ) 1.04 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ) 2.64 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (รอยละ) 0.99 

อัตราสวนหนึส้ินรวมตอสวนของผูถือหุน(เทา) 1.92 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 1.85 

 

100%

100%

97%

3%

ป  2 5 6 2 ป  2 5 6 3 ป  2 5 6 4

รายได  ( ห น ว ย : ล า น บ า ท )

งานกอสราง งานใหบริการ

-41%
+12%

84%

100%

3%

97%

16%

-22

-91

9

ป  2 5 6 2 ป  2 5 6 3 ป  2 5 6 4

กํา ไร(ขาดทุน) สุทธิ
( ห น ว ย : ล า น บ า ท )

สินทรพัย,

1051 ลานบาทหนี้สิน,

683 ลานบาท 

สวนของผูถอืหุน, 

368 ลานบาท

สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผูจดัการ 
 
 

ในป 2564 การระบาดของโรคโควิด 19          

ที่เร่ิมระบาดมาตั้งแตปลายป 2562 ยังคงระบาดอยาง

ตอเนื่องและมีการปรับสายพันธุใหมๆมาตลอดสงผล

กระทบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย บริษัท ไดตระหนัก

ถึงปญหาเหลานี้และไดจัดหาวัคฉีดใหกับพนักงานและ

ค น งา น จ น ค รบ  2  เ ข็ม ค รบ ถ ว น ทุ ก ค น  1 0 0 %                 

ทั้งพนักงานในสวนงานกอสรางและงานจัดเก็บขยะ  

อีกทั้ง ไดมีการตรวจคัดกรองหาเช้ือโควิด 19 ใหกับ

พนักงานทุกคนกอนเร่ิมงานประจําสัปดาห เพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจใหกับลูกคาและผู เกี่ยวของ นอกจากนี้  

บ ริษัทได จัดเตรียมบานพักสําหรับทํา เปน  Home 

Isolation เพื่อใหคนงานที่ติดเช้ือแยกตัวมากักในที่พัก

ช่ัวคราวโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมเช้ือมิใหแพรกระจาย 

   

ในสวนการดําเนินธุรกิจ บริษัทยังคงคํานึงถึงความสําคัญของการดําเนินการดานความอยางย่ังยืนที่ตองทําควบคูไป

พรอมกับการเติบโตของธุรกิจบริษัท สําหรับป 2564 บริษัท ไดกําหนดกลยุทธดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมให

เปนหนึ่งเดียวกัน คือ “ควบคุมตนทนุ ลดของเสีย เพิ่มคุณภาพ เพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน” 
 

บริษัท มีความเช่ือมั่นวา การมีข้ันตอนและมาตรฐานการทํางานที่ดี การใชสินคาที่มีคุณภาพคุมราคา  

การตรวจสอบคุณภาพงานเปนประจํา การดูแลเอาใสใจพนักงาน ทั้งกําหนดผลตอบแทนที่ดี มีการพัฒนาความสามารถ

ในการทํางานใหกับพนักงานและคนงานอยางตอเนื่อง ใสใจผลกระทบตอชุมชนที่เกี่ยวของ จะทําใหคุณภาพงาน 

ในภาพรวมออกมาดี ของเสียในกระบวนการลดลง ตนทุนตลง พนักงานและคนงานทํางานดวยความปลอดภัยและ 

มีขีดความสามารถที่เพิ่มข้ึน ไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ลูกคาไดสินคาและการบริการที่ดี มีความสุขในราคาที่เหมาะสม 

บริษัทมีรายไดและกําไรสูงข้ึน นําไปสูการมีผลประโยชนรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ 
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ในนามของคณะกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน  จิรพพิัฒน 

กรรมการผูจัดการ 

นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท 

ประธานกรรมการบริษัท 
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สวนท่ี 1  การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สวนที ่1 
การประกอบธุรกิจ 
และผลการดําเนินงาน 
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1 โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

 

 

   

บ ริ ษั ท  ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ รั บ เ ห ม า ก อ ส ร า ง อ า ค า ร 

สิ่งปลูกสรางทั่วไปประเภทตาง ๆ และการรับเหมากอสรางงาน

ระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกคากําหนดโดยบริษัทใหบริการ

ตัง้แตการวางแผนงาน ควบคุมดูแลกระบวนการทํางาน จัดหาวัสดุ

อุปกรณ โดยบริษัทจะวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละดาน

เขามารับจางทํางาน เชน งานโครงสรางอาคารงานสถาปตยกรรม  

เปนตน  

 

ในสวนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and 

Electrical: M&E) บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณ

ในแตละระบบงานเขามารับจางทํางาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุม

คุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณอยางใกลชิด เพื่อใหงานการกอสราง

เปนไปตามขอกําหนดของสัญญา  และสามารถสงมอบงานไดภายใน

กําหนดตามสัญญาในแตละงวดจนกระทั่งสามารถสงมอบงาน

รับเหมากอสรางใหกับเจาของโครงการไดภายในกําหนดของสัญญา 

รวมทั้งการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในสวนที่เปนขอผูกพันตามสัญญาให

เรียบรอย ทั้งนี้ บริษัทยังคงเปนผู รับผิดชอบตอลูกคาเจาของ

โครงการในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) 

บริษัทมีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 164/34-36 ถนนชางคลาน            

ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100  

    บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “CRD”)  

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2533 ดวยทุนจดทะเบียน

เร่ิมตน 0.50 ลานบาท โดย นาย ธีรพัฒน จิรพิพัฒน และกลุมเพื่อน

วิศวกร สถาปนิก และนักธุรกิจชาวเชียงใหม เพื่อประกอบธุรกิจ

รับเหมากอสราง โดยเร่ิมตนจากการใหบริการรับเหมากอสรางบาน

จัดสรรใหกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในจังหวัดเชียงใหม  

กอนขยายขอบเขตเปนงานรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสราง

ประเภทตาง ๆ ใหกับลูกคาหนวยงานราชการและเอกชนในเวลา

ตอมา บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจจนกระทั่งนําบริษัทเขาเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดวยทุนจดทะเบียน  

250 ลานบาท เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ใชช่ือยอหลักทรัพยวา 

“ CRD” แ ล ะ เ มื่ อ วั น ที่  1  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 6 4  บ ริ ษั ท ไ ด เ ข า 

ถือหุนของ บริษัท ซีอารซี  เ อ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด 

(“บริษัทยอย”หรือ”CEC”)  ในอัตรารอยละ70 ของจํานวน 

หุนทั้งหมด 

 

โครงสราง และ 
การดําเนินงานของกลุมบริษัท 

#1 
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บรษิทัมรีปูแบบการใหบรกิาร 3 ประเภท ดงันี ้
 
 

1. รบัเหมากอสรางอาคารและสิง่ปลกูสรางทัว่ไป ไดแก 

การใหบริการรับเหมากอสรางงานวิศวกรรมโยธา 

งานสถาปตยกรรม  และงานระบบประกอบอาคาร  

ตามแบบที่ลูกคากําหนด ซึ่งดําเนินธุรกิจในนามบริษัท ทั้งนี้ 

ในสวนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and 

Electrical: M&E) อ า ทิ  ระ บ บ ไ ฟ ฟ า แ ล ะก ารสื่ อสาร  

ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เปนตน บริษัทจะใช 

การวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละระบบงาน

เข ามา รับจ างทํ างาน  ซึ่ งจะอยูภายใตการควบคุม 

คุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู 

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ อยางใกลชิด ทั้งนี้

บริษัทยังคงเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการ 

ในฐานะผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) 

 

 

2. รบัเหมากอสรางงานระบบสาธารณปูโภค ไดแก  

การใหบริการรับเหมากอสรางและติดตั้งระบบรวบรวมและ 

บําบัดนํ้าเสีย ระบบประปา งานชลประทาน งานกอสรางอาคารโรงไฟฟา

และระบบสงนํ้าโครงการไฟฟาพลังนํ้า งานติดตั้งและทดสอบเคร่ือง

กํา เนิดไฟฟาพลังงานนํ้ าพรอมอุปกรณ  ตามแบบที่ลูกค ากํ าหนด   

โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยรา สําหรับงานระบบอ่ืน 

อาทิ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบไฟฟา และระบบประกอบอาคาร (M&E) 

บริษัทจะใชการวาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณ ในแตละระบบงานเขามา

รับจางทํางาน ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และ

ทีมงานของบริษัทที่มีความรู  ความเ ช่ียวชาญ และประสบการณ 

อยางใกล ชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขารับงานได โดยตรง และจะเปน

ผู รับผิดชอบตอลูกค า เจ าของโครงการในฐานะผู รับ เหมาหลัก  

( Main Contractor) ห รื อ เ ข า รั บ ง า น ใ น น า ม กิ จ ก า ร ร ว ม ค า  

("Joint Venture") โดยบริษัทจะเปนผู รับผิดชอบ ตอลูกคาเจาของ

โครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน หรือในนามกิจการคารวม  

( " Joint Operation") บริษัทจะ เปนผู รับผิดชอบตอลูกค า เจ าขอ ง

โครงการตามสวนงานที่ทํา โดย Joint Venture หรือ Joint Operation 

บริษัทจะพิจารณารวมลงทุนกับบริษัทพันธมติรตามความเหมาะสม 
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3. เกี่ยวกับการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย 

บริษัทยังมีธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับการจัดการและกําจัดขยะ

มูลฝอยโดยเขารวมประมูลงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

จากหนวยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาลตางๆ และมีรายไดจาก

สวนแบงกําไรจากการลงทุนในกิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย –  

ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการรวมคา CRC-CEC”)  

ซึ่งเปนการจัดตั้งข้ึนระหวางบริษัทกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอน

เมนทอล เคียว จํากัด (“CEC”) ที่ปจจุบันมีสถานะเปนบริษัทยอย 
 

ตลอดระยะเวลากวา 31 ป บริษัทไดปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ

พัฒนาองคกรใหเขาสูระบบมาตรฐานสากล ตั้งแต การปรับปรุง

โครงสรางองคกร การพัฒนากระบวนการทํางาน การพัฒนาระบบ

ควบคุมภายใน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  ภายในองคกร  

สงผลใหบริษัทไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 

แ ล ะ  ISO 45001:2018 จ า ก  Bureau Veritas Certification 

(Thailand) Ltd. ซึ่งเปนการรับรองระบบคุณภาพการทํางานของ

บริษัท ซึ่งมาตรฐานนี้เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุน 

การขยายธุรกิจ  และสรางความพึงพอใจแกคูค าของบริษัท  

เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต 
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1.1.1 วสิยัทศัน พนัธกจิ และกลยทุธการดาํเนนิงาน 
 

วสิยัทศัน (Vision) 

“เปนบริษัทที่มีการจัดการอยางมีคุณภาพเพื่อการเติบโตอยางมั่นคงและย่ังยืน”  

 

พนัธกจิ (Mission) 

- มีการบริหารงานที่ดีตามระบบมาตรฐานสากล 

- มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

- ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอลูกคาและสังคม 

 

คณุคา (Values) 

“พันธมิตรทางกลยุทธดานกอสรางที่มีประสิทธิภาพ” 

 

กลยุทธการดาํเนนิงาน 

- รักษาฐานลูกคาเดิม ควบคูไปกับการสรางฐานลกูคาใหม ดวยการสงมอบงาน 

ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานในเวลาที่กําหนด 

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานสากล 

- พัฒนา และเสริมสรางศักยภาพบุคลากรภายในองคกร ผูรับเหมา และแรงงานให

ไดมาตรฐาน 

- ใสใจลูกคา ดวยการสงมอบบริการที่ดี และรวดเร็ว 
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เปาหมายธุรกจิระยะยาว 

งานรับเหมากอสราง 

• เปาหมายธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเปนงานรับเหมากอสราง

โครงการทั้งภาครัฐและเอกชน ประเภทงานอาคารและ 

งานสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายการรับงาน

และขยายสาขาไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ทั่วประเทศ โดยเนนพื้นที่ที่มี

การกอสรางอยางตอเนื่อง 

• ขยายการรับงานภาครัฐประเภทอ่ืน เชน งานถนน งานประปา 

โดยขอข้ึนทะเบียนเปนผูรับเหมางานภาครัฐในสาขาอ่ืนๆ เหลานี้

ภายในป 2565 ซึ่งจะพิจารณารวมทํางานกับพันธมิตรของ

บริษัทและรับงานทั่วประเทศ 

• พัฒนาคณุภาพงานกอสราง ลดคาใชจายในการซอมแซมงาน 

• ซื้อหรือควบรวมกิจการที่มีแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เปน

ประโยชนกับบริษัท และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ 

 

 

บรษิทัขอยนืยนัปรชัญาในการดําเนนิธรุกจิของบรษิทั คอื การยดึถอืผลประโยชน                                    

ทีจ่ะเกดิขึน้ในระยะยาวเปนสําคญั เพือ่ใหการดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัเปนไปอยางมัน่คงและยัง่ยนื 
 

 

งานใหบรกิาร (จัดเกบ็และกาํจดัขยะ) 

บริษัทมุงเนนการใชศักยภาพดานการบริหารอยางเช่ียวชาญในโครงการบริการจัดการ 

ขยะมูลฝอยอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผนการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการ

ตางๆที่ถูกสุขอนามัย จึงมีแผนการขยายฐานการรับงานจัดเก็บและกําจัดขยะทั่วประเทศ  

โดยเนนรับงานหรือเขาประมูลงานแบบโครงการที่เปนสัญญาตอเนื่องอยางนอยคราวละ 5 ป 

เพื่อใหบริษัทมีฐานรายไดประจําที่ตอเนื่องและคุมคากับการลงทนุเพื่อรองรับงานดังกลาวในแตละ

โครงการ อาทิ การลงทุนซื้อยานพาหนะที่จําเปนและเหมาะสมกับลักษณะงานบริการใหเพียงพอ 

การลงทุนดานบุคลากร การลงทุนซื้อหรือเชาที่จอดยานพาหนะ เปนตน 
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1.1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่าํคญั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2533 
 กอตั้งบริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (“CRC”) 

ดวยทุนจดทะเบียน เทากับ 0.50 ลานบาท 

2553 
 บริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารงาน

คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO9001:2008 

ภายใตการรับรองของ  Bureau Veritas 

Certification (Thailand) Ltd. 

2557 
 บริษัท และ บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จํากัด (“CEC”) จัดตั้งกิจการรวมคา

ภายใตช่ือกิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย-ซี

อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“CRC-

CEC”) โดยบริษัทลงทุนรอยละ 5 และ CEC 

ลงทุนรอยละ 95 เพื่อการเขาประมูล และ

ใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่แขวงเม็ง

ราย แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ และแขวง

ศรีวิชัย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม มูลคา

โครงการรวม 568.50 ลานบาท ซึ่งสัญญา

สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2564 

2559 
 บ ริ ษั ท ไ ด รั บ ม า ต ร ฐ า น  ISO 9 0 0 1 : 2 0 1 5  

(ฉบับปรับปรุงจาก ISO 9001:2008) จาก Bureau 

Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

 บริษัท และ บริษัท อาร.เค .เจ.เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

(“R.K.J.”) ไดจัดตั้งกิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย – 

อาร. เค. เจ. (“CRC-R.K.J.”) โดยบริษัทลงทุนรอยละ 

60 และ R.K.J. ลงทุนรอยละ 40 เพื่อการเขาประมูล

งานกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ใหกับ

เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุ รี  มูลคา

โครงการรวม 364.77 ลานบาท โครงการแลวเสร็จ

ในป 2561 

 บริษัทขยายพื้นที่สํานักงานใหญโดยการ ลงทุนซื้อ

อาคารเพิ่มเติม และจดทะเบียนแกไข ที่ตั้งสํานักงาน

ใหญ เปนเลขที่ 164/34-36 ถนนชางคลาน ตําบลชาง

คลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 

 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน  175.00 ลานบาท             

เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

2560 
 บ ริ ษั ท แ ป ร ส ภ า พ จ า ก  “ บ ริ ษั ท จํ า กั ด ”  เ ป น                    

“บริษัทมหาชน จํากัด” 

 เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวตอหุนจาก 100 บาท         

ตอหุน เปน 0.50 บาทตอหุน 

 เ พิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป น  25 0 . 0 0  ล า น บ า ท                        

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 150.00  

ล า น หุ น  มู ล ค า ที่ ต ร า ไ ว หุ น ล ะ  0 . 5 0  บ า ท                          

เ พื่ อ เ ส น อ ข า ย ต อ ป ร ะ ช า ช น เ ป น ค ร้ั ง แ ร ก                    

(Initial Public Offering : IPO)  

 เปลี่ยน Logo และ ช่ือยอบริษัท จาก CRC เปน CRD 

 เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ใชช่ือยอหลักทรัพย 

“CRD” 



  

 

 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2561 
 บริษัทขยายการรับงานโครงการกอสราง

โรงแรมและรีสอรทไปยังภาคใต (เกาะสมุย) 

 บริษัทมีผลงานกอสรางโครงการเพื่อสงเสริม

ดานนวัตกรรม  เชน  โครงการเทคโนโลยี

บริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม , ศูนยตนแบบ

ระบบผลิตกาซไบโอมีเทน (CBG) 

2562 
 บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน โดยวิธีการสราง platform ข้ึนมาใหม  

ในการจัดทํารายงานตางๆใหเปนแบบ digital 

data เพื่อลดเวลาและข้ันตอนในการทํางานที่

ซํ้าซอนลง 

2564 
 บริ ษัท  ได เ ข าถื อ หุ นของ  บริ ษัท  ซีอารซี   

เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (“บริษัทยอย”

หรือ”CEC”) ในอัตรารอยละ70 ของจํานวน

หุนทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 

 บ ริ ษั ท  ไ ด รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น                            

ISO 14001 :2015 และISO 45001:2018 จาก 

Bureau Veritas Certification (Thailand) 

Ltd.   

 

2563 
 บริษัทกลับมาดําเนินธุรกิจใหบริการเกี่ยวกับ

การจัดการขยะ ( เก็บขยะและกําจัดขยะ               

มูลฝอย) 
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1.1.3 ขอมลูสาํคญัของบรษิทั 

ชือ่บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย : บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) 

Chiangmai Rimdoi Public Company Limited 

เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107560000176 

ทีต่ัง้สาํนกังานใหญ : 164/34-36 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 50100 

ประเภทธรุกจิ : กิจการรับเหมากอสราง และรับจางบริหารโครงการจัดเก็บ 

และ กําจัดขยะมูลฝอย 

เวบ็ไซต : www.cmrd.co.th 

โทรศพัท : 053-272429, 053-271420 

โทรสาร : 053-818465 

ทนุจดทะเบยีน : 250,000,000.00 (สองรอยหาสิบลานบาท) 

ทนุชาํระแลว : 250,000,000.00 (สองรอยหาสิบลานบาท) 

จดทะเบยีนใน mai : วันท่ี 5 ตุลาคม 2560 
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1.2  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

1.2.1 โครงสรางรายไดของบรษิทั 

โครงสรางรายได 

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน
ตามวธิสีวนไดเสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินทีแ่สดงเงิน
ลงทนุตามวธิสีวนได

เสีย 
(ฉบับตรวจสอบ) 

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุน
ตามวธิสีวนไดเสีย 

(ฉบับตรวจสอบ) 

งวดป 2562 งวดป 2563 งวดป 2564 
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,348.00  96.97% 764.87 95.84% 745.49 83.51% 

รายไดจากการใหบริการ/1 - - 26.59 3.33% 140.35 15.72% 

รวมรายไดจากการประกอบธุรกิจ 1,348.00 96.97% 791.46 99.17% 885.84 99.28% 

รายไดอ่ืน/2 40.70  2.93% 6.47 0.81% 6.08 0.68% 

สวนแบงเงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.35  0.10% 0.17 0.02% 0.81 0.09% 

รายไดรวม 1,390.05 100.00% 798.10 100.00% 892.73 100.00% 
 

ทีม่า : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหตุ : /1 รายไดจากการใหบริการ หมายถงึ รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการจัดเก็บและกาํจัดขยะมูลฝอยซึ่งดําเนินการในนามบริษัท 

/2 รายไดอ่ืน หมายถึง กําไรจากการจําหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา รายไดจากคดีความฟองรอง และ 

รายไดดอกเบี้ยรับ 

 

1.2.2  ขอมลูเกีย่วกบัการใหบรกิาร 

(1)  ลกัษณะการใหบรกิาร และการพฒันานวตักรรมธรุกจิ 

o การใหบรกิารรบัเหมากอสรางของบริษทั แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

1. การรับเหมากอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางทั่วไป 

2. การรับเหมากอสรางงานระบบสาธารณูปโภค  

ตามแบบที่ลูกคากําหนด ซึ่งลูกคาของบริษัทมีทั้งหนวยงานราชการและภาคเอกชน โดยบริษัทจะวาจาง

ผูรับเหมาที่มีประสบการณในแตละดานเขามารับจางทํางาน เชน งานโครงสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม 

งานระบบไฟฟา งานระบบประปา งานระบบแอร งานระบบโทรศัพทและการสื่อสาร งานแตละลักษณะที่มี 

การวาจางผูรับเหมามาชวยทํางาน จะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยมีวิศวกรและทีมงานของบริษัท 

ที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ เขาควบคุมการทํางานอยางใกลชิดกับเจาของโครงการ หรือ

ตัวแทนเจาของโครงการเพื่อกําหนดแผนงานกอสรางใหสามารถสงมอบงานที่มีคุณภาพภายในกําหนด

ระยะเวลาตามสัญญาจางเหมาได ทั้งนี้บริษัทยังคงเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการในฐานะ

ผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) 

สําหรับรายไดจากการรับเหมากอสรางที่บริษัทดําเนินการอยู สามารถแยกประเภทรายไดจากการ

ใหบริการรับเหมากอสราง ไดดังนี้  
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ตารางการรบัรูรายไดแยกตามประเภท 

ประเภทรายได 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 

 1 . กลุมอาคาร/ส่ิงปลูกสราง  1,066.52 79.12%       441.63        57.74%      570.67     76.55% 

2 .กลุมงานระบบสาธารณูปโภค      281.48    20.88%     323.24      42.26%        174.82     23.45% 

 รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,348.00 100.00% 764.87 100.00% 745.49 100.00% 

 

 

 

 

 

 
  

2.  งานรับเหมากอสรางระบบสาธารณูปโภค 

บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางงานระบบ

สาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกคากําหนด อาทิ งานกอสราง

แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย  

งานชลประทาน งานกอสรางอาคารโรงไฟฟ าและ 

ระบบสงนํ้า  งานติดตั้งและทดสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

พลังงานนํ้าพรอมอุปกรณ เปนตน                                                

โดยบริษัทรับผิดชอบในสวนงานวิศวกรรมโยธา 

ส ว น ง า น ร ะ บ บ อ่ื น  อ า ทิ  ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เ สี ย                     

ระบบผลิตไฟฟาแรงสูง และงานระบบประกอบอาคาร 

(M&E) บ ริ ษั ท จ ะ ใ ช ก า ร ว า จ า ง ผู รั บ เ ห ม า ที่ มี

ประสบการณในแตละระบบงานเขามารับจางทํางาน 

ซึ่งจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร 

และทีมงานของบริษัทที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ อยางใกลชิด ซึ่งบริษัทสามารถเขารับ

งานไดโดยตรง ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคา

เจ าของโครงการในฐานะผู รับ เหมาหลัก  (Main 

Contractor) หรือเขารับงานในนามกิจการรวมคา 

(“Joint Venture”) ซึ่งบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอ

ลูกคาเจาของโครงการตามสัดสวนการรวมลงทุน 

หรือในนามกิจการคารวม (“Joint Operation”) ซึ่ง

บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอลูกคาเจาของโครงการ

ตามสวนงานที่ทํ า  โดย  Joint Venture หรือ  Joint 

Operation บริษัทจะรวมลงทุนกับบุคคลภายนอก

ตามความเหมาะสม และทุกคร้ังที่บริษัทจะพิจารณา

เขารวมลงทุนในกิจการรวมคาใด ๆ จะเปนไปตาม

อํานาจอนุมัติของบริษัท 

1. งานรับเหมากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั่วไป 

บริษัทใหบริการรับเหมากอสรางอาคารและสิ่ง

ปลูกสรางทั่วไป รวมถึงงานปรับปรุงอาคารจาก 

ผูวาจาง ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ อาคารสํานักงาน 

อาคารเ รียน  อาคารที่พักอาศัย  คอนโดมิ เนียม 

โรงพยาบาล  หองผาตัด หองปลอดเช้ือ โรงแรม  

เปนตน โดยบริษัทใหบริการรับเหมางานวิศวกรรม

โยธา งานสถาปตยกรรม และงานระบบประกอบ

อาคาร ตามแบบที่ลูกคากําหนด ทั้งนี้ ในสวนของงาน

ระบบประกอบอาคาร (M&E) อาทิ ระบบไฟฟาและการ

สื่อสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล เปนตน 

บริษัทจะใชการวาจางผู รับเหมาที่มีประสบการณ 

ในแตละระบบงานเขามารับจางทํางาน ซึ่งจะอยูภายใต

การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของ

บริษัทที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ 

อยางใกลชิด 
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การรับจางใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย บริษัทมีการใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจํานวน 4 สัญญา เปนสัญญาในนาม

กิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย-ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการรวมคา CRC-CEC”) จํานวน 1 สัญญา โดยบริษัท

ลงทุนรอยละ 5 และ CEC ลงทุนรอยละ 95 ซึ่งเปนการรับจางใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยพื้นที่แขวงเม็งราย แขวงนคร

พิงค แขวงกาวิละ และแขวงศรีวิชัย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม สัญญาดังกลาวไดครบกําหนดในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่ง

คูสัญญามีการตออายุ ครบกําหนดเดือนกุมภาพันธ 2565 และสัญญาในนามบริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) จํานวน 

4 สัญญา ไดแก  

 

1. สัญญาจางใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา 57 เดือน 

 (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2567)  

 

2. สัญญาจางใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครลําปาง ระยะเวลา 53 เดือน  

 (ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2567) 

 

3. สัญญาจางบริการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ระยะเวลา 60 เดือน 

 (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2569)  

 
4. สัญญาจางบริการเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครปากนครเชียงใหม ระยะเวลา 60 เดือน 

 (ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ 2570)  

 ซึ่งลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ จะเร่ิมรับรูรายไดในป 2565 เปนตนไป  
  

 

ประเภทรายได 
ป 2562/1 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

รายไดจากการใหบริการ/2 - - 26.59 99.36% 140.35 15.84% 

รวมรายไดจากการใหบรกิารจดัเกบ็ขยะมลูฝอย - - 26.76 100.00% 140.35 15.84% 
 

หมายเหต ุ: /1 คํานวณสดัสวนรายไดจากฐานรายไดรวมจากการดําเนินงาน (ไมรวมรายไดอ่ืน) 

/2 ในป 2562 ไมมีรายไดจากการใหบริการเนื่องจากไดสัญญาไดสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2560 
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 (2) การตลาดและการแขงขนั  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

o กลยุทธการกําหนดราคา (Price)  
 บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาโดยอางอิงตามมูลคา
ประมาณการตนทุนงานกอสราง บวกดวยกําไรสวนเพิ่ม  
(Cost Plus Margin) บริษัทไดใหความสําคัญกับการประมาณ
การตนทุนโครงการ โดยเฉพาะการถอดแบบประเมินราคา
โครงการที่จะเขาเสนอราคาหรือเขาประมูล โดยมีผูคิดปริมาณ
งานอยางนอย 2 ราย พรอมเปรียบเทียบกับราคากลาง  
(กรณีงานราชการ) เพื่อหาปริมาณงานที่ เหมาะสมที่สุด  
กรณีวิศวกรหรือผูชํานาญการ 2 ราย ถอด BOQ มีปริมาณ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ฝายประมาณราคาจะดําเนินการ
สอบถามรายละเอียดจากผูถอดแบบทั้ง 2 รายเพื่อตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต อ ง  ค ว บ คู กั บ ค ว า ม รู  ค ว า ม ชํ า น า ญ  แ ล ะ
ประสบการณของฝายประมาณราคาประกอบการตัดสินใจ 
หลังจากนั้นฝายจัดซื้อจัดจางจะทําการสืบราคาวัสดุและ
คาแรงงานเหมาเพื่อใชประกอบการทําประมาณการตนทุน
โครงการที่เหมาะสมตอไป 
 

บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาในการเขารวมประมูล
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอางอิงตามประมาณการ
ตนทุนบวกดวยกําไรสวนเพิ่ม (Cost Plus Margin) โดยจะ
พิจารณาลักษณะงานโดยละเอียดใน TOR ของแตละโครงการ
ที่จะเขารวมประมูลงาน และพิจารณาควบคูกับสภาพการ
แขงขันในแตละโครงการ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามสัญญาที่
เสนอเขารวมประมูลจะสามารถแขงขันได มีอัตรากําไรที่
เหมาะสมและเปนที่นาพอใจ เพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัทและ 
ผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยถือเปน
ฐานรายไดประจําที่สามารถสรางผลกําไรใหแกบริษัทได 
อยางตอเนื่อง (Recurring Income) 

 

o กลยุทธดานผลติภณัฑ/บรกิาร (Product/Service)  
 บริษัทเนนใหความสําคัญกับคุณภาพงานกอสราง  
การสงมอบงานใหทันตามกําหนดเวลา เพื่อสรางความเช่ือมั่น 
และความไววางใจตอลูกคา ดวยการจัดใหมีการจัดฝกอบรม
ความรูดานเทคนิควิศวกรรมและความรูดานความปลอดภัย
เกี่ ยวกับงานกอสร า ง เ ป นป ระ จํ าทุกป ให แก บุ ค ล า ก ร  
สวนการคัดเลือกผู รับเหมาที่จะมารับงานบางสวนของ
โครงการที่บริษัทไดทําสัญญารับจางมา บริษัทจะเลือกสรร
ผู รับเหมาที่มีประสบการณ และมีคุณสมบัติตามที่บริษัท
กําหนด รวมถึงการจัดอบรมเพื่อใหความรู และแนะนําเทคนิค
การกอสรางใหแกผู รับเหมา รวมถึงการทํา  workshop  
กอนเร่ิมงาน เพื่อใหผูรับเหมาทราบถึงมาตรฐานการทํางาน
และการตรวจรับงานของบริษัท เพื่อสรางความเขาใจ และ 
ลดความเสี่ยงจากงานกอสรางที่ไมไดคุณภาพ นอกจากนี้  
บ ริ ษัท ยังมีวิ ศวกร และทีมงานของบริ ษัทที่ มี ค วาม รู   
ความชํานาญ และประสบการณ  ควบคุมการทํ า งาน 
ในโครงการกอสรางอยางใกลชิด 

บริษัทใหบริการงานจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
โดยมุงเนนการใชศักยภาพดานการบริหารอยางเช่ียวชาญ 
ในโครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร  
ตั้งแตการวางแผนการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอย 
ดวยวิธีการตาง ๆ ที่ถูกสุขอนามัย บริษัทจึงตัดสินใจลงทุนซื้อ
หุ น ส า มั ญ ขอ ง  CEC ร อ ย ล ะ  70 ขอ งทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น  
เพื่อรองรับแผนการขยายฐานการรับงานจัดเก็บและ 
กําจัดขยะไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศ โดยเนนรับงานหรือ 
เขาประมูลงานแบบโครงการที่เปนสัญญาตอเนื่องอยางนอย
คราวละ 5 ป เพื่อใหบริษัทมีฐานรายไดประจําที่ตอเนื่องและ
คุมคากับการลงทุนเพื่อรองรับงานดังกลาวในแตละโครงการ 
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  o กลยุทธชองทางการจดัหางาน (Place) 
บ ริ ษั ท มี ช อ ง ท า ง จั ด ห า ง า น  แ บ ง อ อ ก เ ป น  

2  วิ ธี  ไ ด แ ก  1 . )  ก า ร เ ข า ร ว ม ป ร ะ มู ล ง า น  แ ล ะ  
2 . )  ก า ร เ จ ร จ า โ ด ย ต ร ง กั บ เ จ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  
ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องตนตามแนวทางการพิจารณาที่บริษัท
กําหนด เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระคาจาง
นอกจากนั้น บริษัทยังใชกลยุทธ ในการลงทะเบียนเปน
ผูรับเหมาเพื่อใหบริษัทมีรายช่ือที่ผานคุณสมบัติเบื้องตนของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานเจาของ
โครงการสงจดหมายแจงใหบริษัทเขารวมประมูลหรือเสนอ
ราคางานรับเหมากอสรางเมื่อมี โครงการใหม เกิดข้ึน  
อยางไรก็ตาม หากเปนลักษณะงานกอสรางที่บริษัทไมเคย 
มีผลงานมากอน หรือโครงการมีขนาดใหญเกินกวาที่บริษัท
จะเขาเปนผู รับเหมาหลักรายเดียวได บริษัทจะพิจารณา
รู ป แ บ บ ก า ร เ ข า รั บ ง า น ใ น น า ม กิ จ ก า ร ร ว ม ค า  
(“Joint Venture”) หรือกิจการคารวม (“Joint Operation”) 
ซึ่งจะรวมมือกับผูมีประสบการณหรือมีผลงานอางอิงใน
อดีต  ในการดําเนินการดังกลาวอยูภายใตคูมืออํานาจ
ดําเนินการของบริษัท ดังนั้น ที่ผานมาบริษัทจึงมงีานตอเนื่อง
จากการแนะนํางานจากลูกคาทั้งที่ เปนเจาของโครงการ 
ผูรับเหมาหลัก หรือผูรับเหมาชวง 

 

บริษัทใหบริการงานจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยผานการ

เขารวมประมูลงานโดยตรงกับหนวยงานราชการ อาทิเชน 

หนวยงานเทศบาลนครตางๆ ทั่วประเทศ 
 

  ซึ่งบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบเฉพาะในการ
ติดตาม สืบคน ขอมูลผานเว็บไซตระบบการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงานราชการ  (Thai Government Procurement)  
ซึ่งเปนเว็บไซตกลางในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ 

o กลยุทธดานการตลาดและการประชาสมัพนัธ 

(Promotion) 
บริ ษัท ดํ า เนิ นกล ยุทธด านการตลาดและ 

การประชาสัมพันธ โดยการเขารวมเปนสมาชิกใน
สมาคมผูรับเหมากอสรางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
ความตองการในกลุมสมาชิก การประชาสัมพันธ
องคกรผานสื่อโฆษณาตาง ๆ นอกจากนี้บริษัทยังมี
การสงบุคลากรไปเปนวิทยากรพิเศษใหความรูดาน
งานกอสรางแกหนวยงานราชการหรือสถาบัน 
การศึกษา รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
เข ามาศึกษาดูงานและรวมฝกงานในโครงการ
กอสรางตางๆของบริษัทเปนประจําทุกป รวมถึง
การจัดอบรมเพื่อใหความรู และแนะนําเทคนิคการ
กอสรางใหแกผูรับเหมาอยางตอเนื่อง 

บริษัทดําเนินกลยุทธดานการตลาดสําหรับงาน
จัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยผานวิธีการพิสูจน 
ดวยผลงานเปนที่ประจักษ และการประเมินผลงาน
โดยผู ว าจ างคู สัญญา  เพื่ อสร างความเ ช่ือมั่ น 
ดานคุณภาพงานใหแกหนวยงานภาครัฐ สงผลให 
มี โอกาส ได รับ เ ชิญโดยตรงให เข ารวมประมูล
โครงการในสัญญาที่ตอเนื่องจากโครงการกอนหรือ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม ๆ  จ า ก ก า ร บ อ ก ต อ ใ น ต ล า ด
ผูประกอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้ 
การเข ารวมประมูล โครงการในเขตพื้ นที่ อ่ืนๆ 
ทั่วประเทศ บริษัทจะสรรหาและอาศัยความรวมมือ
เป นพันธมิตรกับ ผู ที่ มี ศั ก ยภา พ ใ นพื้ นที่ ต า งๆ  
เพื่อขยายพื้นที่การรับงาน 
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(3)  การจดัหาผลติภณัฑและบรกิารการหางาน  

การตรวจสอบสถานะผูวาจาง และการประมลูงาน 

o การหางานรบัเหมา 

ในการหางานรับเหมากอสรางและงานใหบริการจัดการขยะมูล
ฝอยของบริษัทสามารถแบงออกเปน 3 ชองทาง คือ  

1. ผานระบบการจัดซื้อจัดจางหนวยงานราชการ 
     (Thai Government Procurement)  
2. ผานนิตยสารศูนยรวมขาวชาง  
3. หนังสือเชิญเขารวมเสนอราคา  

การไดมาของงานทั้ง 3 ชองทางขางตน สามารถแบงออกตาม

วิธีการไดอีก 2 วิธี คือ  
 

1. การประมลูงาน (Competitive Bidding)  

หนวยงานผูวาจางหรือเจาของโครงการจะประกาศหา 

ผูรับจาง (ทั้งงานรับเหมากอสราง   และงานใหบริการเก็บขน  

/กําจัดขยะมูลฝอย) ที่มีรายละเอียดโครงการผานเว็บไซต

ร ะ บ บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร  

( Thai Government Procurement) วิ ธี นี้ เ ป น วิ ธี ก า ร 

ที่หนวยงานราชการใชปฏิบัติ ซึ่งผูรับจางจะตองมีคุณสมบัติ

เ บื้ อ ง ต น ต า ม ที่  TOR (Term of Reference) กํ า ห น ด 

จึงจะเขารวมการเสนอราคาได อาทิเชน หนังสือรับรอง 

ก า ร ข้ึ น ท ะ เ บี ย น ผู รั บ เ ห ม า ข อ ง ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  

ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ผ ล ง า น ที่ ผ า น ม า  ห รื อ เ ค ย มี ผ ล ง า น 

ประเภทเดียวกับที่กําลังเปดประมูลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

มี มู ล ค า ง า น รว ม ต า ม ที่ กํ า ห น ด ไ ว  มี ผ ล งา น ที่ ผ า น ม า 

ตามสัญญาเดียว เปนไปตามขอกําหนด เปนตน 
หมายเหตุ1 ผลงานที่ผานมาตามสัญญาเดียว คือ ผลงานที่ผูรับจาง            

ไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาที่ไดมีการสงมอบงานและตรวจรับเรียบรอย

แลว ตองเปนผลงานที่บริษัทเปนผูรับจางโดยตรง ไมใชผลงานอันเกิดจากการ

เปนผูรับจางชวง โดยมูลคางานใน 1 สัญญาตองไมนอยกวาที่หนวยงาน           

ผูวาจาง/เจาของโครงการกําหนด ไมสามารถนํามูลคางานจากสัญญา          

อ่ืนมารวมได ถึงแมจะเปนงานประเภทเดียวกันและรับจางจากหนวยงาน

ราชการ ดังกลาวก็ตาม 

หนวยงานผูวาจาง/เจาของโครงการจะทําหนังสือเชิญ

บริษัท และผูรับจางรายอ่ืน ๆ เขารวมประมูลงานทั้งงาน

รับเหมากอสราง และงานใหบริการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอย 

ในการคัดเลือกผูรับจาง หนวยงานผูวาจาง/เจาของโครงการ

จะพิจารณาจากช่ือเสียง ผลงานในอดีต ประสบการณทํางาน 

และสถานะทางการเงินที่มั่นคงของผูรับจางแตละราย 

2. การเจรจาโดยตรงกบัเจาของโครงการ 

(Negotiation Deal) 

การเจรจาโดยตรงกับเจาของโครงการโดย

สวนใหญจะเปนงานจากภาคเอกชนและมักจะใชกับ

งานที่มีมูลคางานไมสูงนัก ซึ่งเจาของโครงการจะ

เลื อก ใช บ ริการกับผู รั บ เ หมาที่ มี ความคุ น เ ค ย  

อนึ่ ง  รูปแบบการรับ เหมากอสร างของบ ริ ษัท 

นอกเหนือจากการข้ึนอยูกับความตองการของ

เจาของโครงการ  ยังสามารถแบงรูปแบบการ

ใหบริการ ออกเปน 2 รูป แบบ คือ 

 

• รับเหมากอสรางแบบเหมา 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ และแรงงาน จนจบโครงการ  

• รับเหมากอสรางบางสวนงาน  

อาทิ จัดหาวัสดุกอสรางบางสวน และเหมาคาแรง 

หรือรับเหมาคาแรงอยางเดียว 
 

สวนงานใหบริการเก็บขน/กําจัดขยะมูลฝอย

ใหกับภาคเอกชน บริษัทยังไมมีการดําเนินงานในสวน

นี้ ซึ่งถือเปนแผนการขยายฐานกลุมลูกคาในอนาคต 
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o การจดัหาวสัด ุและอุปกรณที่ใชในโครงการ 

 ฝายจัดซื้อดําเนินการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ

หลักที่ใชในโครงการตามย่ีหอ รุน ลักษณะ ปริมาณ 

และประมาณราคาที่ระบุอยูใน BOQ หรือคุณภาพ

ใกลเคียง โดยคัดเลือกวัสดุอุปกรณและบริการที่มี

คุณภาพ สอดคลองกับขอกําหนดของสัญญา

กอสราง ในจํานวนที่ถูกตองตรงตามเวลาที่ตองการ

ใชงานในราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสม ติดตามผลการ

สงมอบวัสดุอุปกรณและบริการที่ จัดซื้อจัดจาง 

ใหกับโครงการกอสรางใหเรียบรอยสมบูรณและ 

นําเกณฑการประเมินดานความย่ังยืน ทั้งในมิติการ

กํากับกิจการ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เขามาปรับใชในงานดานการจัดซื้อจัดจางดวย เชน 

การพิจารณาดานการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปน

ธรรม การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนการไมใช

แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย และการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย สิ่งแวดลอม เปนตน 

 
ในป 2564 บริษัทมีการสั่งซื้อวัสดุกอสราง

จากผูจัดจําหนาย 1 รายเกินกวารอยละ 30 ของ

มูลคาการสั่งซื้อวัสดุกอสรางรวม เนื่องจากมีการ

สั่งซื้อเหล็กเสนและเหล็กรูปพรรณ และผูจัดจําหนาย

รายดังกลาวไดเสนอราคาที่ถูกกวาเจาอ่ืนๆ 

ทั้งนี้บ ริ ษัทยังคงยึดมั่น ในการปฏิบัติตาม

นโยบายการกระจายการสั่งซื้อสินคาจากผู จัด

จําหนายมากกวา 1 ราย และมีการเปรียบเทียบราคา

กับผูจัดจําหนายรายอ่ืนกอนพิจารณาสั่งซื้อทุกคร้ัง 

ที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบปญหาการจัดหาวัสดุ 

และอุปกรณในการกอสรางแตอยางใด 

สวนงานใหบริการจัดเก็บ/กําจัดขยะมูลฝอย 

บริษัทจะตองจัดหายานพาหนะที่ จํ า เปนต างๆ  

และจัดหาแรงงานใหเพียงพอตามที่กําหนดใน TOR 

ตามนโยบายและกระบวนการของฝ ายจัดซื้อ  

จัดจาง โดยมีการเปรียบเทียบราคากอนตัดสินใจ

สั่งซื้อไมวาจะเปนการจัดหารถใหม(สั่งประกอบใหม

หรือซื้อสําเร็จรูปพรอมใชงาน) หรือรถใชงานแลวก็

ตาม และนําเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติตามที่กําหนดไว 
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o กลุมลกูคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาของบริษัท สามารถแบงออกเปน 

2 กลุม ไดแก กลุมลูกคาหนวยงานราชการ และกลุมลูกคา

ภาคเอกชน โดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของ

เจาของโครงการตามแนวทางที่บริษัทกําหนด ซึ่งฝาย

ประมาณราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทุกคร้ัง

กอนที่จะเขารวมประมูลหรือกอนรับงาน เพื่อปองกันความ

เสี่ยงในการไมได รับการชําระคาจางจากลูกคาเจาของ

โครงการ ในขณะเดียวกัน บริษัทจะประเมินศักยภาพของ

บริษัท ควบคูกับการประเมินศักยภาพของเจาของโครงการ            

โดยบริษัทจะพิจารณาความพรอมของบุคลากร และทีมงาน 

ความเช่ียวชาญ โอกาสทางธุรกิจ และอัตรากําไร เปนตน 

เพื่อปองกันความเสี่ยงในเร่ืองของคุณภาพในงานกอสราง 

ที่ไมไดมาตรฐาน การสงมอบงานลาชา การขาดทุนจากการ

ดําเนินโครงการที่อาจเกิดข้ึนภายหลังรับงาน และความเสี่ยง

ในดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและชุมชนในงานใหบริการ

จัดการขยะ หากพิจารณาแยกประเภทกลุมลูกคา สามารถ

อธิบายลักษณะของลูกคาในแตละกลุม ดังนี้ 

 

 

 

 

  

1. ลกูคาหนวยงานราชการ 
 ที่ผานมาบริษัทหางานรับเหมากอสรางและงาน
ใหบริการจัดเก็บ/กําจัดขยะ จากลูกคาที่เปนหนวยงาน
ราชการผานระบบการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
ราชการตาง ๆ  (Thai Government Procurement) 
ซึ่งผูรับเหมาที่มีสิทธิ์ขอซื้อรายละเอียดเอกสารการ
ประมูล และเขารวมประมูลงานกับหนวยงานราชการ
ตาง ๆ ซึ่งจะมีการกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน อาทิ  
ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน ผลงานที่ผานมา 
มูลคาผลงานยอนหลัง 5 ปที่ผานมา การใหบริการ
หลังสงมอบงาน ช้ันทะเบียนของผูรับจางเหมา เปน
ตน โดยหนวยงานราชการที่เคยเปนลูกคาของบริษัท 
ไดแก มหาวิทยาลัย การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองในจังหวัดตางๆ เปนตน สวนกลุมลูกคา
งานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปจจุบันจะเปนกลุม 
หนวยงานราชการ อาทิ เทศบาลนคร และเทศบาล
เมืองตางๆ 

 2. ลกูคาภาคเอกชน 

โ ด ย ส ว น ใ ห ญ บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด รั บ แ จ ง จ า ก ลู ก ค า
ภาคเอกชนเชิญให เขารวมเสนอราคาประมูลงาน ซึ่ง
เจาของโครงการจะพิจารณาจากช่ือเสียง ผลงานในอดีต 
ประสบการณทํางาน และสถานะทางการเงินที่มั่นคงของ
ผู รับเหมา  ทั้งนี้  บริษัทจะเจรจาโดยตรงกับเจาของ
โครงการ หรือเกิดจากการติดตอจากเจาของโครงการ
ม า ยั ง บ ริ ษั ท โ ด ย ต ร ง เ พื่ อ ใ ห เ ส น อ ร า ค า บ ริ ก า ร 
รับ เหมากอสร างโครงการเพื่อปองกันความเสี่ ยง 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการไมไดรับชําระคาบริการ บริษัทจะ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของลูกคากอนรับงานทุกคร้ัง 
อาทิ ฐานะทางการเงิน ประวัติความเปนมาของกิจการ
และ/หรือผูบริหารโครงการ มูลคาและระยะเวลากอสราง
ของโครงการ ความนาเช่ือถือของเจาของโครงการ 
ประวัติการชําระเงิน (กรณีเปนลูกคาที่เคยใชบริการ)  
ทุนชําระแลว ภาวะอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่ง
จะเปนไปตามนโยบายการรับงานของบริษัท สวนงาน
ใหบริการจัดการขยะบริษัทยังไมไดพิจารณารับงานจาก
ลูกคาภาคเอกชน ซึ่งอาจจะขยายฐานเปนกลุมลูกคา 
ในอนาคต 
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o สวนแบงทางการตลาด 

เปรียบเทียบจากขอมูลรายช่ือผูรับเหมากอสรางในประเทศที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายไดของผูรับเหมาแตละรายในป 2564 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบรษิทั ชื่อยอ 

รายไดจากการ

ดาํเนนิงาน 

(ลานบาท) 

สวนแบงทางการตลาด 

บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต ITD 58,742.48 33.71% 

บมจ. ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน  STEC 27,674.92 15.88% 

บมจ. ช การชาง  CK 12,459.26 7.15% 

บมจ. เนาวรัตนพัฒนาการ  NWR 11,087.38 6.36% 

บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคช่ัน  UNIQ 10,936.91 6.28% 

บมจ. เพาเวอรไลน เอ็นจิเนยีร่ิง  PLE 7,332.06 4.21% 

บมจ. ทีทีซีแอล  TTCL 6,347.04 3.64% 

บมจ. คริสเตียนีและนลีเส็น  CNT 6,174.33 3.54% 

บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน  SYNTEC 5,234.75 3.00% 

บมจ. สหกลอิควิปเมนท  SQ 4,712.34 2.70% 

บมจ. พรีบิลท  PREB 4,564.79 2.62% 

บมจ. ไทยโพลีคอนส  TPOLY 4,344.11 2.49% 

บมจ. ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน  TRC 3,845.35 2.21% 

บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคช่ัน  SRICHA 2,552.41 1.47% 

บมจ. เอสทีพี แอนด ไอ  STPI 2,258.69 1.30% 

บมจ. ซีฟโก  SEAFCO 1,435.45 0.82% 

บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี  BJCHI 1,340.18 0.77% 

บมจ. อีเอ็มซี  EMC 1,065.49 0.61% 

บมจ. เชียงใหมริมดอย CRD 885.84 0.51% 

บมจ. ไพลอน  PYLON 785.87 0.45% 

บมจ. พีเออี (ประเทศไทย)  PAE 476.42 0.27% 

 

0.51% 

สําหรับสวนแบงการตลาดของธุรกิจรับจางบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไมสามารถวิเคราะหขอมูลขนาดตลาด 

(Market Size) และสวนแบงตลาด (Market Share) ไดเนื่องจากในทางปฏิบัติแลวผูประกอบการธุรกิจบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยซึ่งเปนงานเฉพาะมีผูประกอบอยูนอยราย จะถูกแบงแยกตามพื้นที่อยูแลวเนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากรและแรงงาน 

แหลงขอมูล: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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(4) ทรพัยสนิทีใ่ชในการประกอบธรุกจิ 

o ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัทใชในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทรัพยสินถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

 

ประเภททรพัยสนิ การใชประโยชน กรรมสิทธิ ์

มลูคาตามบัญชี

สทุธ ิ

(ลานบาท) 

ภาระผูกพนั 

วงเงิน

จาํนอง  

(ลานบาท) 

1. ท่ีดิน ท่ีดินเปลา/ท่ีต้ังสํานักงาน/ท่ีพัก

คนงาน 
บริษัท 95.29 

 จํานองเปน

หลักประกัน 
350.03 

2. อาคารและส่ิงปลูกสราง อาคารสํานักงานใหญ 
บริษัท 14.68 

 จํานองเปน

หลักประกัน 
2.67 

3. เคร่ืองจักรและอุปกรณ ใชท่ีโครงการ 
บริษัท/บริษัท

ยอย 
128.27 

จดทะเบียนเปน 

หลักประกัน

บางสวน 

    126.82 

4. เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช

สํานักงาน 

ใชท่ีสํานักงาน บริษัท/บริษัท

ยอย 
4.33 - ไมมี - - ไมมี - 

5. ยานพาหนะ ใชท่ีสํานักงาน บริษัท/บริษัท

ยอย 
5.24 - ไมมี - - ไมมี - 

6. ยานพาหนะระหวางติดต้ัง ใชงานบริการจัดเก็บมูลฝอย  80.15  113.23 

รวมมลูคา-สทุธ ิ 327.96  592.75 
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o ทรัพยสินไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตน จํานวน 3.59 ลานบาท ซึ่งไดแก ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปบริษัทไดจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา/บริการกับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

ภาพเครือ่งหมายการคา กรรมสิทธิ ์ ประเภทสนิคา / บริการ เลขทะเบยีน วันหมดอาย ุ
 

 

บริษัท จําพวกท่ี 36 การประกันภัยและการเงิน 
1. ซ้ือขาย/ใหเชา/พัฒนา/ประเมินราคา 

อสังหาริมทรัพย 
2. ท่ีปรึกษา/จัดการ/ตัวแทน/สงเสริม/ใหคําปรึกษา

แนะนํา ดานอสังหาริมทรัพย 
จําพวกท่ี 37 การกอสรางและซอมแซม 
1. รับเหมากอสราง ท่ีอยูอาศัย/อาคาร 
2. กอสราง สถานท่ีอํานวยความสะดวกภายใน

อาคาร/งานโยธา/สถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวกสําหรับท่ีจอดยานพาหนะ/ระบบ
สาธารณูปโภค/ระบบบําบัดน้ําเสีย/ระบบ
ปองกันมลภาวะส่ิงแวดลอม/สถานีพลังงาน 

3. จัดการควบคุมดูแลการกอสราง 
4. ควบคุมการกอสรางระบบสาธารณูปโภค 
5. แกไขเปล่ียนแปลงอาคาร 
6. บํารุงรักษา ซอมแซม และการร้ือถอน

ส่ิงกอสราง 
7. ปรับปรุงอาคาร สวนประกอบ และโครงสราง

พื้นฐานท่ีเก่ียวของ 
8. ดูแลรักษาเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวกใน

สํานักงานและอาคาร 
9. ติดต้ัง ซอมแซม และบํารุงรักษาเคร่ืองและ

ระบบปรับอากาศ 
10. งานปรับปรุงภูมิสถาปตยและส่ิงแวดลอม 

จําพวกท่ี 42 การบริการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีรวมท้ังการวิจัยและออกแบบ 

1. งานวิศวกรรมกอสราง 
2. วางแผนงาน/ออกแบบ ทางวิศวกรรม 
3. ออกแบบงานดานระบบสาธารณูปโภค 
4. ใหคําปรึกษา ดานวิศวกรรม/งานดานระบบ

สาธารณูปโภค/ดานการปองกันส่ิงแวดลอม/การ
พัฒนาส่ิงแวดลอม/ดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

5. วางแผนงานดานการควบคุมส่ิงแวดลอม 

181123869 30 พ.ค. 2570 
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o สัญญาสําคัญที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ 
 

 

 

 

 

 

สญัญาเชาพื้นทีจ่อดรถ 

คูสัญญา : บริษัท เชาพื้นท่ีจอดรถจากนางภาชินี ศิรินิรันดร 

ความสัมพันธของคูสัญญา : ไมมี 

ท่ีต้ัง : พื้นท่ีจอดรถยนต บริเวณดานหนาสํานักงาน 

พื้นท่ีใชสอย : พื้นท่ีจอดรถ 7 คัน เน้ือท่ีดินรวม 22.5 ตารางวา 

ระยะเวลาการเชา : 1 ป ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2566 

อัตราคาเชา : 7,000 บาทตอเดือน 

การใชประโยชน : เพื่อเปนพื้นท่ีจอดรถยนต บริเวณดานหนาสํานักงาน จํานวน 7 คัน 

 

สญัญาเชาอาคาร 

คูสัญญา : บริษัท เชาอาคารจาก นางสุจิตรา บุญธรรมา 

ความสัมพันธของคูสัญญา : ไมมี 

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 164/36 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

พื้นท่ีใชสอย : อาคารพาณิชย 3 ชั้น พื้นท่ีใชสอยรวม 122 ตารางเมตร 

ระยะเวลาการเชา : 3 ป ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

อัตราคาเชา : 12,631.58 บาทตอเดือน 

การใชประโยชน : เพื่อใชเปนสํานักงานใหญของบริษัท 

 

สญัญาเชาโกดงัพื้นทีจ่อดรถ 

คูสัญญา : บริษัท กาน ซาบาด จํากัด 

ความสัมพันธของคูสัญญา : ไมมี 

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 1/2 ถนนประชาสัมพันธ ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม 

พื้นท่ีใชสอย : โกดังจอดรถ พื้นท่ีใชสอย 0-2-63.9/10 ไร 

ระยะเวลาการเชา : 6 เดือน ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

อัตราคาเชา : 25,000 บาทตอเดือน 

การใชประโยชน : เพื่อเปนพื้นท่ีจอดรถยนต และใชเปนอาคารสํานักงานบางสวน 

 สญัญาแบงเชาชวงทีด่นิ 

คูสัญญา : บริษัท แบงเชาชวงท่ีดินจาก นางบุปผวรรณ พัวพันธประเสริฐ 

ความสัมพันธของคูสัญญา : ไมมี 

ท่ีต้ัง : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 2828 ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

พื้นท่ีใชสอย : ประมาณ 2,400 ตารางวา 

ระยะเวลาการเชา : 10 ป ต้ังแตวันท่ี 22 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 21 มกราคม 2566 

อัตราคาเชา : 22 มกราคม 2556 ถึง 21 มกราคม 2559 อัตราคาเชา 30,000 บาทตอเดือน 

22 มกราคม 2559 ถึง 21 มกราคม 2562 อัตราคาเชา 33,000 บาทตอเดือน 

22 มกราคม 2562 ถึง 21 มกราคม 2565 อัตราคาเชา 36,300 บาทตอเดือน 

22 มกราคม 2565 ถึง 21 มกราคม 2566 อัตราคาเชา 39,930 บาทตอเดือน 

การใชประโยชน : เพื่อใชเปนสํานักงาน โครงการงานจัดเก็บขยะในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

หมายเหตุ : บริษัทใหเชาชวงที่ดินตามสัญญาแบงเชาชวงที่ดินดังกลาวใหแกกิจการรวมคา CRC-CEC โดยกําหนดระยะเวลาเชาชวง 3 ป ตั้งแต 1 ก.ค. 58 

ถึง 28 ก.พ. 65 เพ่ือใชในโครงการงานจัดเก็บขยะ 4 แขวง เทศบาลเชียงใหม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการในการให CEC เชาชวงที่ดิน

ตอจนสิ้นสุดสิทธิการเชาในเดือนมกราคม 2566 ตามระยะเวลาที่บริษัทไดทํากับนางบุปผวรรณ พัวพันธประเสริฐ 
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สญัญากจิการรวมคา 

ชื่อกจิการรวมคา : กิจการรวมคาเชียงใหมริมดอย – ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

คูสัญญา : บริษัท ซี อาร ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด (นิติบุคคลที่มีผูถือหุนของบริษัทถือหุนรวมกัน

ในสัดสวนรอยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน) 

วันที่ลงนาม : 12 ธันวาคม 2557 

วัตถุประสงคของ

กิจการรวมคา 

: เพื่อเขารวมประมูลงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล จํานวน 4 แขวง ดวยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

สาระสําคัญของสัญญา : • ทั้งสองฝายจะรวมกันรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเตรียมการประมูลนี้ ตลอดจน

การทํางานใหเสร็จสิ้นตามสัญญา โดยมีสวนแบงตามความรับผิดชอบของแตละฝายดังนี้ 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) ถือสัดสวน 5% 

บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด ถือสัดสวน 95% 

• สัญญากิจการรวมคาจะสิ้นสุดก็ตอเมื่อกิจการรวมคาไดดําเนินงานตามสัญญาโครงการเสร็จ

สมบูรณทุกประการ ตามขอกําหนดของเทศบาลนครเชียงใหม 

• บริษัท ซี อาร ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด มีหนาที่ในการรับผิดชอบในการจัดทําเอกสาร

ประมูล จัดหาวัสดุอุปกรณ รับผิดชอบเปนฝายปฏิบัติการ คือ จัดเก็บขยะ ดูแลดานการจัดเก็บ

คาธรรมเนียม รวมทั้งการสงงวดงานตามวัตถุประสงคที่กิจการรวมคากําหนดใหจนแลวเสร็จ 

• บริษัท มีหนาที่ในการบริหารโครงการพรอมทั้งสนับสนุนทางดานการเงิน และใหเงินกูเปน

จํานวนเงินไมเกิน 6.00 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป เพื่อเปนคาดําเนินการและ

เงินทุนหมุนเวียนในระยะเร่ิมตน 

•กิจการรวมคาจะจายคาบริหารโครงการใหกับบริษัท เพื่อเปนคาบริหารโครงการและ

คาตอบแทนจากการสนับสนุนทางดานการเงิน ในอัตรารอยละ 3 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ของ

ยอดเงินที่ไดรับจากการทํางานในแตละเดือน 

 

o กรมธรรม  

บริษัททํ าประกันภัยสํ าห รับอาคารสํ านั กงานของบ ริ ษัท 

เคร่ืองจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสราง โดยมีเง่ือนไขครอบคลุมภัย

จากเหตุการณตาง ๆ และมีทุนประกันครอบคลุมมูลคาสุทธิของสินทรัพย

ประเภทนั้น ๆ รวมถึงทําประกันภัยยานพาหนะทั้งหมดของบริษัท โดย 

เปนการทําประกนัภัยช้ัน 1 หรือประกันภัยช้ัน 3 

 

o เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ 

นโยบายการลงทนุในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564   มีมติ              

ใหบริษัทเขาลงทุนในบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอลเคียว จํากัด ("CEC")                

โดยซื้อ หุนสามัญในสัดสวนรอยละ  70  ของทุนชําระแลวและมีฐานะเปนบริษัทยอย  

ของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
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(5) งานที่ยังไมสงมอบ  
 

o รายละเอียดโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีงานรับเหมากอสรางที่ยังไมสงมอบ จํานวน 13 โครงการ คิดเปนมูลคางานในสวนที่ยังไมรับรูรายไดรวม 954.60 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ชือ่โครงการ เจาของโครงการ 
ลกัษณะ

โครงการ 

มลูคาโครงการ 

ตามสญัญา 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาสญัญา ความคบืหนา (%) 

รายไดทีร่บัรู

สะสม   

 (ลานบาท) 

มลูคางาน

คงเหลอื 

(ลานบาท) 

% งานทีค่าดวา

จะแลวเสรจ็  

ณ 31 ธ.ค.65 

% งานทีค่าด

วาจะแลว

เสรจ็  

ณ 31 ธ.ค.66 

รายละเอียดโครงการรับเหมากอสรางทีล่งนามสัญญาแลว 

1. งาน Holiday Inn Express and Resort, 

Samui 

บริษัท เดอะ แพลทินัม 

สมุย จํากัด 

โรงแรมและ       

รีสอรท 

285.09 1 พ.ย. 2561 – 31 ม.ีค. 2563 94.72% 270.04 15.05 100% - 

2. งานกอสรางอาคารโรงไฟฟา ระบบสงนํ้า 

พรอมสวนประกอบอ่ืนๆ (คลองลาํปลอก) 

กรมพัฒนาพลงังาน

ทดแทนและอนรุักษ

พลังงาน 

อาคาร

โรงไฟฟา 

179.25 22 พ.ค. 2562 – 20 พ.ย. 2564 95.76% 171.66 7.59 100% - 

3. งานกอสรางอาคารปองกันนํ้าทวม ไฟฟา

ขนาดเลก็นํ้าวา 

กรมพัฒนาพลงังาน

ทดแทนและอนรุักษ

พลังงาน 

สาธารณปูโภค 114.97 15 พ.ค. 2563 – 27 ก.พ. 2565 86.46% 99.37 15.6 100% - 

4. งาน Astra 2 บจก. นอรทโฮม คอนโด 409.48 1 ส.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2565 87.35% 346.32 63.16 100% - 

5. งานระบบบําบัดสิง่ปฏิกลู ต.ปาตอง  เทศบาลเมืองปาตอง สาธารณปูโภค 56.45 22 ต.ค. 2563 – 11 ต.ค. 2565 30.28% 17.09 39.36 100% - 

6. งานอาคารทันตกรรม 3 ช้ัน บจ.เอ็กซา ซีแลม อาคาร 1.48 16 มี.ค. 2563 – 15 ม.ีค. 2565 0.00% 0 1.48 100% - 

7. งาน BOUTIQUE CHIANGMAI NIMMAN 

2 HOTEL 

BOUTIQUE CHIANGMAI 

NIMMAN 2 LTD. 

อาคาร 134.58 17 พ.ค. 2564 – 11 ม.ีค. 2565 29.87% 38.98 95.6 100% - 

8. งาน Atlanta Medicare Institute  บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด 

อาคาร 185.48 19 เม.ย. 2564 – 18 เม.ย. 2565 62.25% 115.16 70.32 100% - 
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ชือ่โครงการ เจาของโครงการ 
ลกัษณะ

โครงการ 

มลูคาโครงการ 

ตามสญัญา 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาสญัญา ความคบืหนา (%) 

รายไดทีร่บัรู

สะสม   

 (ลานบาท) 

มลูคางาน

คงเหลอื 

(ลานบาท) 

% งานทีค่าดวา

จะแลวเสรจ็  

ณ 31 ธ.ค.65 

% งานทีค่าด

วาจะแลว

เสรจ็  

ณ 31 ธ.ค.66 

9. งานอาคารโรงงาน 3 ช้ัน บจ. ลานนาเกษตร

อุตสาหกรรม 

อาคาร 78.68 1 พ.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 70.95% 54.45 24.23 100% - 

10. Automatic Warehouse (งาน

โครงสราง+งานสถาปตย) 

บริษัท แรเบฟเวอเรจ 

จํากัด และ บรษัิท นอร

ธเทิรน ดีซี จํากัด   

อาคาร 211.85 1 มิ.ย. 2564 – 31 ม.ค. 2565 13.46% 28.51 183.34 100% - 

11. งานไฟฟาพลังนํ้าลําพระเพลิง จ.

นครราชสีมา 

กรมพัฒนาพลงังาน

ทดแทนและอนรุักษ

พลังงาน 

สาธารณปูโภค 105.75 12 มิ.ย. 2564 – 1 ม.ิย. 2566 4.33% 4.59 101.16 70% 30% 

12. งานบานพกัอาศัย คสล. 3 ช้ัน โครงการ 

ESCAPE@MAHIDOL 

บจก. นอรทโฮม บานพักอาศัย 17.94 15 ต.ค. 2564 – 11 ม.ิย. 2565 10.63% 1.91 16.03 100% - 

13. งานวิศวกรรมประกอบอาคาร โครงการ

Atlanta Medicare Institute 

บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร จํากัด 

งาน

วิศวกรรม

ประกอบ

อาคาร 

322.00 20 ธ.ค. 2564 – 19 พ.ย. 2565 0.00% 0.32 321.68 100% - 

 

ท่ีมา : ขอมูลจากฝายบริหารของบริษัท  

 รายละเอียดโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 

 



 

 

28 

o รายละเอียดโครงการบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยูระหวางดําเนินการ 

บริษัทมีงานบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยที่อยูระหวางดําเนินการจํานวน 1 สัญญา เปนสัญญาในนามกิจการรวมคา CRC-CEC จํานวน 1 สัญญา มีมูลคางานคงเหลือ  

12.58 ลานบาท ซึ่งบริษัทรวมลงทุนในสัดสวนรอยละ 5 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา และสัญญาในนามบริษัทจํานวน 4 สัญญา มีมูลคางานคงเหลือ 1,168.98 ลานบาท โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

ผูวาจาง/ผูรบับรกิาร ผูรบัจาง 
มลูคาตามสญัญา 

(ลานบาท) 
ปทีด่าํเนนิการ วนัสิน้สดุสญัญา 

รายไดทีร่บัรู

สะสม  

(ลานบาท) 

มลูคางาน

คงเหลอื 

(ลานบาท) 

% งานทีค่าดวาจะ

แลวเสรจ็ 

ณ 31 ธ.ค.65 

% งานทีค่าดวา

จะแลวเสรจ็ 

ณ 31 ธ.ค.66 

1. เทศบาลนครเชียงใหม CRC-CEC/1 657.75 2558 - 2565 กุมภาพนัธ 2565 645.17  12.58  100.00% - 

2. เทศบาลนครลําปาง CRD/2 110.17 2563 – 2567 กันยายน 2567 43.64 66.53  21.95% 21.95% 

3. เทศบาลนครลําปาง CRD/3  26.41 2563 – 2567 กันยายน 2567 11.99  14.42  19.84% 19.84% 

4. เทศบาลนครปากเกร็ด CRD/4  715.89  2564 – 2569 มีนาคม 2569 95.66    620.23  18.85% 19.86% 

5. เทศบาลนครเชียงใหม CRD/5 467.80 2565 -  2570 กุมภาพนัธ 2570 - 467.80 16.50% 19.90% 
หมายเหตุ : /1 – บริษัทลงทุนในกิจการรวมคา CRC-CEC รอยละ 5 และจะรับรูรายไดสวนแบงในกําไรตามสัดสวนเงินลงทุน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และที่ประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 มีมติใหบริษัทเขาซื้อหุน CEC ในสัดสวนรอยละ 70 ของทุนชําระแลว ซึ่ง CEC ลงทุนในกิจการรวมคารอยละ 95 บริษัทจะรับรูรายไดเพิ่มเติมจากสญัญาขางตนในงบการเงนิ

รวม  

/2 – งานจางเก็บขนมลูฝอย ในเขตพื้นทีข่องเทศบาลนครลําปาง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 

/3 – งานจางกําจัดมลูฝอย ของเทศบาลนครลําปาง ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 

/4 – งานจางเก็บขนมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

/5 – งานจางเก็บขนมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม ลงนามสัญญาเมือ่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
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1.3  โครงสรางการถอืหุนของกลุมบรษิทั 
 
 

1.3.1 โครงสรางการถอืหุนของกลุมบรษิทั และความสมัพนัธกบักลุมธรุกจิของผูถอืหุนใหญ  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยงในการถอืหุนในบรษิทัยอยหรอืบรษิทัรวม 
ในป 2564 บริษัทมีบริษัทยอย 1 บริษัท แตไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในการถือหุนรวมกัน                 

ดังปรากฏตามโครงสรางการถือหุนในขอ 1.3.1  

1.3.3  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
บริษัทไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือบริษัทในเครือของผูถือหุนใหญ กรรมการ ผูบริหาร และผูที่

เกี่ยวของตามประกาศกจ.17/2551 ที่โดยสภาพดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทมีการพึ่งพิง หรือแขงขันกับบริษัท  

กลุมจิรพิพัฒน  
นายพัฒนา 

สุวรรณสายะ 
กลุม 

ศรีวีระสกุล 
 

นายกนก 
ศรีกนก 

นายวิเชียร 
ศรีมุนินทรนิมิต 

นายเฉลิมศักดิ์ 
นิมาพันธ 

 

14.98% 3.50% 

 
10.00% 4.62% 2.18% 

บจก.อาร.เค.เจ. 
เอ็นจิเนียร่ิง 

 

บจก.CEC 

นายกานต  
อภิญญาวัชรกุล 

นายทวีศักดิ ์ 
นิมาพันธ 

กิจการรวมคา 
CRC-RKJ 

 

กิจการรวมคา 
CRC-CEC 

37.66% 

40.00% 60.00% 5.00% 95.00% 

10.00% 

 

20.00% 

   70.00% 

ขอมูล ณ วันที่ 31/12/64 
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1.3.4 ผูถอืหุน 
ผูถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ลาํดับ ชือ่ผูถอืหุน จาํนวนหุน (หุน) สดัสวน (%) 

1. กลุมนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน   

 1.1 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน  120,850,000 24.17% 

 1.2 นางสาวิตรี จิรพิพัฒน  47,450,000 9.49% 

 1.3 นางสาวพัฒนธิดา จิรพิพัฒน 20,000,000 4.00% 

 รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมนายธีรพัฒน  จิรพิพัฒน 188,300,000 37.66% 

2. นายกนก ศรีกนก 74,900,000 14.98% 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 50,000,000 10.00% 

4. นายวิเชียร ศรีมุนินทรนิมิต 23,111,200 4.62% 

5. กลุมนายสุรพล ศรีวีระสกุล   

 5.1 นายสุรพล ศรีวีระสกุล 15,000,000 3.00% 

 5.2 นางสิรินันท ศรีวีระสกุล 2,500,000 0.50% 

 รวมจํานวนหุนที่ถือโดยกลุมนายสุรพล ศรีวีระสกลุ 17,500,000 3.50% 

6. นายกวิน สูพานิช 13,800,000 2.76% 

7. นายพัฒนา สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19% 

8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 5,652,700 1.13% 

9. นายไมตรี สุนทรวรรณ 2,800,000 0.56% 

10. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 2,455,300 0.49% 

 ผูถือหุนรายอื่น 110,554,274 22.11% 

 ยอดรวมทุนชําระแลว 500,000,000 100.00% 

 ผูถือหุนสัญชาติไทย 499,999,900 100.00% 

 ผูถือหุนสัญชาติตางดาว/1 100 0.00% 

 

 

1.4 ทนุจดทะเบยีน และทนุชาํระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
บริษัท มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว เทากับ 250 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 

500 ลานหุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท หุนสามัญทั้งหมดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)   

 

1.5 การออกหลกัทรพัยอืน่ 

- ไมมี – 
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1.6 นโยบายการจายเงนิปนผล 
 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละป ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ

หลังจากหักสํารองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทจะ

คํานึงถึงความจําเปนและความเหมาะสมของปจจัยอ่ืน ๆ ในอนาคต และการจายเงินปนผลนั้นจะไมมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานปกติของบริษัท อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนําเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวาง

กาลได หากเห็นควรวามีความเหมาะสมและไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือ

หุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ในป 2564 บริษัทมีบริษัทยอย 1 บริษัท ซึ่งยังมีการดําเนินการตามสัญญาในนามกิจการรวมคาเชียงใหมริม

ดอย-ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว ("CRC-CEC") และตามขอตกลงในสัญญาซื้อขายหุนบริษัทยอยเมื่อมีการแบง

กําไรจากการลงทุนในกิจการรวมคาดังกลาว ผลประโยชนตอบแทนจะเปนของผูถือหุนกลุมเดิมไปจนกวาจะยกเลิกการ

ดําเนินงานในนามกิจการรวมคา CRC-CEC ซึ่งในป 2564 บริษัทยอยมีการจายเงินปนผลใหผูถือหุนเดิม เปนเงินจํานวน 

5,510,000 บาท สําหรับการพิจารณาจายเงินปนผลของบริษัทยอยในปตอไปจะพิจารณาจากกําไรสุทธิที่เหลือหลังจาก

หักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทยอยอยางไรก็ตาม 

การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทยอยจะคํานึงถึงความ

จําเปนและเหมาะสมของปจจัยอ่ืนๆ ในอนาคต และการจายเงินปนผลนั้นจะไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของ

บริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

 

ประวตักิารจายเงนิปนผล ประจาํป 2562 – 2564                 (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 

รอบผลการดาํเนินงานป 

2562 

ปทีผ่านมา 

2563 

ปทีผ่านมา 

2564 

ปทีน่ําเสนอ 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) (22.02) (89.59) 0.88 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย (22.02) (89.59) 0.88 

กําไร (ขาดทุน) สะสมสวนท่ียังไมไดจัดสรร 50.63 (48.18) (47.28) 

เงินปนผลจาย 6.00/1 - - 

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) /3 11.85/2 - - 

หมายเหต ุ: /1 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทครั้งที่ 2/2563 ไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.012 

บาท จํานวน 500 ลานหุน และคณะกรรมการบริษัทไมมีการเสนอจายปนผลเพิ่มเติมที่จะขออนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

/2 อัตราการจายเงินปนผล คํานวณจากเงินปนผลประจําป  หารดวย กํา ไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ  

  ในปนั้นๆ 
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2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง 

 

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
 

การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปน

พื้นฐานสําคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทตั้งเปาหมายไว 

อีกทั้งยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร  และตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย สนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน   

บริษัทนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช เปน เค ร่ืองมือ  

ในการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ภายใตการกํากับ

ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทําหนาที่ประเมินผลและทบทวน

ความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงการสงเสริมและปลูกฝงใหการบริหาร

ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร โดยการสรางความตระหนัก 

ความรูและความเขาใจใหกับผูบริหารและพนักงาน ถึงความสําคัญและจําเปน

ในการนํามาตรฐานและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ เพื่อใหองคกร

เตบิโตไปขางหนาไดอยางย่ังยืน 

 

 

 
 
 
 

  

นโยบายและ 
แผนการบริหารความเส่ียง 

#2 
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2.2 ปจจยัความเสีย่งตอการดาํเนนิธรุกิจของบรษิทั 
 

ผลการพิจารณาทบทวนปจจัยความเสี่ยง ในป 2564 พบวามีปจจัยความเสี่ยง ที่มี

นัยสําคัญ ตอการดําเนินงานของบริษัท ดังนี้ 

 

2.2.1 ความเสีย่งดานกลยทุธ (Strategic Risk) 

 ความเสีย่งจากความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ 

เศรษฐกิจในประเทศยังมีความไมแนนอน เนื่องจากยังคงไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาครัฐมีการตัดทอนงบประมาณในการ

กอสรางบางสวนลง สวนภาคเอกชนการลงทุนยังคงรอดูทิศทางการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะการทองเที่ยว ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ เนื่องมาจาก

การชะลอการลงทุนของงานกอสราง โดยเฉพาะในหมวดอสังหาริมทรัพยที่ยังมีการชะลอการ

ลงทุนการกอสรางอาคารสูง เชน คอนโดมิเนียม และโรงแรม 
 

 ความเสีย่งจากการแขงขนัทีร่นุแรง ซึง่อาจทาํใหบรษิทัมสีวนแบงทางการตลาดและ

กาํไรลดลง 

จากปจจัยความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันที่รุนแรงของงานรับเหมา

กอสราง บริษัทจะนํากลยุทธ “ลดตนทุน เพิ่มคุณภาพงาน” ใชเปนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

ตั้งแตป 2565 เปนตนไป โดยเร่ิมจากงานเอกชนในแนวราบ เชน บานจัดสรรและอาคารพาณิชย 

โดยรวมกับพันธมิตร  เจาของโครงการ Suppliers ตางๆ ทําโครงการบานจัดสรรที่มีคุณภาพ 

โดยบริษัทวางนโยบายเพิม่การรับประกันผลงานเปน 3 ป หลังเสร็จสิ้นสัญญากอสราง เพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจในคุณภาพงานใหแกลูกคา สรางความแตกตางในวงการกอสรางและการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย   
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2.2.2 ความเสีย่งดานการปฏบิตังิาน (Operation Risk) 

 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาวสัดทุาํใหตนทนุสงูขึน้จากงบประมาณ 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางหลัก ซึ่งอาจสงผลกระทบโดยตรงตอผลกําไร

ของบริษัท จึงไดกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดยใหฝายจัดซื้อทําการติดตามสถานการณราคาวัสดุที่

เปลี่ยนแปลงในทองตลาดอยางใกลชิด พรอมทั้งรายงานสถานการณราคาวัสดุที่มีความผันผวนสูงใหคณะอนุกรรมการ

จัดซื้อจัดจางรับทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงรายงานตอผูบริหารและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหรับทราบ

เปนประจํา เพื่อทําการประเมิน จัดเตรียมความพรอมในการวางแผนการจัดซื้อวัสดุในราคาและปริมาณที่เหมาะสมในแตละ

ชวง และเปนการบริหารความเสี่ยงของตนทนุโครงการภายใตขอจํากัดดานราคาไดอยางทันทวงที 

 

 ความเสีย่งจากสถานการณโรคระบาด COVID-19 

บริษัทติดตามสถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อยางใกลชิดและตอเนื่อง และไดดําเนินมาตรการดาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยตาง ๆ ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด ซึ่งหากเกิดการระบาด

ตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตขอจํากัด อาจสงผลใหการกอสรางลาชาออกไป บริษัทจึงตระหนักถึงความเสี่ยงในเร่ืองนี้

และใหความสําคัญตอการปฏิบัติและการดูแลบริหารจัดการตามมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 
1. จัดใหมีจุดคัดกรอง กําหนดชองทางเขาออกของสํานักงาน และโครงการกอสรางใหเหลือเพียงชองทางเดียวสวมใส

หนากากอนามัยตลอดเวลา  ทําการวัดอุณหภูมิรางกาย ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล และเวนระยะหาง  
1-2 เมตร พรอมทั้งดูแลทําความสะอาดและฆาเช้ือในพื้นที่โครงการกอสราง บานพักคนงานดวยนํ้ายาฆาเช้ือ 

2. การเดินทาง ขอใหพนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทาง การประชุมสัมมนาภายนอกและสถานที่ชุมชนหนาแนน โดยใหใช
การประชุมทางออนไลน หรือสนทนาทางโทรศัพทแบบวีดิโอแทน 

3. จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อใหพนักงานทั้งสํานักงาน และโครงการกอสราง ทําการตรวจ 
COVID-19 ทุกสัปดาห สําหรับผูที่มีความเสี่ยงสูงใหทําการตรวจทุกวัน 

4. จัดหาวัคซนีปองกันโควิด ใหพนักงานและคนงานทกุคนไดรับวัคซีนจนครบ 2 โดส หากพบวาผูรับเหมาหรือคนงานที่
ยังไมไดรับวัคซีนจะไมอนุญาตใหเขาปฏิบัติงานในโครงการ อีกทั้งในป 2565 บริษัทกําหนดเปาหมายจัดสรรวัคซีน
เข็มที่ 3 ใหพนักงานและคนงานรับจนครบ 100% 

5. บริษัทไดจัดเตรียมสถานทีก่กัตวั (Home Isolation) พรอมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิตประจําวันใหกับผูปวยติดเช้ือ ในกรณีที่สถานพยาบาลไมเพียงพอที่จะรองรับผูติดเช้ือได 
และใชสําหรับเปนสถานที่กักตัวของผูติดเช้ือที่รับการรักษาหายแลวแตตองกักตัวตอใหครบ 14 วัน รวมถึงคนงานที่
ใกลชิดและสัมผัสโดยตรงกบัผูติดเช้ือที่ตองกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

6. เตรียมการดําเนินการตามแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ในกรณีที่มีความ
จําเปนตองปดอาคารสํานักงานใหญหรือปดโครงการกอสรางช่ัวคราว หรือไมสามารถเปดดําเนินงานไดตามเวลา
ปกติเพื่อใหยังคงสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง บริษัทจึงมีแผนดําเนินการดังตอไปนี้ 
6.1 จัดตั้งสํานักงานชั่วคราวโดยไดมีการแบงพนักงานที่สามารถทํางานทดแทนกันไดจากหนวยงานตางๆ ออกเปน

กลุมเปน 2-3 กลุม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องโดยไมหยุดชะงัก 
6.2 จัดใหมีแผนรองรับสําหรับการปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) โดยเตรียมความพรอมและอุปกรณให  

พนักงานสามารถทํางานผานระบบออนไลนที่บานไดเชนเดียวกับที่สํานักงานใหญ  
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 ความเสี่ยงจากการทํางานไมเปนไปตามกระบวนการทํางานที่กําหนดไว 

บริษัทพัฒนาวิธีการทํางานโดยการนําระบบดิจิทัลมาใชเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกตอง และลดข้ันตอนที่ไมจําเปน

ลงปรับเปลี่ยนระบบการทํางานเปนระบบ Digitalization โดยการนํา Application Google Drive มาใชในการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศของบริษัท ปรับแบบฟอรมเอกสารตางๆใหอยูในรูปของ Google form และ Google sheets 

เพื่อใชจัดทํารายงานประจําวัน งานตรวจสอบคุณภาพงานกอสราง และจัดทํารายงานของฝายปฏิบัติการในงาน    

จัดเก็บขยะ เปนตน โดยบริษัทมีแผนจะพัฒนาเปน Application เพื่อใหใชงานงายข้ึนในอนาคต 
นอกจากนี้ บริษัทไดนําโปรแกรม Mango ERP มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานใหกับ

กระบวนการทํางาน สรางระบบงานและกระบวนการทํางานที่ถูกตอง รวดเร็ว เช่ือมโยงกันไดครบวงจร ลดความ

ซํ้าซอนของการจัดเก็บขอมูล ทําใหขอมูลมีความเปนมาตรฐาน และถูกตองตรงกันทั่วทั้งองคกร 

 

 ความเสีย่งจากการขาดแคลนแรงงาน 

บริษัทไดเตรียมแผนรับมือกับสถานการณการขาดแคลนแรงงานกอสราง เพื่อรองรับการรับงานที่เพิ่มข้ึน           

โดยกําหนดมาตรการดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดใหมีผูรับผิดชอบเพื่อรวบรวมขอมูลกําลังพลและอัตราคาจางที่เหมาะสม เพื่อนํามาใชในการวางแผนกําลังพล 

2. ติดตามและปรับอัตราคาจางใหทันกับสถาณการณในทองตลาด  

3. พิจารณาการใชแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย ตามแนวทางของกระทรวงแรงงานในการนําแรงงานตางดาวที่เขา

ระบบ MOU มาใชใหเพียงพอกับความตองการ  

4. ดูแลเร่ืองสวัสดิการและความเปนอยูของแรงงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของสถานที่พักอาศัย เพื่อสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีใหแกคนงาน 
 

2.2.3 ความเสีย่งดานการเงนิ (Financial Risk) 

 ความเสีย่งจากการขาดกระแสเงนิสดหมนุเวยีนในกจิการ 
บริษัทไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการการเงิน (Financial Subcommittee) เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการและควบคุม

กิจกรรมทางการเงินของบริษัท  โดยใหฝายการเงินจัดทาํประมาณการเงินสดภาพรวมของบริษัทรายไตรมาส ปรับปรุง

รายการทุกสัปดาห และนําเสนอรายงานการใชกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจริงตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการการเงินทุก

เดือน ดวยหลักความระมัดระวัง เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารสภาพคลองที่เหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ

และเกิดตนทุนทางการเงินนอยที่สุด 

บริษัทไดกําหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่การขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนโดย  
1. จัดฝกอบรมใหผูบริหารโครงการมีความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารกระแสเงินสด เพื่อทําการวางแผนการใชเงินให

สอดคลองกับการทํางานจริงตามแผนงานกอสรางโครงการ 
2. ขอขยายระยะเวลาการใหเครดิตจากรานคาใหนานข้ึน 

3. ดําเนินการติดตอสถาบันการเงินใหมหรือขอเพิ่มวงเงินการใหสินเช่ือจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อใหครอบคลุมกับ

ความตองการใชเงินทุนของบริษัทมากที่สุด โดยใชหลักทรัพยเดิมเปนหลักคํ้าประกัน 
4. การหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมจากตลาดทุน 
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2.2.4 ความเสีย่งดานกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

 ความเสี่ยงจากการสงเสริมใหสิทธิประโยชนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ของภาครฐั 

จากแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แกไขเพิ่มเติมวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งออกโดยคณะกรรมการวินจิฉัยปญหาการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ใหแตมตอดานราคากับผูประกอบการ SMEs ในการเสนอ

ราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไดไมเกินรอยละ 10 ซึ่งเง่ือนไขนี้ทําใหราคาของผูประกอบการราย

ใหญไมสามารถแขงขันราคากับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ได ทําใหโอกาสที่จะชนะการ

ประกวดราคาและไดรับสัญญางานภาครัฐเปนไปไดยาก 

บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดวยการจัดตั้งบริษัท SMEs ข้ึนใหม และพิจารณาประเมิน

ความพรอมในการลงทุนบริษัท SMEs ที่มีผลงานและคุณสมบัติครบถวน เพื่อเตรียมเขาประมูลงานราชการที่มี

เง่ือนไขสงเสริมหรือสนับสนุนใหใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 

 

 

2.2.5 ความเสีย่งดานสิง่แวดลอม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 ความเสีย่งทีส่งผลกระทบตอชมุชน สิง่แวดลอม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

บริษัทผานการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001 : 2015) และมาตรฐานการจัดการอาชีวอ

นามยัและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) ในการทํางาน โดยมีเปาหมายในการใชทรัพยากรและวัตถุดิบใหคุมคา ลด

ตนทุนคาใชจายดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม และลดการสูญเสียเวลาในการทํางานเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุและ

การเจ็บปวย ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรการควบคุมระดับการเกิดมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมการกอสราง เชน ฝุน นํ้าเสีย เสียงและ

แรงสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และไมเกิดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 

2. มีนโยบายในการสรางความสัมพันธกับชุมชนโดยรอบพื้นที่กอสราง และชุมชนขางเคียง ประสานงานกับผูนํา

ชุมชนเพื่อเขาสํารวจพื้นที่ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความกังวลของปญหาดานสิ่งแวดลอมที่อาจสงผล

กระทบจากการกอสราง 

3. สนับสนุนกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชุมชนตองการ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกันและสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีตอผูมีสวนไดเสีย 

4. อบรมพัฒนาบุคลากรในบริษัท ใหมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการทํางานตาง ๆ 
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2.2.6 ความเสีย่งดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

 ความเสีย่งจากภยัคกุคามทางไซเบอร 
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกรในปจจุบันตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน ซึ่งมีความเสี่ยงตอภัย

คุกคามทางไซเบอร และอาจสงผลกระทบถึงความปลอดภัยของขอมูลทางการคาและความนาเช่ือถือของบริษัท 

บริษัทไดจัดทํามาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายของขอมูล

จากการสูญหายและการโจรกรรม ดังนี ้

1. ใช Firewall สําหรับการปองกันบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขามาใชเครือขาย และมีการจัดเก็บขอมลูการใชงาน

คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตของผูใชทั้งหมดไวใน Firewall  

2. ซื้ อ โปรแกรมสแกนไวรัส รูปแบบใหมซึ่ งสามารถปองกันการเข าถึงขอมูลจากบุคคลภายนอก  

โดยการฝงรหัสไวที่ไฟลทุก ไฟลในคอมพิวเตอร  

3. มีระบบสํารองขอมูล และนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาชวยในการจัดเก็บขอมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

และรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

4. มีการจัดทําแผนและฝกซอมกูคืนระบบในกรณีที่ระบบลม (Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดการโจมตี

จากภายนอก อุปกรณชํารุดเสียหายและจากภัยพิบัติตาง ๆ เปนประจําทุกป 

เนื่ องจากพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล  พ .ศ .  2562 ที่ จะมีผลบังคับ ใช ใน  วันที่ 

1 มิถุนายน 2565 เปนมาตรการการรักษาสิทธิที่พึงมีแกเจาของขอมูลวาขอมูลสวนตัวจะปลอดภัย นําไปใชอยาง

ถูกตองเหมาะสมตามความตองการและยินยอมของเจาของขอมูลอยางแทจริง  กําหนดใหบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

นําไปใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลจะตองมีมาตรการเก็บขอมูลสวนบุคคลไวใหรัดกุมไดมาตรฐาน  

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองนี้และเพือ่ปองกันปญหาที่จะอาจตามมาทางดานกฎหมาย ซึ่งจะมีผลเสีย

หายตอบริษัท หากเกิดมีขอมูลร่ัวไหล หรือนําขอมูลสวนบุคคลไปใชอยางไมถูกตอง โดยไดมีการศึกษาขอมูล 

วางแผนงาน และดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นวาบริษัท จะสามารถปฏบิัติตามกฎหมายได

อยางอยูตองและครบถวน 

 

2.2.7 ความเสีย่งทจุรติ (Fraud Risk) 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม คํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไมยอมรับการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม บริษัทมี
การกําหนด “นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน” เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหารและ
พนักงานทุกคนของบริษัทไดปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมถึงการจัดใหมีชองทาง เพื่อใหพนักงานและผูมีสวนได
เสียทุกฝาย สามารถรองเรียน แจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพือ่นําไปสูการพฒันาบุคลากร และการปรับปรุง
การบริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 

ในป 2564 บริษัทไดจัดตั้งผูตรวจสอบภายในของบริษัท มีหนาที่ตรวจสอบระบบการทํางานและชองทางที่
จะเกิดการทุจริตภายในบริษัท โดยจะสุมตรวจสอบรายการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไปแลวซึ่งอาจสุมเสี่ยงตอการ
ทุจริต ทั้งการจัดซื้อจัดจาง การใชเงินสดยอย และการเบิกเงินทดรองจายตาง ๆ  
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3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

3.1  นโยบายและเปาหมายการจดัการดานความยัง่ยนื 

 

 บริษัท มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจใหเติบโตไปพรอมกับการรักษาสมดุลระหวาง

อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบใหอยูรวมกันอยางมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด เนนการสรางมาตรฐานการทํางาน ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality) ของ

งานที่สงมอบใหกับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน บริหารระยะเวลาในการสงมอบงานโครงการตรงตามที่

กําหนด (Time) ภายใตการใชงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ (Cost) ที่สามารถแขงขันได 

มุงเนนการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบและ

คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคม อัน

ไดแก นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอ

สังคม นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน และนโยบายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และสื่อสาร

ใหพนักงานของบริษัทรับทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัดโดยมี สาระสําคัญดังนี้ (ดูนโยบายและแนว

ปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.cmrd.co.th) 
 

1. ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน 

(Corporate Governance) 

2. มุงเนนการพัฒนาธรุกิจดวยนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสยีทุกกลุม  

3. มุงเนนการควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการใหเปนไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียใน

กระบวนการผลิต และ สงมอบสินคาทันเวลา โดยนําระบบการจัดการดานคุณภาพมาตรฐาน 

และการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาและมีสวนรวมกับพนักงาน ลูกคา ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดย

คํานึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน 

5. ยึดมั่นในหลักการที่จะตอตานการกระทาํทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ

ทางออม 

6. กําหนดกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่

อาจเกิดข้ึน 

 

การขับเคล่ือน 
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

#3 

http://www.cmrd.co.th/
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3.2 การจดัการผลกระทบตอผูมสีวนไดเสยีในหวงโซคณุคาของ

ธุรกจิ 

 

3.2.1 หวงโซคณุคาของธรุกจิ 

การดําเนินงานของบริษัทที่ผานมายึดหลักการสรางพันธมิตรทางธุรกิจกับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยเร่ิม

ตั้งแตการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเปนแนวทางกับผูบริหารและพนักงานในการกํากับ

ดูแลการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม บริษัทมีการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ไดวางแผนไว โดยไดมี

การช้ีบงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาและประเด็นผลกระทบ โดยผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ 3 อันดับแรกที่บริษัท ไดแก 

พนักงาน ลูกคา และพันธมิตรทางธุรกิจ 

 

 

 

 

 

การบริหารงานท่ัวไป 

การเงินและการบัญช ี

การบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารความเส่ียงและการวางแผนกลยุทธ 

การบริหารจดัการสินทรัพย 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

 

แสดงหวงโซอุปทานของ CRD 

 

การเตบิโตทาง

ธุรกจิที่ยั่งยนื 
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3.2.2   การวเิคราะหผูมสีวนไดเสยีในหวงโซคณุคาของธรุกจิ 

ในป 2564 จากการวิเคราะหหวงโซคุณคาของธุรกิจ บริษัทไดช้ีบงผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาและประเด็น

ผลกระทบของบริษัทไดทําการพิจารณารวมกันกับผูบริหารของบริษัทของแตละฝาย โดยทําการวิเคราะหหวงโซคุณคา

ของบริษัทเช่ือมโยงเขากับกลุมผูมีสวนไดเสียหลักในหวงโซคุณคา และวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดข้ึนไปที่แตละกลุมของ

หวงโซคุณคา มีรายละเอียดดังนี้ 
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 ตารางแสดงกลุมผูมสีวนไดเสยีของบรษิทั 
 

กลุมผูมสีวนไดเสยี ความตองการ/ความคาดหวงั ชองทางการมสีวนรวม 

1. ลูกคา/เจาของงาน 

(ภาครัฐ/เอกชน) 

• คุณภาพงาน  

• ระยะเวลาดําเนินการ 

• เงื่อนไขและราคาที่เปนธรรม 

• การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

• Anti-Corruption 

• การตอบสนองความตองการ

ของลกูคา 

• Opportunity Day 

• รายงานประจําปและรายงานความย่ังยืน 

• การเย่ียมชมกิจการ 

• เปดชองทางในโครงการสื่อสาร ผานสื่อตางๆ ไดแก เวบ็ไซต จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส โทรศัพท จดหมายอ่ืนๆ 

2. คูคา

(Supplier/ผูรับเหมา

ชวง) 

• เงื่อนไขและราคาที่เปนธรรม 

• Anti-Corruption 

• การจัดการความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 

• Human right 

• การเย่ียมชมกิจการ 

• เปดชองทางในโครงการสื่อสาร  

ผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซต จดหมายอิเลก็ทรอนกิส โทรศัพท จดหมายอ่ืนๆ 

3. พันธมิตรทางธุรกิจ  

(สถาบนัการเงนิ,

สถาบนัการศึกษา, 

 Joint Venture) 

• ผลประกอบการที่ดี 

• เงื่อนไขและราคาที่เปนธรรม 

• การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

• Anti-Corruption 

• การเย่ียมชมกิจการ 

• เปดชองทางในโครงการสื่อสาร  

ผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซต จดหมายอิเลก็ทรอนกิส โทรศัพท จดหมายอ่ืนๆ

รายงานประจําปและรายงานความย่ังยืน 

4. พนักงาน / คนงาน • การจัดอบรมความรูเพื่อพัฒนา 

ศักยภาพพนักงาน 

• สวสัดิการที่ดีสําหรับพนักงาน 

• การจัดการความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 

• Human right 

• การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

• ผลตอบแทนที่เปนธรรม 

• Succession plan 

• การสํารวจความผูกพัน/ความพึงพอใจของพนักงานทีม่ีตอองคกร 

• ชองทางรับเรื่องรองเรียนของบริษัท 

• การสื่อสารผานจดหมายอิเล็กทรอนกิส 

• การสมัภาษณตัวแทนกลุมพนักงาน  

การประชุมกับสหภาพแรงงาน หรือ คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. หนวยงานกํากบั • การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

• การจัดการคุณภาพงานที่ดี 

• เปดชองทางในโครงการสื่อสาร  

ผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซต จดหมายอิเลก็ทรอนกิส โทรศัพท จดหมายอ่ืนๆ 

6. ชุมชน • การจัดการความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 

• Human right 

• การจางงานและสงเสริม

กิจกรรมในชุมชน 

• การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

• เปดชองทางในโครงการสื่อสาร  

ผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซต จดหมายอิเลก็ทรอนกิส โทรศัพท จดหมายอ่ืนๆ 

• ติดตอโดยตรง ณ สํานักงานหรือโครงการ 

7. ผูถือหุน/นกัลงทุน • ผลประกอบการที่ดี 

• การกํากบัดูแลกิจการที่ดี 

• การเปดเผยขอมลูอยางโปรงใส

และตรงเวลา 

• การจายเงินปนผล 

• ประชุมผูถอืหุนประจําป 

• Opportunity Day 

• รายงานประจําปและรายงาน 

ความย่ังยืน 

• กิจกรรมเย่ียมชมกิจการ 

• เปดชองทางในโครงการสื่อสาร  

ผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซต จดหมายอิเลก็ทรอนกิส โทรศัพท จดหมายอ่ืนๆ 

• การสมัภาษณตัวแทนกลุมผูถือหุน  

นักลงทุน 
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ประเดน็การพฒันาทีย่ัง่ยนื  
บริษัทไดรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งมีความสัมพันธกับ การดําเนินธุรกิจ โดยอางอิง ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative 

(GRI) Standards และใชกระบวนการมีสวนรวมเขามาดําเนินการจัดลําดับ ความสําคัญของประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนไดอยาง

เหมาะสม Assessment Process 

 

 
ขัน้ตอนการประเมนิประเดน็สําคญัดานการพฒันาที่ย่ัง่ยนื  

(Materiality Assessment Process) 
1. รวบรวมขอมูลและระบุประเด็นที่สําคัญ 

 - รวบรวมขอมูลประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนจากบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกนั และองคกรที่เปน

ผูนําทางความคิด และกลยุทธธุรกิจขององคกร  

- สํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา

ที่ย่ังยืน  

2. ประเมินลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนา 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความสําคัญของประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. ตรวจสอบและใหความเห็นชอบประเด็นการพัฒนา 

- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูบริหาร เพื่อตรวจสอบและยืนยันลําดับความสําคัญของ

ประเด็นการพัฒนาที่่ย่ังยืน 

4. สื่อสารประเด็นตอผูมีสวนไดเสีย 

- สื่อสารผลการจัดลําดับความสําคัญตอผูบริหาร และพนักงานทุกหนวยงาน เพื่อใหทราบถึง

ความสําคัญและ  แนวทางการบริหารจัดการของแตละประเด็น 
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ดานเศรษฐกจิ 
 1.การกํากับดูแลกจิการที่ดี   

2.การตอตานการทุจริต 

3.การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด 

4.การบริหารความเสี่ยง 

5.การเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน 

6.Innovation & Technology Disruption 

7.การบริหารจัดการคูคา 

8.การจัดการความสัมพันธลูกคา (CRM)  

9.การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

ดานสงัคม 

10.ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา

พนักงาน 

11.ความปลอดภัย และสภาวะแวดลอมการทํางาน 

12.การดูแลชุมชน 

13.การจางงานและสิทธิมนุษยชน 

ดานสิง่แวดลอม 

14.การจัดการสิ่งแวดลอม 
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3.3 การจดัการดานความยัง่ยนืในมติสิิง่แวดลอม 

 

3.3.1 นโยบายดานสิง่แวดลอม 

บริษัท มีเจตนารมณที่จะดําเนินธุรกิจใหเติบโตบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

และสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเปนสําคัญ และนําไปสูเปาหมายสูงสุดของธุรกิจ 

 

บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอม (ISO 14001:2015) โดยสงเสริมและสนับสนุนให 

พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสภาพแวดลอม การปองกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคกรและชุมชน และกําหนดใหปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดลอมอยาง

เครงครัด โดยบริษัทนําระบบการจัดการดานมาตรฐานคุณภาพและการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาประยุกตใชใน

กระบวนการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถพฒันาวิธีการปฏิบัตงิานที่ลดผลกระทบตอสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี รวมทั้ง

มีการกําหนดนโยบายคุณภาพ และสิ่งแวดลอม (ดูฉบับเต็มที่ www.cmrd.co.th)  

 

โดยบ ริ ษัท ได นํ า ระบบการจัดการด านคุณภาพ ( ISO 9001:2015)  และการจัดการด านสิ่ งแวดลอม 

(ISO 14001:2015) มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยเนนการปฏิบัต ิการปองกัน สงเสริมเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลัก 

ที่จะจัดการดานคุณภาพสินคาและงานบริการใหมีมาตรฐาน สามารถจัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมขององคกร ชุมชน และกฎหมายสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน 

 

3.3.2  ผลการดาํเนนิงานดานสิง่แวดลอม 

บริษัท มุงเนนใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และใหเกิดประโยชนสูงสุด เพราะถือเปนตนทุนและ

ตนทางที่สําคัญของกระบวนการกอสรางแบบครบวงจร อีกทั้งเปนการชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดวย 

1. การจดัการปญหากาซเรือนกระจก  

ในป 2564 บริษัทยังไมมีกระบวนการในการวัดการเกิดหรือการปลอยกาซเรือนกระจก แตบริษัทใหความสําคัญ

กับการจัดการเพื่อลดปญหาการเกิดกาซเรือนกระจกทั้งในทางตรงและทางออม โดยอยูระหวางการจัดทํานโยบายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน และเปาหมายในการสงเสริมและสนับสนุนในทุกธุรกิจภายในกลุมบริษัทและการประเมินการปลอยกาซ

เรือนกระจกขององคกร โดยคาดวาจะเร่ิมในป 2565 โดยในจุดเร่ิมแรกจะไดมีการดําเนินการประเมินการปลอยกาซ 

C02 จากการใชพลังงานไฟฟาควบคูไปกับการอนุรักษพลังงาน 

 

 

 

  

http://www.cmrd.co.th/
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2. การจดัการดานพลังงาน 

บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายการอนุรักษพลังงาน เพื่อแสดง

เจตจํานงและความมุงมั่นในการดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน โดยในป 2564 บริษัทเร่ิมรณรงคใหชวยกันปดไฟ

ดวงที่ไมใชงานภายในสํานักงานใหญไมเสียบปลั๊กไฟ หรือเปดไฟทิ้งไว จะเห็นไดวาจากการเก็บขอมูลการใชไฟฟาภายใน

สํานักงานใหญ ป 2564 เมื่อเทียบกับปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในป 2563 มีปริมาณการใชไฟฟาลดลง คิดเปนรอย

ละ 1.63 แตในสวนงานกอสรางบริษัทไมสามารถเก็บสถิติการใชงานไฟฟาเพื่อทําการเปรียบเทียบขอมูลได เนื่องจากมี

ขอจํากัดของขนาดโครงการ รวมไปถึงผูใชงานรวม เชน ผูรับจางรายอ่ืนที่เจาของโครงการเปนผูวาจางใชงานไฟฟาใน

โครงการรวมกัน เปนตน 

  
   

3. การบริหารจัดการนํ้า 

บริษัทใชนํ้าประปาในกระบวนการกอสรางเปนหลักประมาณรอยละ 95 และใชนํ้าบาดาลอีกรอยละ 5 บริษัทมี

การบริหารจัดการการใชนํ้าอยางคุมคา ดวยมาตรการลดการใชนํ้าโดยการติดตั้งวาลวนํ้าอัตโนมัติแทนการเปด-ปด

ดวยมือ รณรงคและประชาสัมพันธการประหยัดนํ้าตามจุดใชนํ้าตางๆ และ มีการติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสียกอนการปลอย

นํ้าเสียออกจากโครงการกอสราง บริษัทตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงมมีาตรการรณรงคในการควบคมุการใช

นํ้าใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถลดปริมาณการใชนํ้าในป2564 ไดรอยละ 2.77 
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4.การจดัการขยะ ของเสียและมลพิษ 

บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการขยะ ของเสียและ

มลพิษ โดยมีความมุงมั่นในการบริหารจัดการของเสียภายใตหลักการ 3Rs ลด

การใช เพิ่มการใชซํ้าและนํากลับมาใชใหม และการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอยางเพื่อ

ลดปริมาณขยะที่แหลงกําเนิด  อีกทั้งปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะแตละ

ประเภท ควบคูไปกับการรณรงคเร่ืองการลดและแยกขยะใหกับบุคลากรภายใน

บริษัท เพื่อใหการจัดการขยะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทไดนําระบบการ

บริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมดวยระบบมาตรฐาน ISO14001:2015 เขามาชวย

ในการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการ 
 

การควบคุมมลพิษ บริษัท มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง ในโครงการกอสรางและสํานักงานใหญ โดยในป 2564 พบวาคา

มาตรฐานคุณภาพอากาศเสีย นํ้าทิ้ง กลิ่น และเสียงรบกวน อยูในเกณฑปกติ  

มีความสอดคลองตามขอกําหนดของกฎหมาย  
 

บริษัทมีการดําเนินงานในการลดผลกระทบจากสิ่งแวดลอมโดยการ

ติดตั้งระบบปองกันฝุนรอบอาคารกอสราง เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน

ออกไปสูภายนอกอาคาร สงผลกระทบตอสุขอนามัยของชุมชนใกลเคียง             

ตลอดจนการควบคุมระดับเสียงโดยทั่วไปไมใหไปรบกวน สรางความเดือดรอน

รําคาญหรือมีผลกระทบตอสุขภาพตอชุมชนใกลเคียง ดวยการวัดคาเสียง

ในชวงที่มีการทํางานสูง และวางแผนสลับชวงเวลาการทาํงานประเภทที่ใชเสียง

ดัง หรือสลับวันทํางาน วางแผนในการควบคุมความสั่นสะเทือนไมใหไปรบกวน

และมีผลกระทบตอสุขภาพ รางกาย หรือทรัพยสิน ใหไดรับความเสียหายและ

เกิดความเดือดรอน รําคาญตอชุมชนแวดลอมโครงการ ในสวนของฝายจัดซื้อ

จัดจางไดมีการจัดการแผนการจัดหาวัสดุ/สินคาเขาโครงการดวยการลด

จํานวนรอบในการออกใบขอจัดหาใหเหลือจํานวน 8 คร้ังตอเดือนตอโครงการ 

เพื่อลดรอบการจัดสงสินคาของรานคา/ผูใหบริการขนสงสินคา ลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด จากควันรถ และมีการลางลอรถขนสงวัสดุ/สินคา ใน

โครงการ กอนวิ่งออกจากโครงการเพื่อลดฝุนฟุงกระจายบนทองถนน 

 

ในป2564 บริษัทไดรับรายงานขอรองเรียนดานความปลอดภัย และดาน

ผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมจากชุมชน ทั้งสิ้น 9 ขอ ซึ่งบริษัทไดดําเนินการแกไข

ขอรองเรียนชุมชนแวดลอมภายใน 3 วันนับจากวันที่แจง และเพิ่มมาตรการ

ปองกันการเกิดขอรองเรียนซํ้า โดยบริษัทไดนําขอมูลจากการรับเร่ืองรองเรียน

ไปใชใน การปรับปรุงแกไข และนํามาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรับเร่ือง

รองเรียนในอนาคตตอไป  ทั้งนี้ที่ผานมาบริษัทไมเคยมีประวัติขอพิพาท หรือถูก

ฟองรองเกี่ยวกับการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  



  

 
47 

3.4 การจดัการดานความยัง่ยนืในมติสิงัคม 
 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิตัดิานสงัคม 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบธุรกิจโดย

คํานึงถึงหลักการดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคูไป

กับความรับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียในทุก

ระดับมาโดยตลอด 

บริษัทมุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและจริยธรรม  

(People Excellence) ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลความ

เปนอยูของบุคลากรภายในบริษัท ดวยการยกระดับประสบการณการ

ทํางานของบุคลากร อบรมใหความรู เพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญ สนับสนุน

กิจกรรมเพื่อสังคม  (Corporate Social Responsibility) และการ

อํานวยความสะดวกตอชุมชนแวดลอมโครงการ โดยการกําหนด

นโยบายที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติดานสังคม ไดแก นโยบายและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา, นโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ,นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน, นโยบายดาน

สิทธิมนุษยชน (ดูฉบับเต็มที่ www.cmrd.co.th)   

 

โดยมีแนวปฏิบัติสําคัญดังนี้ 

1 .  ดานการดูแลและพัฒนาพนักงาน :  จัดทําข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลไมใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงในการทํางาน 

ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

(รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ“นโยบายดานความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในการทํางาน และนโยบายดานสิทธิ

มนุษยชน”) 
 

2. ดานความรับผิดชอบตอลูกคา : สรรหาวัสดุและคัดเลือก

ผูขาย/ผูรับจางชวงที่มีคุณภาพ คุณภาพงานเปนไปตามมาตรฐาน

ที่ เกี่ยวของ ตรงตามความตองการของลูกคา และสงมอบ 

ไดทันเวลา  
 

3. ดานสังคมและชุมชน : ปองกันมลพิษจากกิจกรรมของ

บริษัทที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมขององคกร

และชุมชน และมีสวนรวมในการชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนา

ความเปนอยูของสังคมและชุมชนรอบขาง 
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3.4.2 ผลการดาํเนนิงานดานสงัคม 

ในดานการดแูลพนกังานและแรงงาน บรษิทัมกีารดาํเนนิงานดานพนกังานทีส่าํคญั ดงัตอไปนี ้

 ในป 2564 บริษัทจัดใหมผีลตอบแทนและสวัสดิการตามกฎหมายและสวัสดิการพิเศษตางๆ แกพนักงานทุก

ประเภท โดยยึดหลักความเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยมีสวัสดิการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 สวสัดกิารและการพฒันาพนกังาน 
ก า ร ดู แ ล เ ร่ื อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร  

บ ริ ษั ท ไ ด ดู แ ล ใ ห พ นั ก งาน ได รั บ ผ ลป ระ โย ช น และ 

สวัสดิการที่เปนธรรม มีความเหมาะสมตามตําแหนงงาน

และประเภทการจางงาน โดยไดกําหนดผลประโยชนและ

สวัสดิการไมนอยกวาสิทธิข้ันพื้นฐานตามที่กฎหมาย

แรงงานกําหนดอยางเครงครัด เชน กองทุนประกนัสังคม  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเชน ชุดฟอรมพนักงาน 

สวัสดิการบานพัก เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

การทําประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินชวยเหลือ 

พนักงาน การใหทุนการศึกษาตอ เปนตน  

 

 

 การพฒันาทรพัยากรบคุคล 
บริษัทไดจัดหาหลักสูตรเพื่อใหความรูแกผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงาน อยางตอเนื่อง ในป 2564 มีหลักสูตรการ

อบรม ทั้งหมด 47 หลักสูตร มีพนักงานไดรับการฝกอบรมตามแผน คิดเปนรอยละ 75.9 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด 

ชั่วโมงการอบรมในป 2564 ทั้งหมด 2,666 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยตอคนเทากับ 16.9 ชั่วโมง/คน/ป  

 หลักสูตรจําแนกตามทักษะ ไดดังนี้  

- หลักสูตรสําหรับผูบริหารข้ึนไป  จํานวน 1 หลักสูตร 

 - หลักสูตรสําหรับพนักงานทีต่องใชทักษะเฉพาะทางหรือเทคนิคข้ันสูง  จํานวน 21 หลกัสูตร 

- หลักสูตรอบรมทั่วไปในรูปแบบ Online สําหรับผูที่ตองการเสริมความรูและทักษะ จํานวน 25 หลักสูตร 

  



  

 
49 

การดแูลความปลอดภยัและสภาวะแวดลอมการทาํงาน 
บริษัทใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางาน เพราะตระหนักดีว าผูที่มาปฏิบัติงานภายใน 

พื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทมีความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดวยเหตุนี้บริษัท จึงมุงมั่นปองกัน 

ความเสี่ยงดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยใหความสําคัญเปนอยางย่ิงในการดําเนินการตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจัดใหมีสภาพแวดลอมและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสิน

ของพนักงาน รวมถึงของบริษัท ยังไดคํ านึงถึงความปลอดภัยทั้ งตอการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 

ตอผูอ่ืน โดยการจัดใหมีการอบรมใหกับทีมชางและวิศวกร ตลอดจนทีมงานความปลอดภัย (จป.) เพื่อใหสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ในทุกวันจะมี จป.วิชาชีพ เนนย้ําการอบรม Morning Talk ทุกวันกอนเร่ิมทํางาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีสติและไม

ประมาท มีการตรวจสอบความปลอดภัยดวยการเดินตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเปนประจําทุกวัน (Safety Walk) โดยเฉพาะ

ในบริเวณพื้นที่ทํางานเสี่ยง ในป 2564บริษัทมีทีมงานดานความปลอดภัย (จป.) ทั้งหมด 77 คน แบงเปน 

จป.ระดับบริหาร  จํานวน 16 คน 

จป.ระดับวิชาชีพ   จํานวน 12 คน 

จป.ระดับเทคนิค  จํานวน 5 คน 

จป.ระดับหัวหนางาน  จํานวน 44 คน 

ในป 2564 บริษัทไมมีพนักงาน ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงของบริษัทไดรับอุบัติเหตุในระดับรุนแรงมาก 

ถึงข้ันเสียชีวิตจากการทํางานแตยังพบวาเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ทั้งหมด 56 รายการดังนี้  

สรุปจํานวนวันที่หยุดงาน 

ลาํดบัที ่ จาํนวนวนัทีห่ยดุงาน 
จาํนวนครั้งทีเ่กดิ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 ไมหยุดงาน 0 0 45 

2 หยุดงาน 1 วัน 10 6 5 

3 หยุดงาน 2 วัน 3 1 0 

4 หยุดงาน 3 วัน 2 1 4 

5 หยุดงานเกิน 3 วัน 0 4 2 

รวมทั้งหมด 15 12 56 
 

สรุปประเภทอบุตัิเหตทุีพ่บมากทีส่ดุ 

ลาํดบัที ่ ประเภทอุบตัเิหต ุ
จาํนวนครั้งทีเ่กดิ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 ตกจากที่สูงและของตกใส 0 2 7 

2 ของมีคมบาด 3 1 27 

3 ทํางานผิดข้ันตอนและทาจับวัสดุอุปกรณ 5 1 11 

4 วัสดุหรือสิ่งของกระแทก, ชน, หนีบ, กระเด็น 5 5 5 

5 หกลม, ลื่นลม 1 3 5 

6 ถูกสัตวทําราย 1 0 1 

รวมทั้งหมด 15 12 56 
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 การดแูลผูปฏบิตังิานในชวงโควดิ-19 

จากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในป 2564 บริษัทไดมีการดําเนินการดานตางๆ เพือ่เปนการปองกัน

ความเสี่ยงที่จะเกิดกับพนักงานและผูเกีย่วของ อาทิ จัดทํามาตรการปองกันและดูแลตนเองจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

และกําหนดใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด เชน ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกคร้ังกอนเขาอาคาร, ติตตั้งจุดวางเจล

แอลกอฮอลและอางลางมือในบริเวณอาคารสํานักงานและโครงการกอสราง, กําหนดใหสวมใสหนากากอนามัย

ต ล อ ด เ ว ล า ใ น ก า รป ฏิบั ติ ง า น , เ ต รีย ม แ ผ น ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะก ารทํ า ง าน จ าก ที่ บ าน  (Work from home) แ ละ 

มีการดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การคัดกรองผูปฏิบัติงานทุกคน ทุกโครงการ โดยจะมีการตรวจ ATK ในทุกวันจันทร 

2. สงเสริม สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิดใหครบทุกคน 

3. ตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองดวยการติดโบวสีเขียว เหลือง แดง ตามการพักอาศัยในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง

ตามประกาศสาธารณสุขจังหวัด  

4. จัดใหมีจุดลางมือ จุดบริการแอลกอฮอล และพนนํ้ายาฆาเช้ือในพื้นที่เสี่ยงที่มีผูติดเช้ือเคยปฏิบัติงานอยู 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การดแูลชมุชนชมุชนรอบขางโครงการกอสราง 
บริษัทไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในพืน้ที่โครงการกอสรางของบริษัท โดยกอนเร่ิมโครงการ ทางบริษัทได

เขาไปพบปะและสรางความเขาใจกับผูนําชุมชนในพื้นที่ ทําใหทราบถึงความตองการของชุมชนในพื้นที่กอสราง ซึ่งไดรับ

การรองขอจากผูนําชุมชนในพื้นที่ 
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 การดแูลแคมปพกัแรงงาน 

บริษัทไดอํานวยความสะดวกดานที่พักใหกับหัวหนาชางรับเหมากอสราง และแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน                 

ซึ่งเปนลูกจางโดยตรงของหัวหนาชางรับเหมากอสราง ไดพักอาศัยในที่ดินของบริษัทที่ไดมีการปลูกสรางเปนแคมปที่

พักคนงานกอสราง และมีการใชพื้นที่อาคารในการเก็บวัสดุอุปกรณในการกอสรางในบริเวณที่ดินแปลงเดียวกัน 

บริษัท ไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานที่อพยพมาจากประเทศพมา 

โดยเฉพาะบุตรหลานซึ่งเปนผูติดตาม บริษัทไดใหการอนุญาตใหมาพักอาศัยในแคมปที่พักคนงานดวยเชนเดียวกัน           

ดวยตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว ที่ผูปกครองและบุตรหลาน ควรที่จะไดอยูรวมกัน โดยที่ควรจะ

สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนที่เปนผูติดตามเหลานี้ ไดรับสิทธิในการเขาถึงการศึกษา การบริการสุขภาพ และมีความ

ปลอดภัยในการดํารงชีวิต ตามหลักการและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยไดลงนามไวกับนานาประเทศ  

ในป พ.ศ.2564 ผูบริหารของบริษัทเชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) และหัวหนาชางรับเหมากอสราง  

จึงมีขอตกลงในการทํางานรวมกัน กับมูลนิธิเครือขายพัฒนาบานเด็ก จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนองคกรไมแสวงหาผล

กําไร เลขทะเบียนมูลนิธิ ชม 330 มีจุดมุงหมายเพื่อใหความชวยเหลือเด็กดอยโอกาส และสงเสริมคุณภาพชีวิต  

ใหเด็กไดมีโอกาสในการเขาถึงบริการทางดานการศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย ในการดําเนินกิจกรรมกับเด็กและ

แรงงานในชุมชน เพื่อสรางความตระหนักรู และใหความรูในเร่ืองสิทธิเด็ก และทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

ในแตละชวงวัย โดยการผลิตหลักสูตร สื่อแอพพลิเคช่ัน เนื้อหาทักษะชีวิตในดานตางๆ ที่หลากหลาย ภายใตโครงการ 

ช่ือวา ดิจิตอลซุปเปอรฮีโรอะคาเดมี่ (Digital Superheroes Academy) เพื่อใหเด็กและเยาวชน ไดเรียนรูทักษะชีวิต 

ในดานตาง ๆ รวมถึงการสงเสริมใหมีอาสาสมัครทั้งผูใหญและเยาวชนในชุมชน ใหเปนผูนํา และมีสวนรวมในการ 

ชวยสนับสนุนใหเด็กในชุมชน ไดเรียนรูผานดําเนินกิจกรรมการใชแอพพลิเคช่ันและสามารถดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน 

ลงในสมารทโฟนของตนเอง ซึ่งสามารถนําไปเรียนรูดวยตนเองได  

ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) ไดมีการจัดสรรพื้นที่ภายในบริเวณแคมป เพื่อเปนหองกิจกรรม

ของเด็กและเยาวชน มีอุปกรณอํานวยความสะดวก เปนพื้นที่ปลอดภัยที่เด็กๆ สามารถใชหองนี้ในการเรียนรู ทํา

การบาน และทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

การทาํกจิกรรม CMFA รวมกบัมลูนธิมิลูนธิเิครือขายพฒันาบานเดก็ 
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บริษัทใหความสําคัญในการดูแลแคมปพักในชวงที่มีการระบาดของโควิด โดยใหเจาหนาที่จป.ไปใหความรู

เกี่ยวกับเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึงมีการคัดกรองโควิด-19เชิงรุกรวมกับเทศบาลนครเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมตรวจสขุภาพเดก็ โดยพยาบาลวชิาชพีจากโรงพยาบาลแมและเดก็ 

 การดแูลความสะอาดและปรบัปรงุแคมปพกั 

 

 

 กจิกรรมอบรมความรูเรือ่งการใชยาและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน 

    

 กจิกรรมฝกซอมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟของแคมปคนงาน  
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4 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 

 

 

4 การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

4.1 การวเิคราะหรายไดจากผลการดาํเนนิงาน 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2564 สืบเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหหลายประเทศตองล็อกดาวน และ 

ชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบกับ เศรษฐกิจชะลอตัวอยางตอเนื่องดวยเชนกัน  

ในสวนภาคธุรกิจกอสรางนั้น ก็ไดรับผลกระทบจากสถานการณคร้ังนี้อยางหลีกเล่ียงไมได ทั้งจากการทบทวนและ 

ชะลอแผนการลงทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณทางดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การจํากัดการเดินทาง  

การปดประเทศ เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหโครงการกอสรางตางๆ ตองชะลอหรือหยุดชะงักลง การล็

อกดาวนสงผลตอการเขาถึงวัสดุกอสรางและแรงงาน  

บริษัทตองใหความใส ใจในเร่ืองของการขยายระยะเวลาในการกอสราง จํานวนแรงงานที่มีอยางจํากัด 

ในพ้ืนที่กอสราง เนื่องจากการประกาศหามเคล่ือนยายแรงงานขามจังหวัดในชวงที่มีการระบาดอยางรุนแรง รวมถึง 

การจัดหาวัสดุที่อาจตองใชระยะเวลาในการขนสงมากข้ึน จึงตองมีการปรับเปล่ียนกลยุทธทางการแขงขัน                                   

เพ่ือความอยูรอด ทั้งนี้บริษัทไดมีการปรับตัวรับสถานการณงานกอสรางที่ชะลอตัว โดยการเพ่ิมการรับงานจัดเก็บ 

ขยะมูลฝอย และปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือใหยังคงศักยภาพในการแขงขัน และ 

ชวยรักษาระดับอัตรากําไรของบริษัทในระยะยาว 

ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง เทากับ 745.49 ลานบาท ลดลง 19.38 ลานบาท เนื่องจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 ลูกคาของบริษัทบางโครงการชะลอแผนงานกอสรางออกไป จึงทําใหบริษัทไมสามารถเขา

ดําเนินการกอสรางและรับรูรายไดของงานดังกลาวได โดยรายไดจากการรับเหมากอสรางมาจากโครงการตอเนื่อง 527.81 

ลานบาท และรายไดโครงการใหม 217.68 ลานบาท รายไดจากงานบริการ ป 2564 เทากับ 140.35 ลานบาท บริษัทมีผลกําไร

สุทธิจากการดําเนินงาน 9.30 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิ 1.04%  
บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะหผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินสําหรับงวดบัญชีป 2562 – 2564 ไดดังน้ี 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ 

ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี  

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ

ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ

ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,348.00 96.97% 764.87 95.84% 745.49 83.51% 

รายไดจากการใหบรกิาร/1 - - 26.59 3.33% 140.35 15.72% 

รายไดรวม 1,348.00 96.97% 791.46 99.17% 885.84 99.23% 

รายไดอ่ืน/2 40.70 2.93% 6.47 0.81% 6.08 0.68% 

สวนแบงเงนิลงทุนในกิจการรวมคา 1.35  0.10% 0.17 0.02% 0.81 0.09% 

รวมรายได 1,390.05 100.00% 798.10 100.00% 892.73 100.00% 

ทีม่า : ขอมูลจากบริษัท 

หมายเหต ุ: /1 รายไดจากการใหบริการ หมายถึง รายไดจากการใหบริการเกี่ยวกับการจัดเก็บและกําจัดขยะมลูฝอยซึง่ดําเนินการในนามบรษัิท 

/2 รายไดอ่ืน หมายถึง กาํไรจากการจําหนายสินทรัพย รายไดจากการขายเศษวัสดุ รายไดคาเชา รายไดจากคดีความฟองรอง และรายได

ดอกเบี้ยรับ  

การวิเคราะหและ 
คําอธิบายของฝายจัดการ  

(Management Discussion and Analysis : MD&A) 

#4 
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บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง และการใหบริการในป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 1,348.00 ลาน

บาท 764.87 ลานบาท และ 745.49 ลานบาท ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของรายไดแยกตามลักษณะ

การรับรูรายได ดังนี้ 
 

รายไดจากการรบัเหมากอสราง 
บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการตามสัญญากอสรางซึ่งถือเปน

ภาระที่ตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้นตลอดชวงระยะเวลาการปฏิบัติงานกอสราง 

โดยมีการวัดความสําเร็จของการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้น

สมบูรณดวยวิธีปจจัยนําเขา ซึ่งเปนการวัดระดับความกาวหนาของการ

ปฏิบัติงานกอสรางที่อางอิงจากอัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดข้ึน

ของงานที่ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น 

ในกรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาตนทุนทั้งสิ้นของโครงการเกิน

กวามูลคารายไดตามสัญญา บริษัทจะรับรูประมาณการขาดทุนดังกลาวเปน

คาใชจายทันทีในงบกําไรขาดทุน สําหรับรายไดที่รับรูแลว แตยังไมถึงกําหนด

เรียกชําระตามสัญญาแสดงไวเปนมูลคางานเสร็จที่ยังไมเรียกเก็บ และ

รายไดที่ถึงกําหนดรับชําระตามสัญญาแลว แตยังไมเกิดตนทุนงานกอสราง

จริงจะแสดงไวเปนรายไดคากอสรางรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน 

นอกจากนี้ บริษัทกําหนดใหมีการทบทวนประมาณการตนทุนงานกอสรางให

สอดคลองกับตนทุนจริงทุกไตรมาส หรือเมื่อมีปจจัยใดที่สงผลกระทบตอ

ตนทุนงานนั้นๆ อยางมีนัยสําคัญ 
 

ตารางสรุปโครงสรางรายไดแยกตามลกัษณะโครงการ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ

ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ

ลงทนุตามวธิสีวนได

เสยี (ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท 
จาํนวน

โครงการ 
ลานบาท 

จาํนวน

โครงการ 
ลานบาท 

จาํนวน

โครงการ 

รายไดจากโครงการตอเนือ่ง 580.17 20 625.45 17 527.81 13 

หนวยงานราชการ 66.57 9 278.76 5 168.08 7 

หนวยงานเอกชน 513.60 11 346.69 12 359.73 6 

รายไดจากโครงการใหม 767.50 17 138.57 8 217.40 9 

หนวยงานราชการ 235.55 6 37.72 2 17.05 4 

หนวยงานเอกชน 531.95 11 100.85 6 200.35 5 

รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา/1 0.33  0.85  0.28  

รวมรายไดจากการรบัเหมากอสราง 1,348.00 37 764.87 25 745.49 22 

หมายเหต ุ: /1 – รายไดท่ีไมไดรับรูตามสัญญา รายไดจากงานปรับปรุงร้ัวและร้ือหลังคา และงานรับจางติดต้ังอุปกรณประตู 
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รายไดของบริษัทจะข้ึนอยูกับประเภทและปริมาณที่บริษัทจัดหามาไดใน

แตละชวงเวลา บริษัทมีนโยบายที่จะรับงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย

พิจารณารับงานที่มีอัตราผลตอบแทนที่ เหมาะสมและผูวาจางที่มีศักยภาพ             

มีความนาเช่ือถือ หรือมีฐานะการเงินที่ดี 

หากพิจารณาจํานวนโครงการ และรายไดที่รับรูในงวดบัญชีป 2562            

ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง เทากับ 1,348.00 

ลานบาท 764.87 ลานบาท และ 745.49 ลานบาท ตามลําดับ แบงเปนรายไดจาก

โครงการตอเนื่องมาจากปกอนหนา เทากับ 580.17 ลานบาท 625.45 ลานบาท 

และเทากับ 527.81 ลานบาท และรายไดจากโครงการใหมที่เร่ิมโครงการในปนั้น 

เทากับ 767.83 ลานบาท 139.42 ลานบาท และ 217.68 ลานบาท ตามลําดับ  

ในป 2564 จํานวนโครงการตามสัญญาทั้งหมด 22 โครงการ นอยกวาป 2563 จํานวน 2 โครงการ บริษัท

รับรูรายไดลดลง 19.38 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.53 ของรายไดจากการรับเหมากอสรางปกอนหนา เนื่องจากใน

ปลายป 2562 มีจํานวนโครงการใหมที่เพิ่มข้ึน และทยอยมารับรูเปนรายไดในป 2563 โดยรายไดในป 2564 มาจาก

โครงการตอเนื่อง 527.81 ลานบาท และรายไดโครงการใหม 217.40 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีจํานวนงานที่ยังไมสงมอบจํานวน 13 โครงการ คิดเปนมูลคางานสวนที่

เหลือตามสัญญา (Backlog) เทากับ 954.60 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดจนถึงป 2565 

 

รายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญา 
ในงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายไดที่ไมไดรับรูตามสัญญาเทากับ 0.33 ลานบาท 

0.85 ลานบาท และ 0.28 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับป 2564 รายไดดังกลาวเกิดจากงานปรับปรุงร้ัวและร้ือหลังคา 

และงานรับจางติดตั้งอุปกรณประตู 

  รายไดจากการใหบรกิาร 
บริษัทรับรูรายไดจากการใหบริการ เมื่อไดใหบริการ

แกลูกคาแลวรายไดจากการใหบริการ คือ รายไดจาก

การจัดเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝงกลบตาม

สัญญาในเขตเทศบาลนครลําปาง และเทศบาลเมืองเข

ลางคนคร จังหวัดลําปาง และรายไดจากการจัดเก็บขยะ

มูลฝอยตามสัญญาในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี บริษัทมีรายไดจากการใหบริการในงวดบัญชีป 

2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 0.00 ลานบาท 

26.59 ลานบาท และ 140.35 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

ตอรายไดจากการดําเนินงานรอยละ 0.00, รอยละ 

3.33 และรอยละ 15.72 ตามลําดับ ทั้งนี้ ในเดือนตลุาคม 

2564 บริษัทไดลงนามสัญญางานจางเก็บขนมูลฝอย ใน

เขตพื้นที่ของ เทศบาลนครเชียงใหม สัญญางานมีอายุ 5 

ป มูลคางานตามสัญญา 467.80 ลานบาท บริษัทจะเร่ิม

ทยอยรับรูรายไดตั้งแตเดือนมีนาคม 2565 เปนตนไป 

 

รายไดอืน่ 
ใ น ง ว ด บั ญ ชี ป  2562  ป  2563  แ ล ะ ป  2564  

บริษัทมีรายไดอ่ืนเทากับ 40.70 ลานบาท 6.47 ลานบาท 

และ 6.08ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งรายไดอ่ืน ประกอบดวย 

รายไดจากการขายเศษวัส ดุ  รายไดจากการให เช า

สํานักงานรายไดดอกเบี้ยรับ และรายไดคาบริหารโครงการ  
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ตนทนุและกาํไรขัน้ตน 

ตนทนุ 

ในงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีตนทุนจากการดําเนินงานเทากับ 1,340.69 ลานบาท 

848.75 ลานบาท และ 824.71 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดําเนินงานเทากับ รอยละ 99.46 รอยละ 

107.24 และรอยละ 93.10ตามลําดับ ทั้งนี้ สามารถอธิบายรายละเอียดของตนทุนตามประเภทธุรกิจได ดังนี้ 

 

ตนทนุการดาํเนนิงาน และ อตัราตนทนุตอ

รายไดแยกตามประเภท 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ 

ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี  

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิ 

ลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี  

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิทีร่วม 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 1,340.69 99.46% 823.48 104.05% 703.22 79.38% 

ตนทุนจากการใหบริการ - 0.00% 25.27 3.19% 121.49 13.71% 

รวมตนทนุรบัเหมากอสรางและใหบรกิาร 1,340.69  848.75  824.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตนทนุในการรบัเหมากอสราง 
ตนทุนในการรับเหมากอสรางสวนใหญเกิดจากคา

วัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไปในงานกอสราง และ

คาจางผูรับเหมาที่มีประสบการณเขามาดําเนินการตั้งแต

งานกอสรางอาคาร งานสถาปตยกรรม งานติดตั้งระบบ

วิศวกรรมไฟฟาและระบบสื่อสาร งานติดตั้งระบบประปา

แ ล ะ ร ะ บ บ สุ ข า ภิ บ า ล  ง า น ร ะ บ บ ป รั บ อ า ก า ศ แ ล ะ 

ระบายอากาศ งานระบบดับเพลิงทั้งภายในและภายนอก

อาคาร เปนตน  

โดยบริษัทมีวิศวกรของบริษัทที่มีความรูความเ ช่ียวชาญ  

และประสบการณ เขาควบคุมการทํางานอยางใกลชิด ในป 2562                    

ป 2563 และป 2564 มีคาวัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองเทากับ 

652.78 ลานบาท 361.83 ลานบาท และ 456.04 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนตอรายไดจากการรับเหมากอสรางเทากับรอยละ 48.69  

รอยละ 47.31 และรอยละ 61.17 ตามลําดับ และคาจางผูรับเหมาเทากับ 

565. 16 ล านบาท 400.49 ล านบาท และ  268.79 ล านบาท  

คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการรับเหมากอสรางรอยละ  42.15  

รอยละ 48.63 และ รอยละ 36.06 ตามลําดับ รวมเปนตนทุน 

ในการรับเหมากอสรางในป  2562 ป  2563 และป  2564 เทากับ 

1 ,340.69 ลานบาท 823.48 ลานบาท และ 703.22 ลานบาท  

คิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการรับเหมากอสรางเท ากับ 

รอยละ 99.46 รอยละ  107.66 และรอยละ 94.33  ตามลํา ดับ  

ซึ่งสาเหตุที่ทําใหอัตราสวนตนทุนในการรับเหมากอสรางในป 2564 

ลดลง เนื่องมาจากบริษัทสามารถควบคุมตนทุนใหอยูในงบประมาณ 

ไดดีข้ึนโดยเฉพาะคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและคาโสหุยตางๆ 
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ตนทนุจากการใหบรกิาร 
ป 2562 ไมมีตนทุนจากการใหบริการ เนื่องจากไมมีงานบริการ 

จัดเก็บขยะมูลฝอยที่ ดํา เนินการในนามบริษัทในชวงป ดังกลาว  

(ยกเวนโครงการที่ดําเนินงานโดยกิจการรวมคา CRC-CEC) ป 2563 

และป 2564 มีตนทุนจากการใหบริการ เทากับ 25.27 ลานบาท และ 

121.49 ลานบาท คิดเปนอัตราตนทุนตอรายไดจากการใหบริการ  

รอยละ 95.04 และรอยละ 86.56 ตามลําดับ 
 

กาํไรขัน้ตนและอตัรากาํไรขัน้ตน 
 

กําไร (ขาดทนุ) ขั้นตน และ อตัรากาํไร (ขาดทนุ) 

ขั้นตนตอรายไดแยกตามประเภทรายได 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี (ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

กําไร (ขาดทุน) ข้ันตนจากการรับเหมากอสราง 7.32 0.54% (58.61) -7.66% 42.27 5.67% 

กําไร (ขาดทุน) ข้ันตนจากการใหบริการ - 0.00% 1.32 4.96% 18.86 13.44% 

กําไร (ขาดทนุ) ขั้นตนรวม 7.32  (57.29)  61.13  

อตัรากาํไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน (%) 0.54%  -7.24%  6.90%  

 

บริษัทมีกําไรข้ันตนในป 2562 ป 2563 และป 2564 

เทากับ 7.32 ลานบาท (57.29) ลานบาท และ 61.13 ลาน

บาท คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนตอรายไดรวมจากการ

ดําเนินงาน เทากับรอยละ 0.54 รอยละ -7.24 และ      

รอยละ 6.90 ตามลําดับ ซึ่งสามารถแบงเปนกําไรข้ันตน

จากการรับ เ ห มาก อส ร า ง เ ท ากั บ  7 .32 ล านบา ท         

(58.61) ลานบาท และ 42.27 ลานบาท และกําไรข้ันตนจาก

การใหบริการเทากับ 0.00 ลานบาท 1.32 ลานบาท และ 

18.86 ลานบาทตามลําดับ ในชวง 3 ปที่ผานมา ตั้งแตป 

2562 ถึงป 2564 พบวาอัตรากําไรข้ันตนจากการ

รับเหมากอสรางอยูเฉลี่ยรอยละ -7.66 ถึงรอยละ 5.67 

ของรายไดจากการรับเหมากอสราง โดยแนวโนมอัตรา

กําไรข้ันตนที่เพิ่มข้ึนเนื่องมาจากบริษัทสามารถควบคุม

ตนทุนการรับเหมากอสรางไดดีข้ึน 

  

ป 2564 บริษัทมีกําไรข้ันตนเทากับ 61.13 ลานบาท  

คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนตอรายไดรวมจากการดําเนินงาน

เท ากับ  รอยละ  6.90 ซึ่งการเพิ่ม ข้ึนของกํา ไร ข้ันตน 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา สาเหตุที่กําไรเพิ่มข้ึน 

เนื่องมาจากบริษัทสามารถควบคุมตนทุนใหอยูในงบประมาณ

ไ ด ดี ข้ึ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ค า ใ ช จ า ย เ กี่ ย ว กั บ พ นั ก ง า น แ ล ะ 

ค า โ ส หุ ย ต า งๆ  ป ระ ก อ บ กั บ บ ริ ษั ท เ ร่ิ ม มี ร า ย ไ ด จ า ก 

การ ให บ ริกา ร จั ด เ ก็ บ และกํ า จั ด ขยะ มูลฝ อ ยเ พิ่ ม ข้ึ น 

ซึ่งรายไดจากการใหบริการดังกลาวมีอัตรากําไรรอยละ 

1 3 . 4 4  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ง ว ด เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ก อ น ห น า 

ที่มีเทากับรอยละ 4.96 
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คาใชจายในการบรหิาร 
บริษัทมีค า ใชจ าย ในการบริหาร  ประกอบดวย 

คาธรรมเนียม คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 

เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน คาซอมแซม บํารุงเคร่ืองใช

สํานักงาน ยานพาหนะ คาที่ปรึกษาและคาใชจายอ่ืน ๆ 

สําหรับงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 

66.64 ลานบาท 52.65 ลานบาท และ 50.58 ลานบาท 

ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดรวมจากการดําเนินงาน 

เทากับรอยละ 4.94 รอยละ 6.65 และรอยละ 5.71 สําหรับ

คาใชจายที่มีมูลคาสูงสุดคือเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 

รองลงมาคือคาที่ปรึกษาตางๆ และคาบริการโปรแกรม 

ERP 

สวนแบงกาํไรจากเงนิลงทนุในการรวมคา 
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 

สําหรับงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 

1.35 ลานบาท 0.17 ลานบาท และ 0.81 ลานบาท คิดเปน

สัดสวนตอรายไดรวมจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 

0.10 รอยละ 0.02 และ รอยละ 0.09 เปนสวนแบงจาก

กิ จ ก า รร ว ม ค า  CRC-CEC ซึ่ ง ใ ห บ ริก า ร รับ จั ด เ ก็ บ             

ขยะมูลฝอย 

คาใชจายทางการเงนิ 
บริษัทมีคา ใชจายทางการเงินสําหรับงวดบัญชี 

ป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 8.44 ลานบาท               

8.19 ลานบาท และ 8.85 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอรายได

รวมจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 0.63 รอยละ 1.03 

และรอยละ 1.00 ตามลําดับ คาใชจายทางการเงินทั้งหมด

เปนดอกเบี้ยจายที่เกิดจากการใชวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

การเงิน สวนใหญเปนวงเงินเพื่อการพาณิชย เชน เงิน

เบิกเกินบัญชี เจาหนี้เชาซื้อ ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูระยะยาว 

 คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับงวด

บั ญ ชี ป  2 5 6 2  ป  2 5 6 3  แ ล ะ ป  2 5 6 4  เ ท า กั บ                  

(3.46) ลานบาท (20.52) ลานบาท และ 3.19 ลานบาท     

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายภาษีเปนไปในทางเดียวกันกับ

การเพิ่มข้ึนของการทํากําไร อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

เทากับรอยละ 20 ของกําไรกอนภาษี  

กาํไรและอัตรากาํไรสทุธ ิ
บริษัทมีกําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

สําหรับงวดบัญชีป 2562 ป 2563 และกําไรสุทธิป 2564 

เ ท ากั บ  (22 .24)  ล านบาท  (90 .98)  ล านบาท  และ  

9.30 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิรอยละ -1.60 

รอยละ -11.40 และรอยละ 1.04 ของรายไดรวม ตามลําดับ

สําหรับงวดบัญชีป 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนเมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2563 สาเหตุมาจากบริษัทสามารถควบคุม

ตนทุนใหอยูในงบประมาณไดดีข้ึน และการเพิ่มข้ึนของรายได

จากการใหบริการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยทําใหบริษัทมี

กําไรข้ึนจากงานบริการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยดีข้ึน 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

บริษัทมีมูลค าสินทรัพยรวมเท ากับ  956.98 ล านบาท              

835.21 ลานบาท และ 1,051.15 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายการ

สินทรัพยที่สําคัญที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยรวม 

มีดังนี้ 

สินทรัพยหมุนเวียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

บ ริ ษั ท มี สิ น ท รัพ ย ห มุ น เ วี ย น เ ท า กั บ  67 5 . 3 1  ล า น บ า ท                    

472.11 ลานบาท และ 540.99 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ

สินทรัพยรวมเทากับ รอยละ  70.57 รอยละ 56.53 และ           

รอยละ 51.47 ตามลําดับ มีรายละเอียดที่สําคัญในแตละรายการ

ดังนี้ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเ งินสด ประกอบดวย                 

เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 

ป 2563 และป 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดเทากับ 19.51 ลานบาท 30.26 ลานบาท และ 30.80 ลานบาท 

ใกลเคียงกับปที่แลว  
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ลกูหนีก้ารคา และลกูหนีอ้ืน่ 

ในการประกอบธรุกิจรับเหมากอสราง การรับเงินคาจางจะเปนไปตามงวดงานที่ระบุในสัญญา บริษัทจะไดรับคาจางในแตละ

งวด บริษัทจะตองทําการสงมอบงวดงานใหเจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับมอบงาน เมื่อเจาของโครงการรับมอบงานแลว 

บริษัทจึงจะสามารถสงใบแจงหนี้ไปยังเจาของโครงการเพื่อขอรับเงินคางวดงาน โดยปกติบริษัทจะกาํหนดใหเจาของโครงการตอง

ชําระคาจางในแตละงวดภายใน 30 วัน ถึง 45 วัน นับจากวันที่เจาของโครงการหรือตัวแทนตรวจรับงานที่วาจางในแตละงวด 

บริษัทมีลูกหนี้การคาและลูกหนี้ อ่ืน ณ วันที่  31 ธันวาคม ป  2562 ป  2563 และป  2564 เทากับ 364.95 ลานบาท              

283.64 ลานบาท และ 333.67 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี้ 

รายการลกูหนีก้ารคา (หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค.2562 31 ธ.ค.2563 31 ธ.ค.2564 

ลูกหนี้การคา 180.37 118.89 115.97 

รายไดคางรับ - 2.44 13.30 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน 2.11 1.82 1.82 

รวมลกูหนี้การคา-สทุธ ิ 178.26 119.51 127.45 

ลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ 186.69 164.13 206.22 

รวมลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่-สทุธ ิ 364.95 283.64 333.67 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

บ ริ ษั ท มี ลู ก ห นี้ ก า รค า สุ ท ธิ เ ท า กั บ  1 7 8 . 26  ล า น บ าท  

1 19.51 ลานบาท และ 127.45  ลานบาท คิดเปนสัดสวน 

ตอลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ เทากับ รอยละ 48.85 

รอยละ 42.13 และรอยละ 38.20 ตามลําดับ ในป 2564 

ลูกหนี้การคาเพิ่มข้ึน จากป 2563 เนื่องจากบริษัทมีรายได

งานเก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน แมวาบริษัทจะกําหนดใหลูกหนี้

ชําระคาจางภายใน 30 - 45 วัน ก็ตาม แตตามความเปนจริง

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (ไมรวมรายไดที่ยังไมไดเรียก

ชําระ) ในชวงป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 41 วัน 

85 วัน และ 70 วันตามลําดับ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ ในป 

2564 ลดลงเนื่องจากลูกหนี้การคาสวนใหญเปนงานเอกชน

ซึ่งสามารถเรียกชําระหนี้ไดเร็วข้ึนสําหรับรายการลูกหนี้อ่ืน 

ประกอบดวย ลกูหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา เงินมัดจํา

คาสินคา เงินจายลวงหนาผูรับเหมา คาใชจายจายลวงหนา 

และลูกหนี้กรมสรรพากร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิ

เทากับ 127.45 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอลูกหนี้การคาและ

ลูกหนี้อ่ืน-สุทธิ เทากับรอยละ 38.20 มูลคาลูกหนี้การคา

เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 2563 เนื่องจากบริษัทมี

รายไดงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนมาและการติดตามเรียก

เก็บหนี้ตามกําหนดเง่ือนไข และมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 61 วัน        

(ไมรวมรายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ)  

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม  ป  2562 ป  2563 และป  2564 

บริษัทมีรายการลูกหนี้การคาที่ ยังไมถึงกําหนดชําระเทากับ    

98.46 ลานบาท 65.58 ลานบาท และ 39.88 ลานบาทคิดเปน

สัดสวนตอลูกหนี้การคาทั่วไปกอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต

ที่คาดวาจะเกิดข้ึน เทากับรอยละ 54.59 รอยละ 55.16 และ    

รอยละ 34.39 ตามลําดับ และมีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระ

เทากับ 81.91 ลานบาท 53.32 ลานบาท และ 76.09 ลานบาท       

คิดเปนสัดสวนตอลูกหนี้การคาทั่วไปกอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนเทากับรอยละ 45.41 รอยละ 44.84 และ

รอยละ 65.61 ตามลําดับ ลูกหนี้การคาสวนใหญโดยเฉลี่ยรอยละ 

37.44 เปนลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 12 เดือน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทรับรูคาเผื่อ

ผลขาดทุนในอัตรารอยละ 100 สําหรับลูกหนี้ทุกรายการที่คาง

ชําระเกินกวา 1 ป โดยไมรวมลูกหนี้รายที่ ย่ืนขอพิพาทขางตน 

เนื่องจากประสบการณในอดีตไดบงช้ีวาลูกหนี้ เหลานี้จะไม

สามารถเรียกชําระได 

สําหรับลูกหนี้งานโครงการภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ 

บริษัทจะมีการพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดข้ึนตลอดอายุโดยประมาณจากประสบการณในอดีตของ

บริษัท การวิเคราะหฐานะการเงินของลูกหนี้ ในปจจุบัน การ

วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน รวมทั้งการคาดการณในอนาคต 

ทั้งนี้ ผูบริหารพิจารณาวาบริษัทไมมีผลขาดทุนดานเครดิตอยาง

เปนสาระสําคัญจากลูกหนี้งานโครงการภาครัฐและเอกชนขนาด

ใหญที่คงคางอยู 
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สําหรับลูกหนี้การคาอ่ืนๆ ที่อายุหนี้คงคางไมเกิน 1 ป ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทจะมีการพิจารณาคาเผื่อผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุ โดยประมาณการโดยใช

ตารางการตั้งสํารอง ซึ่งข้ึนอยูกับขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจาก

ประสบการณในอดีตของลูกหนี้ และการวิเคราะหฐานะการเงินของ

ลูกหนี้ในปจจุบัน  ทั้งนี้ ผูบริหารไมไดบันทึกผลขาดทุนดานเครดิตที่เกิด

จากตารางการตั้งสํารองดังกลาว เนื่องจากไมมีสาระสําคัญตองบ

การเงินแตอยางใด 

ทั้ งนี้  ณ  วันที่  3 1  ธันวาคม ป  2562  ป  2563 และป  2564  

บริษัทมียอดลูกหนี้แยกตามอายุหนี้คงคางดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : /1 – ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีลูกหนี้การคาที่เกินกําหนดชําระมากกวา 1 ป มีเพียง 2 ราย 

    /2 - นโยบายการตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นรอยละ 100 สําหรับ

ลูกหนี้ที่มีอายุเกินกําหนดตั้งแต 1 ปขึ้นไปหรือมีขอบงชี้วาจะไมสามารถชําระหนี้ได หรือ

ลูกหนี้ที่บริษัทไดดําเนินการฟองรองดําเนินคดีรวมกับการพิจารณาฐานะการเงิน

ปจจุบันของลูกหนี้ 

  

รายการลกูหนี ้(หนวย : ลานบาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

ลกูหนีก้ารคาทัว่ไป 
  

 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 98.46 65.58 39.88 

ไมเกิน 3 เดือน  48.65 49.28 18.29 

3-6 เดือน 22.51 1.13 - 

มากกวา 7  - 12 เดือน  8.63 1.08 14.38 

เกินกวา 12 เดือน/1 2.11 1.82 43.42 

รวม 180.36 118.89 115.97 

รายไดคางรบั - 2.44 13.30 

หัก คาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดข้ึน/2 

(2.11) (1.82) (1.82) 

รวม 178.25 119.51 127.45 

ลกูหนีก้ารคา-บรษิทัที่เกีย่วของ    

ยังไมถึงกําหนดชําระ - - - 

ไมเกิน 3 เดือน - - - 

รวม - - - 

รวมลกูหนี้การคาทัง้สิน้ 178.25 119.51 127.45 

ลกูหนีก้ารคา กอนคาเผือ่ฯ 180.36 121.33 129.27 

ลกูหนี้อืน่ ๆ 186.69 164.13 206.22 

รวมลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ืน่ 364.94 283.64 333.67 

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และ     

ป 2564 บริษัทมีรายการมูลคางานเสร็จแตยังไมเรียก
เก็บเทากับ 243.35 ลานบาท 128.56 ลานบาท และ 
142.51 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 13.95 ลานบาท โดย
มูลคางานเสร็จแตยังไมเรียกเก็บ จะแสดงมูลคาสุทธิที่
คาดวาจะไดรับตามวิธี ปจจัยนําเขาซึ่งอางอิงจาก
อัตราสวนของตนทุนการกอสรางที่เกิดข้ึนของงานที่
ทําเสร็จจนถึงปจจุบันกับประมาณการตนทุนกอสราง
ทั้งสิ้น โดยบริษัทยังไมไดออกใบแจงหนี้เพื่อเรียกเก็บ
เนื่องจากยังไมถึงกําหนดเรียกชําระตามที่ระบุไวใน
สัญญาโครงการ 

 
วัสดุคงเหลือ 

วัสดุคงเหลือ ประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ          
ที่จะนํามาใชในงานกอสราง ซึ่งบริษัทไดสั่งซื้อตาม
แผนงานที่กําหนดและนํามาจัดเก็บไวหนางานเพื่อ
เตรียมความพรอมในการนํามาใชงาน โดย ณ วันที่      
31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 
47.40 ลานบาท 29.52 ลานบาท และ 33.88 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มข้ึนจากปกอน 4.36 ลานบาท ซึ่งเปน
อุปกรณ ที่รอการติดตั้งสําหรับงานกอสรางโครงการ
ของลูกคา 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และ        
ป  2564  บ ริ ษั ท มี มู ล ค า สิ น ท รัพ ย ไ ม ห มุ น เ วี ย น           
เทากับ 281.67 ลานบาท  363.10 ลานบาท และ             
510.17 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพย
รวมเทากับ รอยละ 29.43 รอยละ 43.47 และ         
รอยละ 48.53 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแตละ
รายการที่สําคญัดังนี้ 

 
 



  

 
61 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

บ ริ ษั ท มี เ งิ น ฝ า ก ป ร ะ จํ า ที่ ติ ด ภ า ร ะ คํ้ า ป ร ะ กั น เ ท า กั บ                       

64.21 ลานบาท 53.06 ลานบาท และ 51.12 ลานบาท ซึ่งยอดเงิน

ฝากประจํานี้ใชจํานําเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ

หนังสือคํ้าประกันตามสัญญาโครงการ และคํ้าประกันวงเงิน

กูยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้  ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2564 บริษัทมีเงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกันลดลงจาก

การไถถอนคืนเนื่องจากหมดภาระตามสัญญา 

 

 

เงนิลงทนุในกจิการรวมคา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

บริษัทมีเงินลงทุนในกิจการรวมคา มูลคาเทากับ 1.52 ลานบาท 

0.14 ลานบาท และ 2.56 ลานบาท ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลง

ของมูลคาเงินลงทุนเกิดจากผลของการรับรูมูลคาตามบัญชี

ตามวิธีสวนไดเสียในกิจการรวมคานั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทมีการลงทุนในกิจการรวมคา CRC-CEC 

 

 

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณสทุธ ิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และ ป 2564 

บริษัทมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเทากับ 155.17 ลานบาท 

225.07 ลานบาท และ 327.96 ลานบาท ในป 2562 ป 2563 

และป 2564 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมใน เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร

เคร่ืองใชสํานักงาน รวมเพิ่มข้ึน 18.37 ลานบาท 86.44 ลานบาท 

และ 126.00 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับใชในการดําเนินธุรกิจ 

โดยในป 2564 บริษัทมีการลงทุนซื้อยานพาหนะระหวางติดตั้ง

เคร่ืองจักรอุปกรณกอสราง และเคร่ืองใชสํานักงาน และ

ยานพาหนะ เพิ่มข้ึนจํานวน 126.00 ลานบาท และไดจําหนาย

เคร่ืองจักรกอสราง เคร่ืองใชสํานักงาน และยานพาหนะ รวม

จํานวน 0.77 ลานบาท 

 

 

หนีส้นิ 
ณ วันที่  31 ธันวาคม ป  2562 ป  2563 และ                   

ป 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 508.96 ลานบาท 

487.37 ลานบาท และ 682.96 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

ตอสินทรัพยรวมเทากับรอยละ 53.18 รอยละ 58.35 และ

รอยละ 64.97 ตามลําดับ โดยมีรายการหนี้สินเปลี่ยนแปลง

ที่สําคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

หนีส้นิหมนุเวยีน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม ป  2562 ป  2563 และ                    

ป 2564 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเทากับ 489.90 ลานบาท 

419.19 ลานบาท และ 538.01 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอ

สินทรัพยรวมเทากับ รอยละ 51.19 รอยละ 50.19 และ 

รอยละ 51.18 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดในแตละรายการ

ที่สําคัญ ดังนี้ 

 

 

เงิน เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 
บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562                

ป 2563 และป 2564 เทากับ 173.97 ลานบาท 128.14 ลาน

บาท และ 178.45 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มข้ึนของรายการเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เบิก

ใชวงเงินดังกลาวเพิ่มข้ึนเพื่อใชในการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ

ที่ใชในการกอสราง วาจางผูรับเหมา และเปนเงินหมุนเวียน

ภายในกิจการ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี

วงเงินกูยืมระยะสั้นและวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จากสถาบัน

การ เ งินภาย ในประ เทศ เท ากั บ  574 .00 ล านบาท                              

ซึ่งเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ 
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เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และ 

ป 2564 มีรายการเจาหนี้การคาเทากับ 102.52 ลาน

บาท 38.25 ลานบาทและ 96.55 ลานบาท ตามลําดับ 

เจาหนี้การคาสวนใหญของบริษัท คือ เจาหนี้การคา

วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ที่ ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ก อ ส ร า ง  แ ล ะ 

เจาหนี้ผูรับเหมา เปนตน หากพิจารณาระยะเวลาการ

ชําระหนี้แกเจาหนี้การคาจะพบวา บริษัทมีระยะเวลา

การชําระหนี้แกเจาหนี้การคาเฉลี่ย ป 2562 ป 2563 

และป 2564 เทากับ 29 วัน 30 วัน และ 30 วัน 

ตามลําดับ และรายการเจาหนี้อ่ืนเทากบั 61.07 ลานบาท  

37.91 ลานบาท และ 44.87 ลานบาท ตามลําดับ 

รายการเจาหนี้อ่ืน ไดแก คาใชจายคางจาย, คาภาษีขาย

รอเรียกเก็บ และ คาภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 

 

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และ 

ป 2564 บริษัทมีประมาณการหนี้สินระยะสั้นเทากับ 

6.23 ลานบาท 19.45 ลานบาท และ 7.18 ลานบาท 

ตามลําดับ ประมาณการหนี้สินระยะสั้น เกิดจากการ

รับประกันโครงการหลังสงมอบงานงวดสุดทาย 

แกเจาของโครงการ ซึ่งสวนใหญบริษัทจะรับประกัน

ในชวง 1-2 ป นอกเหนือจากนี้จะข้ึนอยูกับเง่ือนไขการ

รับประกันที่ตกลงไวในสัญญารับเหมากอสรางกับ

เจาของโครงการ 

 

หนีส้นิไมหมนุเวยีน 
ณ  วั น ที่  31 ธั น ว า ค ม  ป  256 2  ป  2563  แ ล ะ 

ป 2564 มีหนี้สินไมหมนุเวียนเทากับ 19.06 ลานบาท 68.19 ลานบาท 

และ144.96 ลานบาท คิดเปนสัดสวนตอสินทรัพยรวมเทากับ         

รอยละ 2.00 รอยละ 8. 16 และรอยละ 13.79 ตามลํา ดับ                          

มีรายละเอียดในแตละรายการที่สําคัญ ดังนี้ 

 

เงนิกูยมืระยะยาว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะยาว 

ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม ป 2563 และป 2564 บริษัทมีเงินกูยืมระยะ

ย า ว จ า ก ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น  เ ท า กั บ  4 8 .4 5 ล า น บ า ท  แ ล ะ                         

132.30 ลานบาท ซึ่งบริษัทใชในการลงทุนซื้ออุปกรณสําหรับ

โครงการจางเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด 

และโครงการบริการจัดเก็บขยะ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

 

หนีส้นิตามสญัญาเชาทางการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัท

มีหนี้สินตามสัญญาเช าทางการเ งิน เท ากับ  0.55 ลานบาท                

1.05 ลานบาท และ 2.16 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2562 เปนหนี้สิน

ตามสัญญาเชาทางการเงิน ซึ่งใช ในการลงทุนซื้อเคร่ืองจักร             

ป 2563 และป 2564 เปนหนี้สินตามสัญญาเชาในสวนของที่ดินและ

อาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัท

มีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินสวนที่ครบกําหนดภายใน 1 ป 

เทากับ 0.55 ลานบาท 0.55 ลานบาท และ 0.85 ลานบาท ตามลําดับ 

อตัราสวนโครงสรางทางการเงนิ 
บริษัทมีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 1.14 เทา 1.40 เทา                   

และ 1.92 เทา ตามลําดับ สิ้นป 2562 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเพิ่มข้ึนจํานวน 87.78 ลานบาท 

และสวนของผูถือหุนที่ลดลง เนื่องมาจากผลขาดทุนสุทธิ 22.24 และมีการจายเงินปนผลในป 2562 สิ้นป 2563 อัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินลดลงจํานวน 21.59 ลานบาท และสวนของผูถือหุนที่ลดลง เนื่องมาจากผลขาดทุนสุทธิ 

90.98 และมีการจายเงินปนผลในป 2563 สําหรับป 2564 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเพิ่มข้ึน

จํานวน 195.59 ลานบาท และสวนของผูถือหุนที่เพิ่มข้ึน เนื่องมาจากผลกําไรสุทธิ 7.74 และสวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทยอย  
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สภาพคลอง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 

บ ริ ษั ท มี สิ น ท รัพ ย ห มุ น เ วี ย น เท ากั บ  6 7 5 . 3 2  ล า นบาท                       

472.11  ลานบาท และ540.99  ลานบาท ในขณะที่มีหนี้สิน

หมุนเวียนเทากับ 489.90 ลานบาท 419.19 ลานบาท และ    

538.01 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทจึงมีอัตราสวนสภาพคลอง

เทากับ 1.38 เทา 1.13 เทา และ 1.01 เทา ตามลําดับ การลดลงของ

อัตราสวนสภาพคลอง สิ้นป 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นป 

2563 เกิดจากการที่สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มในอัตราที่นอยกวา

หนี้สินหมุนเวียน กลาวคือบริษัทมีเงินสดเพิ่มข้ึน 0.54 ลานบาท 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มข้ึนจํานวน 43.86 ลานบาท และ

วัสดุคงเหลือเพิ่มข้ึนจํานวน 4.36 ลานบาท ในขณะที่มีรายไดที่

ยังไมไดเรียกชําระเพิ่มข้ึน 13.95 ลานบาท สงผลใหสินทรัพย

หมุนเวียนรวมเพิ่มข้ึน 62.15 ลานบาท ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน

มีการเพิ่มข้ึนจํานวน 33.57 ลานบาท โดยเฉพาะการเพิ่มข้ึนของ 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และ

เจาหนี้ เงินประกันผลงาน ทั้งนี้  หากพิจารณาวงจรเงินสด 

( Cash Cycle) จ ะ พ บ ว า บ ริ ษั ท มี ว งจ ร เ งิน ส ด  ณ  วั น ที่                              

31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 เทากับ 12 วัน       

52 วัน และ 32 วัน ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บ

หนี้จากลูกหนี้การคานานกวาระยะเวลาการชําระหนี้เจาหนี้

การคา แตแนวโนมระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงอยางตอเนื่อง 

ยกเวนลูกหนี้การคารายหนึ่งที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับการผิด

เง่ือนไขการสงมอบงาน ขณะนี้ขอพิพาทดังกลาวอยูระหวาง

การดํา เนินกระบวนการพิจารณา ช้ันอนุญา โตตุล าการ                

ณ.ปจจุบันเหตุการณดังกลาวอยูในข้ันตอนการจัดทําคําคัดคาน

การเสนอช่ืออนุญาโตตุลาการของฝายผูคัดคาน 

 

 

 

 

 

 

  

กระแสเงนิสด 
สําหรับงวด ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมี

กระแสเงินสดไดมาจาก/(ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 

(148.02) ลานบาท 133.02 ลานบาท และ 13.22 ลานบาท 

ตามลํ า ดับ  โดยที่ กระแส เ งินสดไดมาจาก/( ใช ไ ป ใน ) 

กิจกรรมดําเนินงานสําหรับงวดป 2564 เกิดจากกําไรสุทธิ

ในงวด สินทรัพยดําเนินงานเพิ่มข้ึน หนี้สินดําเนินงาน และ

จายภาษีเงินได 

 สําหรับงวด ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัท

มีกระแสเงินสดไดมาจาก/(ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน

เ ท า กั บ  2 2 . 2 5  ล า น บ า ท  ( 7 2 . 9 6 )  ล า น บ า ท  แ ล ะ  

(127.65) ลานบาท ตามลําดับ โดยที่กระแสเงินสดไดมาจาก

กิจกรรมลงทุนสําหรับงวด ป 2564 เกิดจากการไถถอนเงิน

ที่ฝากจากบัญชีเงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกันเงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสดที่มีในบริษัทยอย กระแสเงินสด

ใชไปในกิจกรรมลงทุน ไดแกการลงทุนซื้อเคร่ืองมือและ

รถบรรทุก เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย และ

ลงทุนในโปรแกรม ERP 

 ในงวด ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมี

กระแสเงินสดไดมาจาก/(ใชไปใน) กิจกรรมการจัดหาเงิน

เทากับ 110.78 ลานบาท (49.31) ลานบาท และ 114.97 ลาน

บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ในป 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดไดมา

จากกิจกรรมการจัดหาเงินจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

ระยะยาวสั้นจากสถาบันการเงิน บริษัทมีกระแสเงินสดใชไป

ในกิจกรรมการจัดหาเงินสําหรับงวดป 2564  จากการนํา

เงินสดไปจายคืนเงินกูยืมระยะยาว จายดอกเบี้ย และจายคืน

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น 
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4.2 ปจจัยหรือเหตุการณที่อาจมีผลตอฐานะ

การ เงินหรือผลการดํ า เนินงานอย าง 

มีนัยสําคัญ 
 

 ในป 2564 บริษัทยังคงไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 

ของเช้ือ COVID-19 อยางตอเนื่อง สภาพเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศยังคงชะลอตัว 

เนื่องมาจากผลของการงดเวนการเดินทางเขา-ออกประเทศ รวมถึงการเดินทาง

ภายในประเทศในบางพื้นที่ ที่ตองมีการกักตัว หรือตรวจคัดกรองการติดเช้ือลวงหนา 

กอนการเดินทาง ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคสําหรับนักทองเที่ยว และนักลงทุน สงผลตอ

ภาพรวมการทองเที่ ยวและการลงทุน ในจังหวัดที่ เปน เมื องทอง เที่ ยว ต างๆ  

ที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติลดลงอยางตอเนื่องจากปกอนๆ  

ทําใหภาคการลงทุนกอสรางอาคารหองพัก รีสอรต และโรงแรมตางๆ ชะลอโครงการไว

จนกวาสถานการณจะกลับมาเปนปกติ ทั้งนี้ บริษัทจึงตองปรับกลยุทธในการรับงาน

โครงการกอสรางใหม ขยายการรับงานดานการจัดเก็บขยะเพิ่มข้ึน ปรับเปาหมาย 

การเติบโตในภาพรวมของบริษัทใหสอดรับกับสถานการณที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตเพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนของบริษัท 
 

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนรายไดประ จํา  (Recurring Income)  

จากความเช่ียวชาญและประสบการณในการบริหารงานจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยบริษัท 

เขารวมประมูลและชนะการประมูลงานบริการจัดเก็บขนมูลฝอย พื้นที่ เทศบาล 

นครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลา 5 ป งบประมาณ มูลคางานรวมทั้งสิ้น  

467.80 ลานบาท ซึ่งจะเร่ิมทยอยรับรูรายไดตั้งแตเดือนมีนาคม 2565 เปนตนไป  

(ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ 2.5 งานที่ยังไมสงมอบ) บริษัทจะมีรายได  

อยางตํ่าปละ 250.00 ลานบาท จากงานขยะไปจนถึงป 2567 รวมทัง้มีแผนที่จะเขารวม

ประมูลงานบริการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งในเขตจังหวัดใกลเคียง และภูมิภาคอ่ืน และ

รวมกับพันธมิตรธุรกิจในจังหวัดอ่ืนๆ ในการเขารวมประมูลงานดังกลาวในอนาคต 
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4.3 ตารางสรปุงบการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 62 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 63 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 64 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 19.51 2.04%  30.26  3.62% 30.80 2.93% 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ่ื้น-สทุธิ 364.95 38.14%  283.64  33.96% 333.67 31.74% 

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ 243.35 25.43%  128.56  15.39% 142.51 13.56% 

วัสดุคงเหลือ 47.40 4.95%  29.52  3.53% 33.88 3.22% 

เงินฝากประจํา 0.11 0.01%  0.13  0.02% 0.13 0.01% 

รวมสนิทรพัยหมนุเวยีน 675.32 70.57%  472.11  56.53% 540.99 51.47% 

เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกนั 64.21 6.71%  53.06  6.35% 51.12 4.86% 

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 1.52 0.16%  0.14  0.02% 2.56 0.24% 

อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน - ที่ดิน - - - - 23.27 2.21% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 155.17 16.21%  225.07  26.95% 327.96 31.20% 

สินทรัพยสทิธิการใช - -  1.01  0.12% 2.58 0.25% 

สินทรัพยไมมีตัวตน 2.16 0.23%  1.33  0.16% 3.59 0.34% 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 8.91 0.93%  30.23  3.62% 28.67 2.73% 

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 49.60 5.18%  52.02  6.23% 70.19 6.68% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 0.11 0.01%  0.24  0.03% 0.22 0.02% 

รวมสนิทรพัยไมหมนุเวยีน 281.67 29.43%  363.10  43.47% 510.16 48.53% 

รวมสนิทรพัย 956.99 100.00%  835.21  100.00% 1,051.15 100.00% 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิ 173.97 18.18%  128.14  15.34% 178.45 16.98% 

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้น 39.58 4.14%  9.81  1.17% - 0.00% 

เจาหนี้การคา และเจาหนี้อ่ืน 163.59 17.09%  76.16  9.12% 141.41 13.45% 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกนั 7.00 0.73% - 0.00% 4.62 0.44% 

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป - -  7.20  0.86% 26.80 2.55% 

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ครบกาํหนดชําระภายในหนึ่งป 0.55 0.06%  0.55  0.07% 0.85 0.08% 

เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคากอสรางรับลวงหนา 37.49 3.92%  117.10  14.02% 115.61 11.00% 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 61.48 6.42%  60.78  7.28% 63.09 6.00% 

ประมาณการหนีส้ินระยะสั้น 6.23 0.65%  19.45  2.33% 7.18 0.68% 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 489.90 51.19%  419.19  50.19% 538.01 51.18% 

เจาหนี้ระยะยาวจากการลงทนุในบริษัทยอย - - - - 9.24 0.88% 

เงินกูยืมระยะยาว - -  41.25  4.94% 105.50 10.04% 

เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - -  0.50  0.06% 1.32 0.13% 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงาน 18.80 1.96%  23.43  2.81% 26.32 2.50% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี 

(ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ตรวจสอบ) 

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 62 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 63 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 64 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

ประมาณการหนีส้ินระยะยาว 0.26 0.03%  3.00  0.36% 2.00 0.19% 

รายไดคาเชารับลวงหนา - - - - 0.58 0.06% 

รวมหนีส้นิไมหมนุเวยีน 19.06 1.99%  68.18  8.16% 144.96 13.79% 

รวมหนีส้นิ 508.96 53.18%  487.37  58.35% 682.96 64.97% 

ทุนที่ออกและชําระแลว 250.00 26.12%  250.00  29.93% 250.00 23.78% 

สวนเกนิมลูคาหุนสามัญ 129.98 13.58%  129.98  15.56% 129.98 12.37% 

เงินสํารองตามกฎหมาย 16.00 1.67%  16.00  1.92% 16.00 1.52% 

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 52.05 5.44%  (48.14) -5.76% (40.40) -3.84% 

รวมสวนของบรษิทัใหญ 448.03 46.82%  347.84  41.65% 355.58 33.83% 

สวนของผูมสีวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคมุของบริษัทยอย - - - - 12.61 1.20% 

รวมสวนของผูถอืหุน 448.03 46.82%  347.84  41.65% 368.19 35.03% 

รวมหนีส้นิและสวนของผูถอืหุน 956.99 100.00%  835.21  100.00% 1,051.15 100.00% 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิสีวนไดเสยี  

(ฉบบัตรวจสอบ)  

งบการเงนิรวม 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน ลานบาท สดัสวน 

รายไดจากการรับเหมากอสราง 1,348.00 100.00%  764.87  96.64% 745.49 84.16% 

รายไดจากการใหบรกิาร - -  26.59  3.36% 140.35 15.84% 

รวมรายได 1,348.00 100.00%  791.46  100.00% 885.84 100.00% 

ตนทุนในการรับเหมากอสราง 1,340.69 99.46%  823.48  104.05% 703.22 79.38% 

ตนทุนจากการใหบริการ - -  25.27  3.19% 121.49 13.71% 

รวมตนทนุ 1,340.69 99.46%  848.75  107.24% 824.71 93.10% 

กาํไรขัน้ตน 7.31 0.54%  (57.29) -7.24% 61.13 6.90% 

รายไดอ่ืน 40.71 3.02%  6.47  0.82% 6.08 0.69% 

กาํไรกอนคาใชจาย 48.02 3.56%  (50.82) -6.42% 67.21 7.59% 

คาใชจายในการบรหิาร 66.63 4.94%  52.65  6.65% 50.58 5.71% 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา 1.35 0.10%  0.17  0.02% 0.81 0.09% 

คาใชจายทางการเงนิ 8.44 0.63%  8.19  1.03% 8.85 1.00% 

กําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากวามลูคายุติธรรมสุทธิ - - - - 3.90 0.44% 

กาํไร(ขาดทนุ)กอนคาใชจายภาษเีงนิได (25.70) -1.91%  (111.49) -14.09% 12.49 1.41% 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงนิได 3.46 0.26%  20.52  2.59% 3.19 0.36% 

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัป (22.24) -1.65%  (90.97) -11.49% 9.30 1.05% 
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งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ 

ตามวธิสีวนไดเสยี 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน   
 

 

กําไร(ขาดทุน)กอนรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (25.70)   (111.49) 12.49 

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)เปนเงนิสดสทุธิใชไปใน กิจกรรมดําเนนิงาน 
 

  

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ (3.45)  (0.28) 0.25 

คาเสื่อมราคา 17.39  14.99  27.59 

คาเสื่อมราคาสินทรพัยสทิธิการใช -  0.75  0.97 

คาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร 0.97  0.95  0.74 

ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดจําหนาย   ที่ดินและอุปกรณ (18.08)  0.81  0.58 

คาตัดจําหนายภาษีหัก ณ ที่จาย 0.49  0.38  - 

ดอกเบี้ยรับ (0.70)  (0.36) (0.18) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในการรวมคา (1.35)  (0.17) (0.81) 

กําไรจากการซือ้ธุรกิจในราคาต่ํากวามลูคายุติธรรมสุทธิ - - (3.90) 

ประมาณการหนีส้ินเพิ่มขึ้น 7.06  21.82  12.40 

ผลประโยชนพนักงาน 3.68  1.19  1.93 

คาใชจายดอกเบี้ย 8.44  8.19  8.85 

ลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ่ื้น (168.37)  81.63  (43.86) 

รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระ 101.19  114.79  (13.95) 

วัสดุคงเหลือ 10.69  17.87  (4.36) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 0.10  (0.13) 0.02 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (42.48)  (87.60) 59.07 

เงินรับลวงหนาจากผูวาจางและรายไดคากอสรางรับลวงหนา (12.00)  79.61  (1.49) 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 10.55  (0.70) 2.31 

ประมาณการหนีส้ิน (12.78)  (5.85) (25.68) 

รายไดคาเชารับลวงหนา (0.80) - - 

ภาระผูกพนัผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ -  (0.58) (0.64) 

จายภาษีเงินได (33.04)  (19.53) (20.32) 

รับคืนภาษีถูกหัก ณ ทีจ่าย 10.18  16.73  1.19 

เงนิสดสทุธใิชไปในกจิกรรมดาํเนนิงาน (148.02)  133.02  13.22 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
 

  

เงินฝากประจําที่ติดภาระคํ้าประกนัลดลง(เพิ่มขึ้น) 13.11  11.15  2.56 

เงินฝากประจําลดลง(เพิ่มขึน้) 0.001  (0.02) (0.0003) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีในบริษัทยอย ณ วนัซื้อกิจการ  - - 5.37 
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุ 

ตามวธิสีวนไดเสยี 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม 

(ฉบบัตรวจสอบ) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดรบัจากดอกเบี้ยรับ 0.70  0.64  0.18 

เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย - - (9.24) 

เงินสดจายซือ้อาคารและอุปกรณ (18.39)  (86.37) (124.33) 

เงินสดรบัจากการจําหนายที่ดิน และอุปกรณ 26.87  0.21  0.52 

เงินสดจายซือ้สนิทรัพยไมมีตัวตน (1.62)  (0.13) (3.00) 

เงินปนผลรับจากกิจการรวมคา 1.57  1.56  0.29 

เงนิสดสทุธใิชไปในกจิกรรมลงทนุ 22.24  (72.96) (127.65) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
 

  

เงินสดจายดอกเบี้ย (7.31)  (7.86) (8.34) 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงนิเพิ่มขึน้ 89.75  (45.83) 50.31 

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น  38.65   (30.00) (10.00) 

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกนัเพิ่มขึ้น  7.00   (7.00) - 

เงินสดจายคนืเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงนิ (2.31)  (1.07) (0.85) 

เงินสดรบัจากเงินกูยืมระยะยาว -  48.45  91.05 

เงินสดจายคนืเงินกูยืมระยะยาว - - (7.20) 

เงินสดจายเงินปนผล (15.00)  (6.00) - 

เงนิสดสทุธไิดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 110.78  (49.31) 114.97 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (15.00)  10.75  0.54 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัตนป 34.51  19.51  30.26 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วนัสิ้นป 19.51  30.26  30.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

งบกระแสเงนิสด (ตอ) 
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ตารางสรปุอตัราสวนทางการเงนิทีส่าํคญั 

อตัราสวนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 

 2562 2563 2564 

อตัราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios) 

อัตราสวนสภาพคลอง เทา 1.38 1.13 1.01 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.28 1.06 0.94 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา (0.35) 0.27 0.01 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 8.76 4.39 5.93 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 41 82 61 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ีการคา เทา 12.37 12.06 12.24 

ระยะเวลาชําระหน้ีเจาหน้ีการคา วัน 29 30 30 

วงจรเงินสด วัน 12 52 32 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ลานบาท (156.46) 124.83 4.37 

อตัราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratios) 

อัตรากําไรข้ันตน % 0.54% -7.24% 6.90% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน % -1.28% -13.05% 2.41% 

อัตรากําไรอื่น % 2.93% 0.81% 0.68% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร % 906.37% -120.83% 20.49% 

อัตรากําไรสุทธิ % -1.60% -11.40% 1.04% 

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน % -4.76% -22.86% 2.64% 

อตัราสวนแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน (Efficiency Ratios) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย % -2.39% -10.15% 0.99% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร % -2.44% -38.61% 13.75% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.49 0.89 0.95 

อตัราสวนวเิคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 1.14 1.40 1.92 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา (17.94) 13.74 1.85 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) เทา -4.19 1.34 0.03 

อัตราการจายเงินปนผล % 11.85%/2 0.00% 0.00% 
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 (1) ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนหรือโครงสรางการดําเนินงาน 

หรือขนาดของธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ  และงบการเงินขางตนไมสะทอนผลการดําเนินงาน

หรือฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตามโครงสรางใหม ใหบริษัทจัดทํางบการเงินรวมเสมือนบริษัทไดจัด

โครงสรางใหมในลักษณะที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูลงทุน โดยหากตองตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมใหระบุดวย  ทั้งนี้ ตอง

จัดใหมีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตรวจสอบและแสดงความเห็น หรือแสดงความเช่ือมั่นตองบ

การเงินรวมเสมือนดังกลาวแลวแตกรณี เวนแตไมสามารถจัดทําได ใหระบุเหตุผลหรือแสดงขอมูลอ่ืนที่เปนประโยชน

เพิ่มเติมดวย 

 (2) การจัดทําประมาณการงบการเงินใหเปนไปตามความสมัครใจของบริษัท และจะจัดทําเปนระยะเวลาใดก็

ได แตหากประสงคจะจัดทําและเปดเผย บริษัทตองจัดทําประมาณการดวยความระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจวาสมมติฐาน

ที่ใชจัดทําประมาณการนั้นสมเหตุสมผล โดยตองแสดงสมมติฐานพรอมทั้งคําอธิบายไวอยางชัดเจนดวย และในการ

จัดทําแบบ 56-1 One Report  บริษัทตองอธิบายวาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่เกิดข้ึนจริง แตกตางจาก 

ประมาณการที่ทําไวอยางไร  ทั้งนี้ หากประมาณการดังกลาวจัดทําข้ึนโดยมีเหตุอันควรทราบอยูแลววา สมมติฐานนั้น 

ไมสมเหตุสมผล อาจเขาขายอันเปนเท็จหรือทําใหผูอ่ืนสําคัญผิดในขอเท็จจริง บริษัทอาจเขาขายฝาฝนพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 

 อนึ่ง หากบริษัทประสงคจะเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลใด ๆ ที่ เกี่ยวกับแนวโนมหรือประมาณการผล 

การดําเนินงานของบริษัทในเชิงตัวเลขตอนักวิเคราะห หรือผูลงทุน บริษัทตองจัดทําและแสดงประมาณการดังกลาว

ไวในเอกสารฉบับนี้ดวยดวย 
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5 ขอมลูทั่วไป และขอมลูสําคัญอืน่ 

 
 
 
 
 
 
 

5.1  ขอมลูทัว่ไป 
 

ชื่อบรษิทั  : บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู  : เลขที่ 164/34-36 ถนนชางคลาน 

  ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เบอรโทรศพัท : 0-5327-1420, 0-5327-2429 
เบอรโทรสาร : 0-5381-8465 
ทะเบียนเลขที ่ : 0107560000176 
ทนุจดทะเบียน : 250 ลานบาท 
เว็บไซตบริษทั : www.cmrd.co.th 
 

5.2 ขอมลูสาํคญัอืน่ 
 

ผูสอบบญัช ี:  
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด 
790/12 อาคารทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 ถนนสุขุมวิท 55  
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 02-714-8843, 02-185-0342 
 

นายทะเบยีนหลกัทรพัยหุนสามญั :  
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 1 Tower B เลขที่ 93  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท  02-009-9000  
TSD Call center : 02-009-9999 
โทรสาร 02-009-9991  

 

5.3 ขอพพิาททางกฎหมาย 
  

ขอมูลท่ัวไป 
และขอมูลสําคัญอื่น 
#5 

ผูตรวจสอบภายใน :  
บริษัท ออนเนอร ออดิท แอนด แอดไวซอร่ี จํากัด 
อาคารมณียาเซ็นเตอร ช้ัน 8 เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02-652-0898, 02-652-0867 
โทรสาร 02-652-0791 

ทีป่รกึษาการเงิน :  
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด 
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ช้ัน 10 
หอง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท 0-2264-5678  
โทรสาร 0-2264-5679 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดย่ืนคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อ

เรียกรองเงินคาจางคางจาย คืนเงินประกันผลงาน และชําระคาใชจายในการทาํงานเนื่องจากความลาชาและการแกไขซอมแซมงาน

จากผูวาจาง รวมจํานวนประมาณ 140,537,808 บาท ตอมาผูวาจางไดย่ืนคําคัดคานและขอเรียกรองแยง เรียกคาปรับ             

คาควบคุมและบริหารงานกอสรางตามสัญญาจาง และคาขาดประโยชน รวมจํานวนประมาณ 167,458,668.35 บาท  

ความคืบหนาของคดี ในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินกระบวนพิจารณาช้ันอนุญาโตตุลาการ โดยภาพรวมคดีมีแนวโนมที่ดี

เนื่องจากในมุมมองของบริษัท และพยานหลักฐานเบื้องตน ความลาชาเกิดจากฝายผูวาจางและผูรับเหมาอ่ืนในโครงการซึ่งผู

วาจางเปนผูจางเอง กรณีชนะคดีอาจเปนไปไดทั้งที่จะชนะเต็มตามที่เรียกรองหรือชนะบางสวน แนวโนมจะชนะบางสวนมากกวา

ชนะเต็มทั้งหมด สวนจํานวนประเมินไดคอนขางยาก ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้ 

กรณีแยที่สุดคือไมไดรับชําระตามที่เรียกรองเลยและตองชําระเงินที่ผูคัดคานเรียกรองมาบางสวน  
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6 นโยบายการกํากบัดแูลกจิการ 

 

 

 

 

 
 

ในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการตามโครงการ (CGR) โดย

มีคะแนนประเมินอยูในระดับดีมาก โดยมีการดําเนินการตามหลักการกับกับดูแลกิจการที่ดี 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารกาํกบัดแูลกจิการ 
 

 บริษัทมีความตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการที่ดีดวยความโปรงใส

และสรางความเทาเทียมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยมีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรให

มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดีเปนระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทําใหองคกรมีการจัดการที่

เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

องคกรใหเติบโตอยางย่ังยืน สรางความมั่นใจในการลงทุน สรางมูลคาระยะยาวใหกับผูถือ

หุน สรางความเช่ือมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

  บริษัทใหความสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยกําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการภายใตหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี กฎระเบียบ และขอปฏิบัต ิ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย  เพื่อ ใช เปนกรอบแนวทางในการดํา เนินธุรกิจบริ ษัท  รวมถึง 

การใหความสําคัญในการนําไปปฏิบัติตอผูถือหุนทุกภาคสวนอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน  

มีความโปรงใส และเสนอขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ การจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ ดี  (Code of Conduct) ของบริษัทจัดทํา ข้ึนคร้ังแรกตั้งแตบริษัทเขาจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย ป พ.ศ. 2560 และมีการทบทวนและปรับปรุงทุกปเพื่อใหเหมาะสมกับ

สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

73% 

ดีมาก  

(Very Good) 

 

2562 

82% 

ดีมาก  

(Very Good) 
 

2563 

87% 

ดีมาก  

(Very Good) 

 

2564 

นโยบายการ 
กํากับดูแลกิจการ 

#6 
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6.1.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) 

1. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนกังานทุกคนมุงมั่นที่จะนําเอาหลักสําคัญ

ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี OECD ทั้ง 5 ประการมาปฏิบัติ คือ 

o สิทธิของผูถือหุน 

o การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

o บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

o การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

o ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการ จะกํากับดูแลกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแก

ผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติ 4 ประการ คือ 

o ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)  

o ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty) 

o ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับและมติ 

ที่ประชุมผูถือหุน (Duty of Obedience) 

o เปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และ

โปรงใส (Duty of Disclosure)  

2. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมุงมั่นที่จะนําแนวปฏิบัติที่ดี

ของหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ

และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน มาเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

3. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเปนธรรม

โดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน พรอมทั้งดูแล

สอดสอง ควบคุมและปองกันการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่มีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

4. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ

บริษัทและประกาศที่เกี่ยวของ 

5. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได 

6. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตระหนักและเคารพใน

สิทธิแหงความเปนเจาของ ของผูถือหุน ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา

เทียมกันโดยจัดใหมีการเปดเผยสารสนเทศ ทั้งในเร่ืองการเงิน และ

เร่ืองที่มิใชเร่ืองการเงินอยางเพียงพอ เช่ือถือได ทันเวลา โปรงใส 

เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนได เสียของบริษัท ได รับ

สารสนเทศอยางเพียงพอและเทาเทียมกันได 

7. คณะกรรมการ กําหนดใหมีชองทางที่จะ

สามารถสื่ อสารกับผู ถื อ หุ น  นักลงทุน 

หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูล

สารสนเทศทั่วไปแกผูสนใจและผูมีสวนไดเสีย 

8. คณะกรรมการ จัดใหมีการดําเนินการให

โครงสรางการจัดการของบริษัทมีการ

กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการแตละคณะและผูบริหาร

อยางชัดเจน 

9. คณะกรรมการ ดําเนินการใหมีระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให

อยูในระดับที่เหมาะสมรวมถึงการมีระบบ

บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความ

ถูกตองเช่ือถือ 

10. คณะกรรมการ  มีน โยบายใน เ ร่ืองการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน ไมลวงละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาเคารพตอกฎหมายและ

สิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทไดเผยแพรคูมือการกํากับดูแลกิจการ   

ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มไวบนเว็บไซต

ของบริษัท www.cmrd.co.th เพื่อใหนักลงทุนและ

ผูที่สนใจ รวมถึงผูมีสวนได เสียศึกษาขอมูล

เพิ่มเติม 
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 นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัคณะกรรมการ 
 

o องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของคณะกรรมการ และการแตงตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ที่สามารถเอ้ือ

ประโยชนใหบริษัทไดเปนอยางดี มีความทุมเทและใหเวลาอยางเต็มที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการไดรับการสรรหาคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและอนุมัติแตงตั้ง

โดยผูถือหุน เพื่อกํากับดูแลแนวทางการดําเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการไดแตงตั้งชุดยอย เพื่อ

รับผิดชอบเฉพาะเร่ืองที่ไดรับมอบหมาย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท                        

เพื่อรับผิดชอบการดําเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

o ความเปนอิสระของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะตองมีความอิสระจากฝายจัดการ มีความเปนกลางและ

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนรายยอยเปนหลัก เพื่อใหไดผลประโยชน

จากการดําเนินกิจการอยางเทาเทียม การพิจารณา วินิจฉัย เสนอแนะ แสดงความเห็น 

และออกเสียงลงมติในเร่ืองสําคัญจะตองเปนไปดวยความรอบคอบ หากพบวาการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการมีปจจัยที่เกี่ยวของกับในประเด็นของการมีสวนไดสวน

เสีย หรือมีการเอ้ือประโยชนตอตนเอง หรือคนใกลชิด ใหถือวากรรมการจะขาดความ

เปนอิสระ และควรงดออกเสียงพิจารณาในเร่ืองนั้นทันที เพื่อเปนการปกปอง

ผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนรายยอย  
 

o   การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไวดังนี้ 

1. นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได               

โดยเมื่อรวมบริษัท แลวไมเกินจํานวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทําหนาที่ และเพื่อให

กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท ไดอยางเต็มที่ 

2) กรรมการไมควรรับเปนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท         

และการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

2. นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท กําหนดใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง สามารถไปดํารงตําแหนง

กรรมการ ในบริษัทอ่ืนได และสวนใหญคณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงกรรมการในกลุมบริษัท 

ซึ่งเปนประโยชนโดยรวมแกบริษัท และไมกระทบตอหนาที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยูในทุกตําแหนง          

ในกรณีที่กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท  ไปรับตําแหนงกรรมการบริษัทที่บริษัทอ่ืน

นอกเหนือจากบริษัทที่อยูภายในกลุมบริษัท ใหการอนุมัติและการดําเนินการตางๆ เปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติ

และดําเนินการที่ผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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o การพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 

บริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหมเพื่อใหกรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท

และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคน ผูบริหาร

ระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเขารับการอบรมที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่องทั้ง

จากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมไปถึงหลักสูตรอ่ืนที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อใหคณะกรรมการได

พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปญหา และอุปสรรคตางๆ ในระหวางป เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางาน

ในปตอไป 

o คาตอบแทนของคณะกรรมการ 

การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะตองดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน และเสนอตอคณะกรรมการใหความเห็นชอบกอนการเสนอใหผูถือหุนอนุมัติในแตละป              

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาเบี้ยประชุม 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่  21 เมษายน 2564 กําหนดคาตอบแทนใหแก

คณะกรรมการโดยกําหนดการจายคาเบี้ยประชุมตามตําแหนง ดังนี้ 
 

ตาํแหนง คาเบีย้ประชมุตอครัง้ 

1. คณะกรรมการบริษัท /1 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท 

 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

20,000 บาท 

15,000 บาท 

3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

20,000 บาท 

15,000 บาท 
 

หมายเหต:ุ /1 - กรณีที่กรรมการที่ไดรับเงนิเดือนประจําในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม 
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ในป 2564 คณะกรรมการไดรับคาเบี้ยประชุมรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้                           (หนวย: บาท) 

ลาํดับ รายชือ่คณะกรรมการ 

ป 2564 
คาตอบแทน

รวมทัง้ป กรรมการบรษิทั 
กรรมการ 

ตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาฯ 

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท 80,000 - 15,000 95,000 

2. นายประวัติ สิริภัทโรดม 60,000 60,000 15,000 135,000 

3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ 60,000 80,000 - 140,000 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ 60,000 60,000 - 120,000 

5. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม 60,000 - 20,000 80,000 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 60,000 - - 60,000 

7. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน - - - - 

8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ - - - - 

9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ - - - - 

10. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล - - - - 

11. นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ 60,000 - - 60,000 

รวม 440,000 200,000 50,000 690,000 

 คาตอบแทนอื่น 

คาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทานโดย

ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 รวม

ทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท  
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 นโยบายการกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานของบรษิทัยอย และบรษิทัรวม 

คณะกรรมการบริษัทมีหนารับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดําเนินงานของบริษัทรวมถึงการ

บริหารงานบริษัทยอยใหเปนไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผูถือหุนโดยสุจริต ภายใตกฎหมาย

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลใหบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลเพื่อควบคุม 

จัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแตงตั้ง

ตัวแทนเขาไปดํารงตําแหนงเปนกรรมการ หรือ

ผูบริหารในบริษัทยอย และบริษัทรวม เพื่อดูแล

การบริหารงานของบริษัทนั้นให เปน ไปตาม 

นโยบายของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2.  คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมที่ได

ลงทุนอยางสมํ่า เสมอ รวมทั้งมีการกําหนด

ทิศทางใหบุคคลที่บริษัทแตงตั้งใหเปนกรรมการ

หรือผูบริหารในบริษัทดังกลาวถือปฏิบัติ 

3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และบริษัทรวมให

เปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการ

ดําเนินงาน กลยุทธ และงบประมาณ ตามที่มกีาร

พิจารณาอนุมัติไว 

4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครง สราง

องคกรและการบริหารจัดการของบริษัทยอย 

และบริษัทรวมใหมีประสิทธิภาพ และเอ้ือตอ

สภาพการดําเนินธุรกิจ 

5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใชจาย

เพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตาง ๆ การทํา

รายการ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน  

การกูยืมหรือการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบัน

การเงิน การใหกูยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน 

การเลิกบริษัท ที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมี

นัยสําคัญของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

  

6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความ

ถูกตองเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน สอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การ

ทํารายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติ งานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง พิจารณา

กลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทยอย และบริษัทรวม 

8. คณะกรรมการบริษัทมุงพัฒนาการบริหารจัดการ

บริษัทยอย และบริษัทรวมใหมีระบบการกํากับดูแล

กิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

9. คณะกรรมการบริษัทจะไดรับรายงานผลการ

ดําเนินงานจากบริษัทยอย และบริษัทรวม และมี

การพิจารณาผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

วางแผนงานและเปาหมายในการดําเนินงานตอไป 

 



 

 80 

 นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัผูถอืหุนและผูมสีวนไดเสยี 

 

1. สิทธิของผูถือหุน 

เพื่อใหกิจการมีความโปรงใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเช่ือมั่นใหแก 

ผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิข้ัน

พื้นฐานของผูถือหุน อันไดแก สิทธิในการเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่

แทน, สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน, สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดง

ความคิดเห็น และรวมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตาง ๆ, สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน, สิทธิในการแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ, สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี, สิทธิในการรับทราบขอมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริหารงาน 

อยางสมํ่าเสมอและทันเวลา, สิทธิในการรับสวนแบงกําไรอยางเทาเทียมกัน และสิทธิในการรับทราบขอมูลการทํา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีหลักสําคัญ ดังนี้ 

 

สิทธิของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

การจัดประชุมผูถือหุน บริษัทไดกําหนดใหม ี

การประชุมสามัญผูถือหุนปละคร้ังตามขอบังคับของ

บริษัท  ภายในระยะ เวลา ไม เกิน  4 เ ดือนนับแต 

วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มี 

ความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ

ซึ่งเปนเร่ืองที่กระทบหรือเกี่ยวของกับผลประโยชน

ของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ 

กฎหมาย ที่ ใชบังคับที่ตองได รับการอนุมัติจาก 

ผูถือหุนแลวบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

เปนกรณีไป  

โดยในป  2564 บริษัทกําหนดวันประชุม

สามัญผูถือหุน ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 

น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน อําเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100  

บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุม

ของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

การบอกกลาวเชญิประชมุผูถือหุนลวงหนา  

บ ริ ษั ท ไ ด เ ป ด เ ผ ย กํ า ห น ด วั น ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ 

ระ เบียบวาระการประ ชุม  แจงผ านระบบแจงข าว 

บ น เ ว็ บ ไ ซ ต ขอ งต ล า ด ห ลั ก ท รัพ ย  เ พื่ อ ใ ห ผู ถื อ หุ น 

ทราบลวงหนาในวันที่คณะกรรมการมีมติกอนการจัดสง

หนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนแตละราย โดยบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน 

นายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท เปนผูดําเนินการจัดสง

หนังสือเชิญประชุมอยางยอแบบมี QR Code เพื่อลด 

การ ใช กระดาษจํานวนมาก โดย เมื่ อผู ถื อ หุ นสแกน                             

QR Code จะเห็นขอมูลหนังสือเชิญประชุมฉบับ เต็ม 

ที่ ป ระ ก อ บ ไ ป ด ว ย รา ย ล ะ เ อี ย ด ว า ระ ก า ร ป ร ะ ชุ ม  

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม 

คร้ังกอนหนา  ขอมูลสารสนเทศที่สํ าคัญและจําเปน 

ตอการตัดสิน ใจ  แบบ  56- 1  One Report เอกสาร

ประกอบการประชุมในวาระตางๆ เอกสารที่ตองใชในการ

มอบฉันทะพรอมระบุวิธีการมอบฉันทะไวอยางชัดเจน  
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การบอกกลาวเชญิประชมุผูถือหุนลวงหนา  

บริษัทไดเปดเผยกําหนดวันประชุม และระเบียบวาระการ

ประชุม แจงผานระบบแจงขาวบนเว็บไซตของตลาด

ห ลั ก ท รั พ ย  เ พื่ อ ใ ห ผู ถื อ หุ น ท ร า บ ล ว ง ห น า ใ น วั น ที่

คณะกรรมการมีมติกอนการจัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยัง

ผูถือหุนแตละราย โดยบริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย                

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของ

บริษัท เปนผูดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมอยางยอ

แบบมี QR Code เพื่อลดการใชกระดาษจํานวนมากโดยเมื่อผู

ถือหุนสแกน QR Code จะเห็นขอมูลหนังสือเชิญประชุมฉบับ

เต็มที่ประกอบไปดวยรายละเอียดวาระการประชุม ความเห็น

ของคณะกรรมการ รายงานการประชุมคร้ังกอนหนา ขอมูล

สารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจ แบบ 56-1 

One Report เอกสารประกอบการประชุมในวาระตางๆ 

เอกสารที่ตองใชในการมอบฉันทะพรอมระบุวิธีการมอบ

ฉันทะไวอยางชัดเจน โดยทําการจัดสงใหผูถือหุนลวงหนา

มากกวา 14 วัน กอนวันประชุมผูถือหุน ในป 2564 

 

 

 

บริษัทสงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนออกในวันที่                 

31 มีนาคม 2564 และไดทําการประกาศลงในหนังสือพิมพรายวัน

ตอเนื่องกอนวันประชุม 3 วันติดตอกัน ในชวงวันที่  5 ,7,8 

เมษายน 2564 เพื่อบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ลวงหนาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัวกอนมาเขารวมประชุม 

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับเต็มบน

เว็บไซตของบริษัท ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเพื่อสุขอนามัย ที่

ดีของผูเขารวมประชุมและเพื่อลดการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา 2019 บริษัทจึงไดแจงแนวทางปฏิบัติสําหรับผูถือหุนในการ

เขารวมประชุมสามัญ ประจําป 2564 ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน 

การประชุมผูถือหุนในแตละคร้ังกอนเร่ิมประชุม 

ประธานในที่ประชุมจะมอบหมายใหเลขานุการบริษัทกลาว

แนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท และ 

ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทําหนาที่เปนคนกลางและสักขีพยาน 

ใหที่ประชุมรับทราบ แลวช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 

เกณฑการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง

เพื่อลงมติ ในแตละวาระอยางชัดเจน โดยประธาน 

จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และถามคําถามในแตละวาระ โดยในป 2564 

บริษัทแจงใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาทางอีเมลกอน

วันที่ 19 เมษายน 2564 พรอมทั้งจัดเตรียมกระดาษใหผู

เขาประชุมเขียนคําถามแทนการใชไมโครโฟน จากนั้น  

ประธานและผูบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน  

ตรงประเด็น และใหความสําคัญกับทุกคําถาม แลวจึง 

ใหที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สําหรับวาระ 

การเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะดําเนินการใหผูถือหุน 

ลงมติ เปนรายบุคคล ประธานจะดําเนินการประชุม

ตามลําดับวาระการประชุม และไมเพิ่มวาระการประชุม 

โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เวนแตที่ประชุมจะมี

มติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม 

หรือผูถือหุนซี่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนหุนที่ จํ าหนายไดทั้ งหมดอาจขอใหที่ ประ ชุม

พิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกเหนือจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญ

ประชุม เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไว

เปนที่เรียบรอยแลวตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท 

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เปนการ

ประชุมที่มีกรรมการและผู ช้ีแจงขอมูลมาประชุมดวย

ตนเอง และเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยไมมี

การเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระและไมมีการขอใหที่ประชุม

พิจารณาเร่ืองอ่ืนที่ไมไดกําหนดไวในที่ประชุมแตอยางใด  

การจดบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน  

ในการประชุมทุกคร้ังจะมีการจดบันทึกรายงานการ

ประชุมอยางถูกตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติ

พรอมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ ใชในการ

ประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง ประมาณ 2 – 4 ช่ัวโมง ทั้งนี้  

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ไดกําหนด 

การประชุม เวลา  14 .00 น .  โดยเ ร่ิม รับลงทะ เบี ยน 

ตั้งแตเวลา 12.00 น. โดยตอนเปดประชุม มีผูถือหุน 

เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ว ม จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  4 6  ร า ย  

มาประชุมดวยตนเอง 3 ราย และรับมอบฉันทะ 43 ราย 

รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 338,467,074 หุน คิดเปนรอยละ 

67.69 ของจํานวนหุนที่จําหนายได 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนสําหรับ

การประชุมผูถือหุน  

บริษัทจะตองตรวจสอบรายช่ือผูมีสวนไดเสีย หรือ

เป นบุคคล เกี่ ยว โยง  ตามมาตรา  258 แห ง  พรบ .               

หลักทรัพยฯ ซึ่งอาจมีผลประโยชนขัดแยงในวาระการ

ประชุมนั้นๆ ลวงหนากอนวันประชุม  โดยหากมีกรรมการ

ท าน ใดมีสวน ได เสียหรือมีสวน เกี่ ยวของในวาระ ใด  

ก ร ร ม ก า ร ท า น นั้ น จ ะ ต อ ง แ จ ง ต อ ที่ ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ 

ไมขอเขารวมการประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ  

หรือหากเปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามนิยามจะไมมีสิทธิ

ออกเสียงในวาระนั้นๆ 

 

การเปดเผยผลการประชุมผูถือหุน  

บริษัทแจงมติที่ประชุมผูถือหุนผานระบบแจงขาว

ของตลาดหลักทรัพยภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  

ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และจัดสงรายงานการประชุม 

ผู ถื อ หุ น  ใหตลาดหลักท รัพย แห งประ เทศ ไทย  และ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) ภายในกําหนด 14 วัน รวมทั้งไดเผยแพรเทปบันทึก

การประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัทของบริษัท 
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม 

 บริษัทตระหนักถึงหนาที่ในการปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน และใหความสําคัญในเร่ืองการปฏิบัติ

ตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายเปดเผยขาวสารขอมูลของบริษัทในดานตาง ๆ อยางครบถวน 

ถูกตอง และโปรงใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงมีพึงไดรับ หรือเร่ืองที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การเขารวมประชุม

เพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการไดรับเงินปนผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เปนตน 

 

สิทธิของผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน 

 

การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

แตงตั้งเปนกรรมการลวงหนา 

บริษัทกําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนแนวทางการ

พิจารณาการใหสิทธิผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระ และ/

หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการลวงหนาให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากําหนดเปนระเบียบวาระ

การประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนใน

การกํากับดูแลบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ

ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

โดยใหสิทธิผูถือหุนทานเดียว หรือหลายทานที่มีสัดสวน

การถือหุนรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุนอยาง

ตอเนื่องไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุนจนถึง

วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อ

เขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดนํา

หลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท และ

แจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 13- 31 มกราคม 

พ.ศ. 2564 อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการ

ประชุม และไมมีการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเสนอแตงตั้งเปน

กรรมการในระยะเวลาดังกลาว ซึ่งเลขานุการบริษัทได

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแลว 

  

การอาํนวยความสะดวกแกผูถอืหุนในการประชุมผูถอืหุน  

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัทตองคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยของผูเขารวมประชุมเปนสําคัญ 

บริษัทยังคงอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนที่เดินทาง 

มาจากตางจังหวัดดวยการจัดเตรียมพาหนะสําหรับการ

เดินทางจากสนามบินเชียงใหมมายังสถานที่จัดประชุม โดย 

ผูถือหุนแจงความประสงคลวงหนากอนวันเดินทาง อีกทั้ง 

อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายที่มาประชุมดวย

ตนเองภายใตมาตรการเวนระยะหาง (Social Distancing) 

โดยจัดใหมีพนักงานของบริษัทไวคอยตอนรับ  ดูแล 

อํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม จัดตั้งจุดคัดกรอง

บริเวณหนาหองประชุมเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของผูที ่

เขารวมประชุมทุกทานกอนการลงทะเบียนเขารวมประชุม

อยางเครงครัด  ตามคําแนะนําของกรมควบคุม โรค  

ทํ าความสะอาดสถานที่ จัดประ ชุมดวยแอลกอฮอล 

กอน เ ร่ิมการประ ชุม  จัด เต รียม เจลแอลกอฮอล ไ ว 

ใ น บ ริ เ ว ณ ส ถ า น ที่ จั ด ป ระ ชุ ม อ ย า ง เ พี ย งพ อ  จั ด ใ ห 

ผู เข ารวมประชุมสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา 

ที่ เขารวมประชุม และจัดอาหารวางแบบกลองสําหรับ 

ใหผู เ ข า ร วมประ ชุมนํ ากลับ ไป รับประทานภายหลัง 

จากการประชุมเสร็จสิ้น  
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การมอบฉันทะ  

เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูถือหุนที่ ไมสะดวก

เดินทางมาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะใหผูอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัททานใดทาน

หนึ่งจากกรรมการอิสระที่เขารวมประชุมทั้งหมด โดย

บริษัทจะระบุรายช่ือกรรมการอิสระที่ เปนผู รับมอบ

ฉันทะไวในหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหเปนผูเขาประชุมและ

ออกเสียงลงมติแทนผูถือหุนไดโดยไมมีเง่ือนไข ทั้งนี้ ใน

กรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกับผูอ่ืน บริษัทจะใหสิทธิและ

ปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหนึ่ง 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2564 เพื่อ

สุขอนามัยที่ดีของผูถือหุนภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะ 

ใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน โดยใชหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ ข. ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุนรายยอยในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 คือ นางนฤมล กิมภากรณ 

 

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทใหความสําคัญและสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ

ลูกคาและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม กลาวคือ บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูมี

สวนไดเสียทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายนอก ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน ลูกคา คูคา 

คูแขง เจาหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม และภาครัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูมีสวนไดเสียภายใน ซึ่งประกอบดวย 

พนักงานของบริษัท เนื่องจากผูมีสวนไดเสียดังกลาวเปนกลไกสําคัญที่มีสวนในการพัฒนาและสรางความสําเร็จใหแก

บริษัท ซึ่งถือเปนการสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทใหเติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ผูถือหุน  

ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิประโยชนข้ันพื้นฐานที่มี

อย างเท า เทียมกันของผูถือหุน  โดยกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี

การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและโปรงใส มีการควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยง มีนโยบายการตอตานทุจริต

คอรรัปช่ัน และชองทางการติดตอสื่อสารกับบริษัทอยาง

เพียงพอ 

  

ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาบริษัทจะดําเนิน

ธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นสรางความเจริญ

เจริญเติบโตและผลตอบแทนที่มั่นคงใหกับผูถือ

หุนอยางตอเนื่องในระยะยาว 
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ลูกคา บริษัทมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจสูงสุดให

ลูกคา โดยการคัดสรรคุณภาพสินคาและบริการที่มีคุณภาพ

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา

ลูกคาจะไดรับสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่

เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และเพิ่มชองทางในการรองเรียน

ใหกับลูกคาผานเว็บไซตของบริษัท โดยบริษัทจะเก็บรักษา

ขอมูลของลูกคาที่รองเรียนเปนความลับ และหากขอ

ร อ ง เ รี ย น ดั ง ก ล า ว  มี นั ย สํ า คั ญ ก็ จ ะ นํ า เ ส น อ ต อ

คณะกรรมการ บริษัทเพื่อหาแนวทางดําเนินการตอไป 

 

คูคา บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ 

ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและผลประโยชน

รวมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคูคามีการกําหนดข้ันตอน 

วิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคูคาไวอยางชัดเจน เปนไปอยาง

ยุติธรรม และโปรงใส  โดยคํานึงถึงช่ือเสียง มาตรฐาน และ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งจัดทําสัญญาที่มีเง่ือนไข 

ทางการคาที่เปนธรรมและไมขัดตอกฎหมาย นอกจากนี้ 

บริษัทมีนโยบายที่จะไมรับเงิน ทรัพยสิน ผลประโยชนอ่ืนใดที่

มิชอบจากคูคา และไมสนับสนุนคูคาที่ประพฤติมิชอบ มีความ

เกี่ยวของในการทุจริตคอรรัปช่ัน หรือมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

 

คูแขง บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขงขันที่

เ ป น ธ ร ร ม  ต อ ต า น ก า ร แ ข ง ขั น ที่ ไ ม เ ป น ธ ร ร ม 

(Anticompetitive practice) โดยคํานึงถึงหลักกฎหมาย

แขงขันทางการคา และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ไม

กระทําการทุจริต ทําลายช่ือเสียงของคูแขง แสวงหาขอมูล

ความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีอันมิชอบทั้งทางตรง

และทางออม และไมเปดเผยขอมูลของคูแขงไมวากรณีใด ๆ 

รวมถึงไมกระทําการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

  

เจาหนี ้บริษัทปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกรายอยางเสมอภาค 

และเปนธรรมโดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอตกลงและ

สัญญาอยางเครงครัด  เพื่อให เจาหนี้มั่น ใจในฐานะ 

ทางการเงินของบริษัท และความสามารถในการชําระหนี้

อยางครบถวนและตรงตามระยะเวลาที่กําหนด กรณี 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข ขอตกลง และเหตุการณ 

ที่กระทบตอสถานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

โดยอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ 

บริษัทจะแจงใหเจาหนี้ทราบ เพื่อหาแนวทางหรือวิธี 

การแกไขปญหารวมกัน 

 

 

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทมุงมั่นดําเนิน

ธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยบริษัทใหความสําคัญกับกิจกรรมที่

สร างประ โยชน ใหกั บสั งคมและ ชุมชน ใกล เ คี ยง 

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหผูบริหาร และพนักงาน

ทุกระดับช้ัน มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

คุมคา และปฏิบัติงานดวยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย 

และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย ควบคูไปกับ

การสรางความย่ังยืนใหกับบริษัท 
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ภาครัฐ บริษัทยึดมั่นสนับสนุนการดําเนินงานภาครัฐ 

และปฏิบัติตามหลักเกณฑและนโยบายของหนวยงาน

กํากับ ควบคูไปกับการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ

รวมมือ ในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อ

รวมเสริมสรางความมั่นคง และเจริญเติบโตใหกับ

ประเทศชาติ รวมทั้ง การใหความสําคัญเร่ืองของ

ทรัพยสินทางปญญา หรืองานอันมีลิขสิทธิ์โดยบริษัท

ดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมาย หรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับ

สิทธิในทรัพยสิน จะไมดําเนินการ หรือสนับสนุนการ

ดําเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญา ไมวาจะเปนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการ

คา เคร่ืองหมายการคา ขอมูล ช่ือทางการคาและสิ่งบงช้ี

ทางภูมิศาสตร  และทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท โดย

กําหนดนโยบายใหกรรมการผูบริหาร พนักงาน และ

ลูกจางบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวขางตน 

เพื่อใหการดําเนินงานทางธุรกิจที่โปรงใส เปนธรรม และ

ตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะไมทําธุรกิจหรือดําเนิน

กิจการรวมกับนิติบุคคลหรือบุคคลที่กระทําการละเมิด

ตอ ทรัพยสินทางปญญาทุกประเภท 

ผูบริหาร บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูบริหาร

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึง

ไดมีการจัดทําโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยาง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

  

พนักงาน บริษัทยึดถือวาพนักงานเปนทรัพยากร

ที่สําคัญของบริษัท เนื่องจากเปนสวนหนึ่งในการ

นําพาบริษัทสูความสําเร็จ บริษัทใหความสําคัญตอ

การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตอ

พนักงานทุกระดับช้ัน ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

ดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไม เลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) ไมแบงแยกดวยเหตุแหงความ

หลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ และวัฒนธรรม 

ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน อีกทั้ง 

บริษัทไดปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มีการจางงานที่

เปนธรรม จัดทําสัญญาจางแรงงานที่มีเง่ือนไขที่เปน

ธรรม มีโครงสรางผลตอบแทนที่สอดคลองกับ

ความรู ความสามารถ และหนาที่ความรับผิดชอบใน

ตําแหนงงาน และมีระบบการจายคาจาง คาตอบแทน 

และผลประโยชนพนักงานอยางเหมาะสม จัดหา

สวัสดิการที่ดีและเหมาะสมกับสถานะของบริษัทแก

ผูบริหารและพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมใน

การทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต สุขอนามัย 

และทรัพยสิน อนุญาตใหลางาน โอนยายตามความ

เหมาะสม และจัดใหมีชองทางการสื่อสารระหวาง

พนักงานกับผูบริหารระดับสูง รวมทั้ง สนับสนุน

กระบวนการพัฒนา แลเพิ่มพูนทักษะความรู โดยจัด

ใหมีการฝกอบรมตามตําแหนงงานทั้งภายใน และ

ภายนอกบริษัทตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อ

เปนการพัฒนาและเสริมสรางความรูความสามารถ

ของพนักงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ 

บริษัทยังใหความสําคัญตอการเคารพสิทธิมนุษยชน 

พนักงานทุกระดับจะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน  

และไมเลือกปฏิบัติตอพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช

ความสัมพันธสวนตัว 

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอม บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยาง

ย่ังยืน  และ รับผิดชอบตอ ชุมชน  สังคม  และ

สิ่งแวดลอมโดยรวม รวมทั้งมุงพัฒนาการดําเนิน

ธุรกิจใหมีมาตรฐานที่อยู เหนือกฎหมาย  และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

มีความมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล

และความโปรงใสอยางเครงครัด ดังนี้ 

1. บริษัทเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพย เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เว็บไซตบริษัท www.cmrd.co.th แบบ 56-1 One Report  

2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผานทางแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ 

แบบ 56-1 One Report   

3. เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย บริษัทไดกําหนดใหมีการเปดเผย

ขอมูลผาน แบบ 56-1 One Report ไดแก โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท การบริหารจัดการความ

เสี่ยง การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญ

อ่ืน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงานและอ่ืนๆ รายงานผลการดําเนินงานสําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ การ

ควบคุมภายในและรายการระหวางกนั งบการเงิน และการรับรองความถูกตองของขอมูล 

4. คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับ

รายงานของผูสอบบัญชีและจัดใหมีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในแบบ 56-1 One 

Report 

5. คณะกรรมการมีการเปดเผยรายช่ือและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ัง

ของการประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการเขารวมประชุม ในแบบ 56-1 One Report 

6. คณะกรรมการจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับรวมทั้งคาตอบแทนจากการเปนกรรมการบริษัท

ยอยหรือหนาที่อ่ืน เชน ที่ปรึกษา รวมทั้งรายละเอียดคาตอบแทนของผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการ

ไวในแบบ 56-1 One Report   

7. เปดเผยขอมูลและผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล 

7.1 การเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

7.1.1 กําหนดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อทําหนาที่สื่อสารกับบุคคล ภายนอก ไดแก ผูถือหุน นักลงทุน

สถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะหภาครัฐที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) เปดเผยสารสนเทศที่สําคัญใหสาธารณชนทั่วไปทราบ 

2) เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง 

3) ช้ีแจงกรณีที่มีขาวลือหรือขาวสารตางๆ 

4) การดําเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

5) การเปดเผยในเชิงสงเสริมที่ไมมีเหตุอันควร 

6) การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน โดยใชขอมูลภายในไดอยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา โปรงใส 

เทาเทียมและเปนธรรม บริษัทกําหนดใหบุคคลผูมีอํานาจในการใหขอมูลดังกลาว ไดแก กรรมการผูจัดการ 

หรือรองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
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7.1.2 กําหนดใหบุคคลที่มีอํานาจในการประสานงานการเปดเผยขอมูลกับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (Contact Person) ดังนี้ 

1) การเปดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงินประจําป และงบ

การเงินรายไตรมาส แบบ 56-1 One Report  โดยรองกรรมการผูจัดการสายงาน

บัญชีและการเงิน 

2) การเปดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ ไดแก รายการไดมา/จําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

รายการที่เกี่ยวโยง รายงานการทํารายการระหวางกันที่สําคัญที่ไดรับการพิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการ กําหนดวันประชุมผูถือหุน การเปลี่ยนแปลงกรรมการและ

ผูสอบบัญชี การยายที่ตั้งสํานักงานใหญ รายงานการประชุมผูถือหุนและโครงการ

ลงทุน เปนตน โดยกรรมการผูจัดการ หรือรองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและ

การเงิน 

7.2 การใหขอมูลขาวสารทั่วไปสําหรับการบริหารองคกรกับสื่อมวลชนโดย กําหนดใหกรรมการ

ผู จัดการ  มีหนาที่ ในการใหขอมูลขาวสารที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองคกรตอ

สื่อสารมวลชน 

7.3 กําหนดบุคคลผูประสานงาน (Contact Person) กับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ไดแก 

7.3.1   บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดใหผูอํานวยการฝายบัญชี

ภาษีและบริษัทในเครือ หรือเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน 

7.3.2 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง  ประเทศไทย 

กําหนดใหเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน 

8. คณะกรรมการ และผูบริหาร มีการรายงานการถือครองหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลักทรัพย เปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9. กรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการ มีหนาที่ตอง

จัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของตอประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2551 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหพนักงานระดับบริหาร และพนักงานในตําแหนง

ผูอํานวยการฝายข้ึนไปหรือเทียบเทา ตองจัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่

เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยรายงาน

รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดข้ึนใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายไตรมาส 

10. กําหนดใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูจัดการ ตอง

แจงใหบริษัททราบอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อ/ขายหลักทรัพยผานเลขานุการบริษัท  

11. คณะกรรมการจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่

เกี่ยวของกับวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณา

โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและ

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการรายงาน และการติดตามประเมินผล โดยจัดให

มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหนาที่นําเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนตอคณะกรรมการบริหารอยางตอเนื่อง  
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12. คณะกรรมการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดานทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน  

การดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของและจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล 

ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทอยูเสมอ 

กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่ เปนอิสระรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว 

12.1 เร่ืองที่ควรจะเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ

รายงานประจําป ไดแก 

1) โครงสรางผูถือหุน ที่แสดงถึงรายละเอียดสัดสวนของ 

ผูถือหุนรายใหญและรายยอยอยางชัดเจน นอกจากนั้น

คณะกรรมการของบริษัทตองเปดเผยการถือหุนทั้ง

ทางตรงและทางออม 

2) การเปดเผยยขอมูลในรายงานประจําปตองมีความ

ครบถวนชัดเจน และเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุน 

เชน  

- เปาหมายของบริษัท  

- ก า ร อ ธิ บ า ย เ ชิ ง วิ เ ค ร า ะ ห  ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น  

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  ปจจัยที่มีผลตอการ

ดําเนินงาน ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่มิใชรูปตัวเงิน 

เชน  สวนแบงการตลาด  ระดับความพึงพอใจ 

ของลูกคา  

- การวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

รวมทั้งศักยภาพของบริษัทในการแขงขัน  

- การเปดเผยโครงสรางกลุมธุรกิจและการถือครอง

หุนของกรรมการในกลุมธุรกิจ 

3) การเปดเผยความเสี่ยงที่สําคัญที่อาจสงผลกระทบตอ

ธุรกิจและสรางความเสียหายอยางรุนแรง พรอมขอมูล

การประเมินกาสเกิด และวิธีลดหรือปองกันความเสี่ยง

เหลานั้น 

4) การเปดเผยนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนจาก

ผลประกอบการ เชน  

- นโยบายการจายเงินปนผล 

- ชองทางการแจงเบาะแสการกระทําผิด 

การเปดเผยเร่ืองเกี่ยวกับคณะกรรมการ เชน 

- คุณสมบัติและการพัฒนาตนเอง 

- คาตอบแทนกรรมการ 

- การเขารวมประชุม 

- การถือครองหุนและการซื้อขายของบริษัท  
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4.1) การเปดเผยขอมูล 

4.1.1) คณะกรรมการมีการดูแลตรวจสอบวาขอมูลที่ เปดเผย 

ตอนักลงทุนถูกตอง 

4.1.2) คณะกรรมการให เปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่ไดรับ

ความเห็นชอบไวโดยสรุป และ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายตางๆได 

พรอมเหตุผลประกอบ โดยรายงานผานรายงานประจําป  

4.1.3) คณะกรรมการใหจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของ 

ฝายจัดการ(Management Discussion and Analysis หรือ 

MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ 

เ พื่ อ ใ ห ผู ถื อ หุ น แ ล ะ นั ก ลงทุ น รับ ท ราบ แ ละ เ ข า ใ จการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของบริษัทไดดีย่ิงข้ึน 

4.1.4) คณะกรรมการใหมีการเปดเผยคา สอบบัญชีและคาบริการอ่ืน 

ที่ผูสอบบัญชีใหบริการ 

4.1.5) คณะกรรมการใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนคร้ังของ

การประชุม และจํานวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขาประชุม

ในปที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่รวมถึงการ

ฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของ

คณะกรรมการในรายงานประจําป 

4.1.6) คณะกรรมการใหมีการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทน

กรรมการและผูบริหารระดับสูง 

4.2) ขอมูลที่เปดเผยบนเว็บไซตของบริษัท เปนการเปดเผยขอมูลตาม

เกณฑที่กําหนดใหเปดเผยโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

เปดเผยผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ

แสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป 

 

หนวยงานนกัลงทนุสมัพนัธ 

 บริษัทมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ

บริษัท ใหแกผูถือหุน นักวิเคราะห และผูลงทุนทั่วไปรับทราบอยางเทาเทียมและเปนธรรม รวมถึงรับผิดชอบในการเสริมสราง

ภาพลักษณ ทัศนคติที่ดี และความเช่ือมั่นใหกับนักวิเคราะหและผูลงทุน โดยผูลงทุนหรือผูที่สนใจสามารถติดตอหนวยงาน

ดังกลาวไดที่โทรศัพทหมายเลข 053-272429, 035-271420 ตอ 107 
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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถือหุนมีหนาที่สําคัญ

ในการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายและกลยุทธที่สําคัญของบริษัท ติดตามและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว

เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน รวมถึงประเมินผลการดําเนินงาน

ของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว ดังนั้น คณะกรรมการจึง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ มีความรู  ความสามารถ  และ

ประสบการณที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนําประสบการณที่มีมาพัฒนา

และกําหนดแนวนโยบายที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังใหความสําคัญกับการ

เปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุก

ฝาย ขอมูลที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง 

และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร

ขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของ

ไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตาง ๆ ทั้งการจัดสง

เอกสารทางไปรษณีย โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท และ

ระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการมีหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ กฎเกณฑ

ที่ ใชบังคับ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน  รวมไปถึงการ

พิจารณาและใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ

บริหารจัดการ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ เปนตน พรอม

ทั้งติดตามดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนภายใตมาตรฐาน

จริยธรรมดวยความสุจริตและความระมัดระวัง โดยนอกจาก

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่บริษัทไดเปดเผยไวในสวนของ

โครงสรางการจัดการและกฎบัตรแลว  
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6.2 จรรยาบรรณธรุกจิ 
 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะ

ใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติงานและ 

ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ถูกตอง เปนธรรม มีความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม อันจะนํามาซึ่งการสรางมูลคาทางธุรกิจ 

ในระยะยาว ควบคูไปกับการสรางความสัมพันธอันดีตอผูมีสวนได

เสียในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริม

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจึงกําหนดใหคณะกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานทุกคนไดศึกษา ทําความเขาใจ รับทราบ และนํา

หลักการมาปฏิบัติตามในขอบเขตหนาที่ที่ตนได รับ พรอมทั้ง

กําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหารสงเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ 

โดยการเปนแบบอยางที่ดีตอพนักงาน สามารถใหคําแนะนํา และ 

สื่อสารแนวปฏิบัติที่ถูกตอง สอดคลองกับจรรยาบรรณธุรกิจ 

ทั้งนี้ องคกรหวังเปนอยางย่ิงวาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบุคลากรทุกคนจะนํามาซึ่งวัฒนธรรมองคกรที่ใหคุณคา

และยึดมั่นตอหลักจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงาม 

 

 

ในการปฏิบัติงาน เมื่อใดที่พนักงานมีขอสงสัย หรือลังเลวา แนว

ปฏิบัติ หรือการตัดสินใจของตน จะผิดตอจรรยาบรรณธุรกิจหรือไม  

ขอใหพิจารณาการตัดสินใจ ดังนี้ 

- ดานจริยธรรม : พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นถูกตอง ชอบ

ธรรม หรือไม พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกองคกร ผูมีสวนไดเสีย หรือสังคมหรือไม ทั้งนี้ ไม

วาผลกระทบนัน้จะเปนทางตรงหรือทางออม 

- ดานกฎหมาย  :  พิจารณาวาการตัดสิน ใจนั้นจะขัดตอ 

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือขอกฎหมายหรือไม 

- ดานสังคม : พิจารณาวาการตัดสินใจนั้นจะเปนที่ยอมรับของ

เพื่อนรวมงาน และสังคมหรือไม 

หากพนักงานตองการที่จะติดตอสอบถาม ขอคําแนะนํา หรือแสดง

ความคิดเห็น พนักงานสามารถติดตอสอบถามผูบังคับบัญชาของตน ฝาย

บุคคล หรือบุคคลที่ ไดรับมอบหมายจากบริษัทใหทําหนาที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธรุกิจไดทุกเมื่อ 
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1. ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

ตอสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุมชนชน 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

2. ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเร่ืองของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ 

(Discrimination) 

3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช

ความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและ 

มีหลักฐานสามารถอางอิงไดรวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกําหนด 

ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

4. ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรูมาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่

ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผยตามหนาที่ตามกฎหมาย 

5. เปดใหลูกคาสามารถรองเรียนไดเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคาและบริการ 

6. เปดเผยขาวสารขอมูลของสินคาและบริการอยางถูกตองครบถวน 

7. ปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตาง ๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตาม

ขอตกลงหรือเง่ือนไขไมได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบเพื่อหาทางออกรวมกัน 

 

 

 

 

 

 จรรยาบรรณและขอพงึปฏบิตัสิาํหรบัผูบรหิารและพนกังาน 
บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดจรรยาบรรณ

และขอพึงปฏิบัติสําหรับ ผูบริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ขอพึงปฏิบัติสําหรับผูบริหาร 

ผูบริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผูใตบังคับบัญชา นอกจากผูบริหาร

จะตองพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ ทุก ๆ ขอในฐานะที่เปนพนักงานคนหนึ่ง

ของบริษัทแลว ผูบริหารตองมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสรางการเปน

ผูบริหารที่ดี และในฐานะผูบังคับบัญชาของพนักงานจะตองเปนผูนําและ 

เปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติที่ ดี ใหแกพนักงานโดยทั่วไปดวย  

จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผูบริหารไว ดังนี้ 

1.1 ผูบริหารปฏิบัติตอผูถือหุน 

ผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ระมัดระวัง  รอบคอบ  เอา ใจใส  และมีวิสัยทัศนกวางไกล  

ไมหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง จากขอมูลขององคกร

ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและไมเปดเผยขอมูลความลับ

ขององคกรตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไมดําเนินการใด ๆ อันเปน

ลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
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1.2 ผูบริหารปฏิบัติตอพนักงาน 

ผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงาน

โดยความไมลําเอียง สนับสนุนในการสรางศักยภาพในความกาวหนา

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งสงเสริมให

พนักงานมีความเขาใจในเร่ืองจรรยาบรรณ ที่พนักงานตองพึง

ปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม  และปฏิบัติตอ

พนักงานดวยความสุจริตใจ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมี

เหตุผล 

1.3 ผูบริหารปฏิบัติตอลูกคา 

ผูบริหารตองปฏิบัติตอลูกคาตามขอปฏิบัติจริยธรรม 

ทางธุรกิจ ที่บริษัทกําหนดไวอยางเครงครัด 

1.4 ผูบริหารปฏิบัติตอคูคา 

ผูบริหารจะตองปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรียกรอง

หรือรับผลประโยชนใด ๆ ที่ไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติตาม

เง่ือนไขขอใดไมได ใหรีบแจงคูคาใหทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหา 

แนวทางแกไข 

1.5 ผูบริหารปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

ผูบริหารจะตองปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบ

กติกาของการแขงขันที่ดี และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคู

แขงขันทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริต 

1.6 ผูบริหารปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ผูบริหารตองปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบตอสังคม  รวมถึงใหความ

รวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ

ชุมชนและสงัคม 
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2. ขอพึงปฏิบัติสําหรับพนักงาน 

เพื่อเปนการเสริมสรางการทํางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงาน

ควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 พนักงานพึงปฏิบัติ งานดวยความซื่ อสัตยสุ จ ริต  และ 

ดวยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และประสิทธิภาพการทาํงาน

ที่ดีย่ิงข้ึน ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอตนเองและบริษัท 

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระ เบียบ  ขอบังคับ 

ในการทํางานของบริษัทโดยเครงครัด 

2.3 พนักงานพึง ให ความ เคารพและ เ ช่ือฟ งผู บั งคั บบัญชา 

ที่ สั่ งการ โดยชอบดวยน โยบาย  และระ เบี ยบขอบั งคับ 

ของบริษัท 

2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีตอกัน และเอ้ือเฟอ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมกอใหเกิดความขัดแยง ซึ่งจะนําไปสู

ความเสียหายตอบุคคลอ่ืน และบริษัท 

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและใหเกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยง

การนําขอมูลหรือเร่ืองราวของผูอ่ืนทั้งในเร่ืองเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน และเร่ืองสวนตัวไปเปดเผยหรือวิพากษวิจารณใน

ลักษณะที่จะกอให เกิดความเสียหายทั้งตอพนักงาน และ 

ตอบริษัท 

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทําใหตนเอง

รูสึกอึดอัดในการปฏิบัติหนาที่ในภายหนา หากหลีกเลี่ยงไมไดให

แจงตอผูบังคับบัญชาทราบในทันที 

2.7 พนักงานไมใชตําแหนงหนาที่ หรือประโยชนจากหนาที่การงาน 

แ ส ว งห า ผ ล ป ระ โ ย ช น ส ว น ต น  ห รือ พ รรค พ ว ก  ห รือ 

ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท 

2.8 พนักงานพึงปฏิบัติ ตอลูกคา คูคา ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

ดวยความเสมอภาค 

2.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกคา  คูคา  และองคกร 

อยางเครงครัด 

2.10 พนักงานพึงรายงานเร่ืองที่ไดรับทราบใหผูบังคับบัญชาโดย 

มิชักชา เมื่อเร่ืองที่รับทราบอาจมีผลกระทบตอการดําเนินงาน 

หรือช่ือเสียงของบริษัท 

2.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน และทรัพยสินของบริษัท

ใหมีสภาพดี ใหไดใชประโยชนอยางเต็มที่ ประหยัด มิใหสิ้นเปลือง 

สูญเปลา เสียหาย หรือเสื่อมสลายกอนเวลาอันสมควร 
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บทกาํหนดโทษ 

กรณีที่ฝายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะ

ที่กอ ให เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทให

พิจารณาไปตามโครงสรางการจัดองคกรของบริษัท และ

ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทั้งนี้ใหแตละฝายงาน

เปนผูพิจารณาเองในเบื้ องตนและสรุปเ ร่ืองสงตอ ให

ผูบังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวของตอไป เพื่อ

ตัดสินความผิดพรอมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมตอไป แต

หากความขัดแยงทางผลประโยชนที่ เกิดข้ึนรุนแรงและ

กอใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก ไมอาจอยูในวินิจฉัย

ของตนสังกัดได ก็ใหนําเร่ืองเขาสูฝายบริหารของบริษัท เพื่อ

พิจารณาหาขอสรุปและกําหนดโทษตอไป 
 

การกําหนดโทษ 

1. ตักเตือนดวยวาจา 

2. ตักเตือนดวยหนังสือ 

3. ตัดคาจาง 

4. พักงาน 

5. เ ลิ กจ าง  โดย ไมจ ายค าชด เชยภาย ใ ต

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

6. ดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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ขอกําหนดในการทําธุรกรรมระหวางบริษัท กับ ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 

บริษัทถือเปนนโยบายที่สําคัญที่จะไมใหกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลอ่ืน

ที่มีความเกี่ยวของกัน ใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลอ่ืนที่มี

ความเกี่ยวของกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชนสวนตน จึงกําหนดเปนขอ

ปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวของกับบริษัท 

ดังตอไปนี้ 

1. หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

2. ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้นเพื่อประโยชนของบริษัท หรือ

บริษัทยอย ใหทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก 

ทั้งนี้กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวของกันที่มีสวน

ไดเสียในรายการนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ 

3. ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ วิธีการ และ 

การเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวของกันของบริษัทจดทะเบียนอยาง

เครงครัดโดย 

3.1 การทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่

วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน  

ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี

สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ

แลวแตกรณี จะตองขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทํา

ธุรกรรมดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท หรือเปนไปตาม

หลักการที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว 

3.2 ใหจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตาม

หลักการที่ไดผานการอนุมัติตามขอ 3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงคของ

คณะกรรมการบริษัท 

4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไมเปนไปตาม

ลักษณะรายการคาตามขอ 3.1 ในการทําธรุกรรมดังกลาว ใหขออนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

กอนที่จะมีการทํารายการเปนคร้ัง ๆ ไป โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่

กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลา

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สํ าคัญของนโยบาย  

แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา 
 

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนสาระสําคัญที่มีการ

ปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการ ในคูมือการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี และไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง 
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7 โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  

และอ่ืน ๆ 

7.1 โครงสรางการกาํกบัดแูลกจิการ 
 

โครงสรางการจัดการของบริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยคณะกรรมการ

บ ริ ษั ท  แ ล ะ ค ณ ะ ก รรม ก าร ชุ ด ย อ ย  จํ า น ว น  3 ค ณ ะ  ไ ด แ ก  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีกรรมการผูจัดการ เปน

ผูบริหารสูงสุดของบริษัท และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู

ในการควบคมุของคณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสราง 
การกํากับดูแลกิจการ และขอมูลสําคัญ

เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดยอย  ผูบริหาร พนักงานและอื่น ๆ 

#7 
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1. โครงสรางองคกร 
 

 

 

 

 

 

  

ผูชวย กจ. สายงานปฏิบัติการโครงการ 

นายวราพนัธ อินตะโมงคกิจการ
   C C  

ผูชวย กจ. สายงานวศิวกรรม 
นายเอกชัย นวนนนัตะ 

ผูชวย กจ. สายงานบัญชีและการเงนิ 
นางพัชรินทร ธรรมถนอม (รักษาการ) 

รอง กจ. สายงานปฏบิัติการโครงการ 
นายสุรศักด์ิ ศริิวิโรจนกลุ 

รอง กจ. สายงานวิศวกรรม 
นายพัฒนา สุวรรณสายะ 

รอง กจ. สายงานบัญชีและการเงิน 
นางพัชรินทร ธรรมถนอม 

รอง กจ. สายงานอํานวยการ 
นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ 

คณะกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา
คาตอบแทน 

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย คณะกรรมการบริษัท 

เลขานกุารบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 
นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 

ผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หนาวยงานพฒันาธุรกิจ และการตลาด 

ผูชวย กจ. สายงานอํานวยการ 
นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ (รักษาการ) 

ผอ. ฝายบัญชี 
นางพลับพลงึ กิติจันทร 

ผอ. ฝายการเงนิ 
นางนิตยา นิม่อนสุสรณกลุ 

ผอ. ฝายควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง 

นางนงลักษณ  นวนนันตะ 
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นายเทอดศักดิ์ 

ตําแหนง :  
ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อาย ุ 71 ป 

โกไศยกานนท 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
· ปรญิญาโท สาขา Soil and Water Engineering, Cranfield 

Institute of Technology, England  
· ประกาศนียบตัร สาขาการระบายน้ําทัง้แบบบนผวิดนิและ 

ใตด้นิ, Institute of Land Reclamation and Improvement, 

Netherlands 
  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (กรรมการอสิระ) / 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2553 – 2557 คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัพะเยา  
ปี 2548 - 2559 กรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่131/2016 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

5 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

1/1 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

0.04% (200,000 หุน) 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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นายประวัติ 

ตําแหนง : 
รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ                              
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

อาย ุ 72 ป 

สิริภัทโรดม 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมเครือ่งกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2559 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการ

อสิระ) / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน บมจ. 

เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2545 - 2553 รองผูว้่าการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 111/2008 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

5 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

4/4 ครัง้ (100%) 

4/4 ครัง้ (100%) 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน 

1/1 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

0.04% (200,000 หุน) 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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นายอนันต 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ                              

อาย ุ 71 ป 

สิริแสงทักษิณ 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
· ปรญิญาโท  Eastern New Mexico Univ. USA 

  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) / 
กรรมการตรวจสอบ บมจ. วลิล่า คุณาลยั  

ปี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) /
กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยบูสิ (เอเชยี)  

ปี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) /
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. 
เชยีงใหม่รมิดอย 

 ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั 
บมจ.อาเซยีนโปแตชชยัภูม ิ(ไม่ไดเ้ป็น
บรษิทัจดทะเบยีน)  

ปี 2557 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั(กรรมการอสิระ) 
บมจ.ไอร่าแคปปิตอล 

 ปี 2555 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร ์

  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 22/2016 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

5 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 5 บรษิทั 

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 บรษิทั 

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

0.04% (200,000 หุน) 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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นายพงษอินทร 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 

อาย ุ 70 ป 

รักอริยะธรรม 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
· ปรญิญาโท สาขาวทิยาศาสตร ์(ภูมศิาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
· ปรญิญาเอก สาขาวศิวกรรมศาสตร ์(การประยุกต์ใชข้อ้มลู
ดาวเทยีมและเทคโนโลยสีารสนเทศ) มหาวทิยาลยัปอลซาบาติ
เยร ์ประเทศฝรัง่เศส 

  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) / 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทน บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  

ปี 2554 – 2561 อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเนชัน่  
ปี 2519 - 2554 หนึ่งในคณะทํางาน 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 ปี 2517 – 2554 อาจารยป์ระจําภาควชิาภมูศิาสตรค์ณะ

สงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 141/2017 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

5 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

1/1 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

0.02% (100,000 หุน) 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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นางนฤมล 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 
กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 52 ป 

กิมภากรณ 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
· ปรญิญาโท สาขาการจดัการ University of Wollongong, 
Australia  
· ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ, Adamson University, 
Philippines 

 · ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ, Adamson University, 
Philippines 

  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) /
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย 

 ปี 2557 – 2559 ผูอ้ํานวยการฝ่ายตดิตามและประเมนิ
ผลการวจิยัสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วจิยั (สกว.) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

ปี 2555 – ปัจจุบนั อาจารยภ์าควชิาการตลาด 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 141/2017   

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

5 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ
บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

(-ไมมี-) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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นายสุรพล 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท 

อาย ุ 65 ป 

ศรีวีระสกุล 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  
· ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัพายพั 

  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2564 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั ซอีารซ์ ีเอน็ไวรอน

เมนทอล เคยีว จํากดั  
ปี 2559 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั  

บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย 

 ปี 2559 – 2563 ทีป่รกึษา บมจ.ธนาคารทสิโก ้สาขา

เชยีงใหม่ 

 ปี 2558 – 2559 ผูอ้ํานวยการ บมจ.ธนาคารทสิโก ้สาขา

เชยีงใหม่ 
  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่128/2016 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 5 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

3.50% (17,500,000 หุน) 

รวมการถือหุนโดยคูสมรส 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ม ี รายการทางธุรกจิที่มี

นัยสําคญั ดงันี้ 1) รายการการว่าจ้าง CEC 

2) รายการซื้อหุ้นสามัญของ CEC ซึ่ง 1) 

และ 2) ได้ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1 /2564 

และ 3) รายการจําหน่ายที่ดินให้แก่ CEC 

ในปี 2562 ซึ่งบรษิทัจะนําเขา้ที่ประชุมผูถ้อื

หุ้นสามัญประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการให้สัตยาบันการทํารายการ

ดงักล่าว 
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นายธีรพัฒน 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจัดการ 

อาย ุ 65 ป 

จิรพิพัฒน 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
· ปรญิญาโท วศิวกรรมแหล่งน้ํา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2564 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั ซอีารซ์ ีเอน็ไวรอน

เมนทอล เคยีว จํากดั 

 ปี 2533 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร/

กรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2527 – 2534 วศิวกรโยธาและวศิวกรแหล่งน้ํา 

บจก.ทมี คอนซลัติ้ง เอน็จเินียร ์
  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

31 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

37.66% (188,300,000 หุน)  

รวมการถือหุนโดยคูสมรสและบุตร 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน ในตําแหน่ง กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ม ี รายการทางธุรกจิที่มี

นัยสําคญั ดงันี้ 1) รายการการว่าจ้าง CEC 

2) รายการซื้อหุ้นสามัญของ CEC ซึ่ง 1) 

และ 2) ได้ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1 /2564 

และ 3) รายการจําหน่ายที่ดินให้แก่ CEC 

ในปี 2562 ซึ่งบรษิทัจะนําเขา้ที่ประชุมผูถ้อื

หุ้นสามัญประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการให้สัตยาบันการทํารายการ

ดงักล่าว 
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นายเฉลิมศักดิ์ 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจัดการ 

อาย ุ 66 ป 

นิมาพันธ 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2540 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร/รอง

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย 
  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2014 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุ่น 4/2016 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

24 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 3/4 ครัง้ (75%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

10.00% (50,000,000 หุน) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน ในตําแหน่ง รอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานอํานวยการ 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ม ี รายการทางธุรกจิที่มี

นัยสําคญั ดงันี้ 1) รายการการว่าจ้าง CEC 

2) รายการซื้อหุ้นสามัญของ CEC ซึ่ง 1) 

และ 2) ได้ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1 /2564 

และ 3) รายการจําหน่ายที่ดินให้แก่ CEC 

ในปี 2562 ซึ่งบรษิทัจะนําเขา้ที่ประชุมผูถ้อื

หุ้นสามัญประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการให้สัตยาบันการทํารายการ

ดงักล่าว 
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นายพัฒนา 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจัดการ 

อาย ุ 65 ป 

สุวรรณสายะ 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร/รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2554 – 2560 ทํางานทีป่รกึษาและออกแบบอสิระ 

  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director  Accreditation Program (DAP) รุน่ 162/2019 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

3 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

2.19% (10,926,526 หุน) 

 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน ในตําแหน่งรองกรรมการ

ผูจ้ดัการผูจ้ดัการสายงานวศิวกรรม 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ม ี รายการทางธุรกจิที่มี

นัยสําคญั ดงันี้ 1) รายการการว่าจ้าง CEC 

2) รายการซื้อหุ้นสามัญของ CEC ซึ่ง 1) 

และ 2) ได้ผ่านการพจิารณาและอนุมตัโิดย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1 /2564 

และ 3) รายการจําหน่ายที่ดินให้แก่ CEC 

ในปี 2562 ซึ่งบรษิทัจะนําเขา้ที่ประชุมผูถ้อื

หุ้นสามัญประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา

อนุมัติการให้สัตยาบันการทํารายการ

ดงักล่าว 
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นายสุรศักดิ์ 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริหาร 
รองกรรมการผูจัดการ 

อาย ุ 66 ป 

ศิริวิโรจนกุล 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั/กรรมการบรหิาร/รอง

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2559 – 2562 กรรมการบรหิาร/รองกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2540 – 2559 ผูบ้รหิารโครงการ บจก. เชยีงใหม่รมิดอย 

  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

รุ่น 4/2559 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 162/2019 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

2 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

0.11% (526,526หุน) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน ในตําแหน่ง รอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบตังิาน

โครงการ 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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นางสาวฐิดา 

ตําแหนง : 
กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) 

อาย ุ 65 ป 

จําเริญพฤกษ 

คณุวฒิุการศึกษา · ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
· MIS (Management Information System) Program,                                                                 

City College of New York University 
  

  

ประสบการณ์การทาํงาน ปี 2562 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บมจ. เชยีงใหม่รมิดอย  
ปี 2533 – ปัจจุบนั วศิวกร/กรรมการผูจ้ดัการ บจก.เอส เอส 

เค เอน็จเินียริง่คอนซลัแตนท ์
  

  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019  
จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั 

2 ปี 
  

    

    

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษทัอ่ืน 

กจิการทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ไม่ม ี

กจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนื่องกบัธุรกจิ

บรษิทัอนัอาจทําใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ตอ่บรษิทั 

ไม่ม ี

   

   

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 4/4 ครัง้ (100%) 

 ประชุมผูถ้อืหุน้ 2/2 ครัง้ (100%) 

 

สัดสวนหุนที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2564 

0.41% (2,031,100 หุน) 

การมีส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งใน

ปัจจบุนั หรือ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

 ไม่เป็น กรรมการทีม่สี่วนร่วม

ในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจา้ง หรอื ที่

ปรกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา 

 

 ไม่เป็น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิช าชีพ  ( เช่ น  ผู้ ส อบบัญชี  ที่ ป รึกษา

กฎหมาย) 

 

 ไม่ม ี ความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่

สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น 

การซื้อ / ขาย วตัถุดิบ / สนิค้า / บรกิาร / 

การกูย้มืเงนิ / ใหกู้ย้มืเงนิ) 
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7.2  ขอมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษทั 
7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบรษิทั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการของบริษัท ตองมีองคประกอบ ดังตอไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดมีที่อยูในประเทศไทย และมคีุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว 
2. โครงสรางคณะกรรมการตองประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แตตองไม

นอยกวา 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม (“ประกาศ ทจ.39/2559”)  

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ ตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศ ทจ.39/2559 อีกทั้งมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ประกาศกําหนด 

4. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนี่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการบริษัทก็ได 

5. บริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และจะตองไมเปนบุคคลเดียวกับ กรรมการผูจัดการ 
6. กรรมการบริษัทไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได 
7. กรรมการสามารถดํารงตาํแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอ่ืน ไดไมเกิน 5 บริษัท  
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7.2.2 ขอมลูคณะกรรมการบรษิทัและผูมอีาํนาจควบคมุบรษิทัรายบคุคล 
รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 11 ทาน ดังนี้ 

ลาํดบั รายชือ่ ตาํแหนง วนัทีไ่ดรบัแตงตัง้เปนกรรมการ 

1 นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ/กรรมการอิสร/กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

27 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2) 

22 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)  

2 นายประวัติ สริิภัทโรดม รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

4 เมษายน 2562 (วาระที่ 2) 

3 นายอนันต สิรแิสงทักษิณ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ / /ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ (มีความรูและประสบการณที่จะสอบทานความ

นาเช่ือถือของงบการเงินได) 

30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

27 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2) 

21 เมษายน 2564 (วาระที่ 3) 

4 นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

27 มีนาคม 2561 (วาระที่ 2) 

22 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)  

5 นายพงษอินทร รกัอริยะธรรม กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 

30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

4 เมษายน 2562 (วาระที่ 2) 

21 เมษายน 2564 (วาระที่ 3) 

6 นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการบริษัท 30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

4 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)  

7 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ  30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

7 เมษายน 2560 (วาระที่ 2) 

22 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)  

8 นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ  30 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1) 

7 เมษายน 2560 (วาระที่ 2) 

22 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 3)  

9 นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ  27 มีนาคม 2561 (วาระที่ 1) 

21 เมษายน 2564 (วาระที่ 2) 

10 นายสุรศักด์ิ ศริิวิโรจนกลุ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจัดการ  4 เมษายน 2562 (วาระที่ 1) 

21 เมษายน 2564 (วาระที่ 2) 

11 นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ กรรมการบริษัท 4 เมษายน 2562 (วาระที่ 1) 

โดยมีนางกาญจนา ชัยมังกร ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท 
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คณุสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 

1) กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะ 

เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรม 

ในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและ

ปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยางเต็มที่ 

2) กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

ว าด วยบ ริ ษัท ม หาช นจํ ากั ด  และกฎหมายว าด ว ยหลั กท รัพ ย แ ล ะ 

ตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม 

ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุน 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ประกาศกําหนด 

3) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ

แขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการนิติบุคคลอ่ืน

ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทํา

เพื่อผลประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

4) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียในสัญญา

ที่บริษัททําข้ึนไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มข้ึนหรือลดลง

ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ   

 

 ขอบเขตอาํนาจหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั   

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้ 

1) จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจน 

มติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง 

รักษาผลประโยชนของบริษัท 

2) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต 

วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยบริษัทควรจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน

รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนการลวงหนาดวย

ระยะเวลาพอสมควรและตองไมนอยไปกวาระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท 

3) ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอคร้ัง และควรตองเปน 

การประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณาลงมติในเร่ืองหรือรายการที่มีนัยสําคัญรายการ 

ที่มีนัยสําคัญควรรวมถึง รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยที่ 

มีผลกระทบสําคัญตอบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ การขยายโครงการ

ลงทุน การพิจารณาและอนุมัติการเขาทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน การกําหนดระดับ 

อํานาจดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง

ของกิจการบริษัทเปนตน 
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4) จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 

และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

5) จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและ

การสอบบัญชีที่มีความนาเช่ือถือได รวมทั้งดูแลใหมี

ระบบจัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง 

6) จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี

ของบริษัทใหมีความถูกตองเพื่อแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดตรงตอความเปน

จริงครบถวนและถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการ

บั ญ ชี ที่ รั บ รอ ง โ ด ย ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ต รว จ สอ บ โดยผู

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทกอนที่จะนํา เสนอตอที่

ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

7) พิจารณาใหความเห็นชอบในการเสนอแตงตั้งผูสอบ

บัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ

กําหนด และพิจารณาใหความเห็นชอบคาสอบบัญชี

ประจําป เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ

พิจารณาและอนุมัติ 

8) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนิน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการ

จัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน 

และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

9) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยาย

ธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวม

ลงทุนกับผูประกอบการรายอ่ืน ๆ ที่ เสนอโดยฝาย

บริหาร 

10) พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่ง

มีอํานาจผูกพันบริษัทได 

11) พิจารณาเสนอการจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุน

เพื่ออนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป และ

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผู

ถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทํา

เชนนั้น และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวถัดไป  

12) บังคับใชนโยบายควบคุมและกลไกการกํากับดูแล

กิจการบริษัทที่ เขา ไปลงทุนกับบริษัทยอย  หรือ 

บริษัทรวม ไดแก 

- ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ

ซึ่งไดกําหนดไวสําหรับกรรมการที่ ได รับมติ

เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให

เขาเปนกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทยอย

หรือบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุนของ

บริษัทในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น ๆ 

- ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือ

บริษัทรวมใหเปนไปตามแผนและงบประมาณ

อยางตอเนื่อง 

- ติดตามดูแลใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลที่

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

การทํารายการระหวางกัน และการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มีนัยสําคัญแกบริษัทฯ

ใหถูกตองครบถวน 

- หากเปนกรณีที่บริษัทยอยทํารายการกับบุคคล

ที่ เกี่ยวโยง  มีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ ง

ทรัพยสิน  หรือทํารายการสําคัญอ่ืนใดนั้น 

คณะกรรมการบริษัทโดยเฉพาะอย าง ย่ิง 

กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดที่ ได รับมติจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหรับการแตงตั้ง

เปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย มี

หนาที่กํากับดูแลใหบริษัทยอยปฏิบัติตามกลไก

กํากับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

กัน  รายการไดมาจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 

รวมทั้งรายการที่สําคัญซึ่งบริษัทฯกําหนด ทั้งนี้ 

ใหพิจารณาการทํารายการดังกลาวของบริษัท

ย อ ย ทํ า น อ ง เ ดี ย ว กั บ ก า รทํ า ร า ย ก า ร ใ น

หลักเกณฑลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่

บ ริ ษั ท ฯ ต อ ง ไ ด รั บ ม ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ แลวแตกรณี 
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13) พิจารณาและมีมติอนุมัติการแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง 

บุคคลเขาเปนกรรมการ และ /หรือ ผูบริหารในบริษัท

ยอยหรือบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุนในบริษัท

ยอยหรือบริษัทรวม รวมถึงกําหนดใชนโยบายการ

ควบคุมและกลไกการกํากับดูแลกิจการที่บริษัทเขาไป

ลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อแสดงวาบริษัท

มีกลไกการกํากับดูแลบริษัทยอยตามที่กําหนดใน

ประกาศ ทจ.39 /2559 เร่ืองการขออนุญาตและการ

อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับตามที่ไดมีการ

แกไข 

14) พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจ

ในการแตงตั้ง คณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู จัดการ และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความ

เ ห ม า ะ ส ม  เ ช น  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปน

ตน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่  

ตลอดจนคาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

ที่แตงตั้ง 

ทั้งนี้  การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ

หนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดังกลาว 

สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงมีสวนไดสวนเสีย หรือความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย)ถา

มี (ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่ เปนไปตาม

นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติไวแลว 

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให

กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติการแทน

คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด การมอบหมาย

ดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือ

บันทึกเปนมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน และระบุ

ขอบเขต 

  

15) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดในการปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมและ

กํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อ

สมควร 

ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการ

มอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่จะทําข้ึนกับบริษัท

หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการ

ธุรกิจปกติ และเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป หรือ

เปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว

โยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่

สําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ

ประกาศอ่ืนใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

16) กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึง

การมีสวนไดสวนเสียของตนหรือบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการกิจกรรมของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ 

ตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

17) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสหรือบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารใช

ขอมูลภายในบริษัท และบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ทั้งที่

ไดจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอ่ืนใด ที่มีหรือ

อาจมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัท บริษัทยอยหรือ

บริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผู อ่ืนไมวา

ทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทน

หรือไมก็ตามอํานาจหนาที่ของผูรับมอบหมายที่กําหนดไว

อยางชัดเจน 
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18) กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงบุคคลที่

เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาว มี

หนาที่แจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ และการ

ทําธุรกรรมกับบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวมใน

ลั ก ษ ณ ะ ที่ อ า จ ก อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง

ผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

บริษัทยอยหรือบริษัทรวมดังกลาว 

19) แ ต ง ตั้ ง เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท เ พื่ อ ช ว ย เ ห ลื อ

คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานตาง ๆ 

เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปน ไปตาม

กฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวของ 

 

บทบาทหนาทีป่ระธานกรรมการ 
 เพื่อใหการแบงแยกอํานาจหนาที่ในเร่ืองการกําหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอยาง

ชัดเจน บริษัทจึงกําหนดใหประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผูจัดการใหญเปนคนละบุคคลกัน                   

โดยประธานกรรมการมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 

 1.เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน 

ตลอดจนมีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับผูจัดการใหญ 

 2.มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับบริษัท สนับสนุนและเปดโอกาส

ใหกรรมการแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ 

 3.สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ 

ความรับผิดชอบ และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 4.ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอ่ืน ๆ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 5.เปนผูลงคะแนนช้ีขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสอง

ฝายเทากัน 
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กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพนั 

บริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย        

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ และนายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ รองกรรมการผูจัดการ ลงลายมือช่ือและ

ประทับตราสําคัญของบริษัทรวมกัน 

 

การแตงตัง้กรรมการบริษทัและวาระการดาํรงตาํแหนง 

1) การเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความโปรงใส

และชัดเจนในการสรรหากรรมการบริษัท โดยตองพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบ

วิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไมมีลักษณะตองหาม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา

ที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน 

2) กรรมการบริษัทมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป (โดย 1 ปในที่นี้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญผู

ถือหุนของปที่ไดรับการแตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป) ทั้งนี้กรรมการบริษัทซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเสนอช่ือและแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงใหมอีกคราวได 

3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 

โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการบริษัทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลเคียงที่สุดกับ

หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธี

จับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการบริษัทคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

และกรรมการบริษัทที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

4) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการบริษัทจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาบริษัทมหาชนจํากัด และ/หรือกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

• ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

• ศาลมีคําสั่งใหออก 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบดวยก็ได 

6) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการบริษัท

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดเขาเปนกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราว

ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการคนดังกลาวจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการบริษัทแทน

ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการบริษัทที่ตนแทน 
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7.3 กรรมการชดุยอย 
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 3  ทาน ดังนี้ 
ลําดับ รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายอนนัต  สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. รศ.ดร. นฤมล  กิมภากรณ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน คือ นายอนันต สิริแสงทักษิณ           

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยมีเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คือ นางกาญจนา ชัยมังกร 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเหมือนกันกับ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมใน

หัวขอ 8.1.1 นิยามกรรมการอิสระ) และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  

ดังนี้ 

 

1) ไม เปนกรรมการที่ ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการให

ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย  

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคมุของบริษัท 

2) ไม เปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ 

3) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน

ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบ

อยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะ

สามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน

ได 

4) มีหนาที่ ในลักษณะเดียวกันกับที่กําหนดไวในประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอยมีการรายงานทางการเงินอยาง

ถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ 

2) สอบทาน ให บ ริ ษัทและบ ริ ษัทยอยมี ระบบค วบคุมภา ย ใ น  

(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มีความเหมาะสมและประสิทธิผล และพิจารณาความเปน

อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบ

ภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อ 

ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ

บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยมี 

ฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมตลอดจนรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาว

ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ เ ป น ป ร ะ โ ย ช น สู ง สุ ด ต อ บ ริ ษั ท  โ ด ย

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่จะขอความเห็นที่เปน

อิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจาย

ของบริษัท ซึ่งการดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ

ของบริษัทเพื่อใชประกอบการพิจารณาดังกลาวได 
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6) จัดทํารายงานของกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไว ใน

รายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูล

อยางนอยดังตอไปนี้ 

ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท 

ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวของกับธุรกิจของ

บริษัท 

ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา

รวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได รับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ ไ ด รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

 

 

 

 

  

8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจาก

หนวยงานตาง ๆ ของบริษัทและบริษัทยอยประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเติมในเร่ืองตาง ๆ ได ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามี

รายการหรือการกระทํ าซึ่ งอาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ

บ ริ ษั ท เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ งแ ก ไ ขภ า ย ใ น เ ว ล า ที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการ

หรือการกระทําที่ตองรายงานมีหัวขอดังตอไปนี้ 

ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่

สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่ เกี่ ยวของกับธุ รกิจของบริ ษัท  หาก

คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอณะกรรมการ

บริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ

การเงินผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกับ

คณะกรรมการบริษัทและผู บ ริหารแลววาตอง

ดําเนินการปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่

กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบ

พบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไขดังกลาว

โดยไมมีเหตุผลอันควร กรรมการตรวจสอบทานใด

ทานหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ ได 
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วาระการดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการบริษัทเปนผูคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารง

ตําแหนงหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจน

ค รบ ว า ระ  แ ล ะ มี ผ ล ใ ห จํ า น ว น ส ม า ชิ ก น อ ย ก ว า  3 ค น 

คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนให

ครบถวนภายใน 3 เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน

เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป   

(โดย 1 ปในที่นี้ หมายถึง ชวงเวลาระหวางวันประชุมสามัญผูถือ

หุนของปที่ไดรับการแตงตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผูถือหุนในป

ถัดไป) และเมื่อครบวาระดํารงตําแหนงอาจไดรับการพิจารณา

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมไดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา

เหมาะสม 

3) นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการตรวจสอบจะ

พนจากตําแหนงเมื่อ 

• ครบกําหนดตามวาระ 

• พนจากการเปนกรรมการบริษัท 

• ลาออก 

• เสียชีวิต 

• คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง 

4) การลาออกของกรรมการตรวจสอบกรณีที่ยังดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทอยู  ให ย่ืนใบลาออกตอประธานกรรมการ

ตรวจสอบหรือประธานกรรมการบริษัท ลวงหนาอยางนอย 

 1 เดือน พรอมเหตุผล โดยประธานกรรมการตรวจสอบหรือ

ประธานกรรมการบริษัทจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปน

ผูพิจารณาอนุมัติ และเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา

แตงตั้งบุคคลอ่ืนทีม่ีคณุสมบัติครบถวนทดแทนบุคคลที่ลาออก 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (Nomination and Renumeration Committee) 

รายนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

ลาํดบั รายชื่อ ตาํแหนง 

1. ผศ.ดร.พงษอินทร  รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายประวัติ  สิริภัทโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองเปนบุคคล

ที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณที่จะเปน

ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี            

มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ

มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และ

ปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยางเต็มที่ 

2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองมีคณะ

สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวของ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

1) พิจารณาหลกัเกณฑและกระบวนการในการสรรหา รวมทั้ง

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

นําช่ือเสนอที่ประชุมผูถือหุนหรือนําเสนอตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง

กรรมการผูจัดการ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

3) พิจารณากําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

4) พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและนําเสนอที่ประชุมผู

ถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5) พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืนของ

กรรมการผูจัดการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุัติ 

6) ภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

1) คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ 3 ป (โดย 1 ปในที่นี้ หมายถึง ชวงเวลาระหวาง

วันประชุมสามัญผูถือหุนของปที่ไดรับการแตงตั้ง จนถึง

วันประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป) และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 

อาจไดรับการเสนอช่ือและแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงใหม

อีกได 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะพน

จากตําแหนงเมื่อ 

- ตาย 

- ลาออก 

- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

กําหนด 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก 

3) กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คนใดจะ

ลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออก

ใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

4) ในกรณีที่ตํ า แหนงกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนวางลง ใหคณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ งซึ่ งมี คุณสมบัติ  และตองเปน ไป ตาม

องคประกอบเขาเปนกรรมการแทน โดยจะอยูในตําแหนง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเพียงเทา

วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มีจํานวน 12 ทาน ดังนี้  
ลาํดบั รายชือ่ ตาํแหนง 

1 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2 นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ กรรมการ  

3 นายสุรศักด์ิ  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ 

4 นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 

5 นางพัชรินทร ธรรมถนอม กรรมการ 

6 นายวราพนัธ อินตะโมงค กรรมการ 

7 นายเอกชัย นวนนันตะ กรรมการ 

8 นางสายสุนีย คําบุญเกิด กรรมการ 

9 นางนิตยา นิ่มอนุสสรณกุล กรรมการ 

10 นางกาญจนา ชัยมังกร กรรมการ 

11 นางสาวนิโรบล คําเหมย กรรมการ 

12 นางนงลักษณ นวนนันตะ กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

1) กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

โดยรวมขององคกร ซึ่งคลอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทตาง ๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน 

ค ว า ม เ สี่ ย งด า น เ ศ รษ ฐ กิ จ  ค ว า ม เ สี่ ย งด า น ก า ร

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย และความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่อาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานและช่ือเสียงขององคกร 

เปนตน รายงานตอคณะกรรมการบริหารเพื่อนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2) ประเมิน และวิเคราะหถึงปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิด

ข้ึนกับองคกร รวมถึงการกําหนดเกณฑวัดความเสี่ยง

และเพดานความเสี่ยงที่องคกรจะยอมรับได 

3) กําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ควบคุม 

ติดตาม และพัฒนากระบวนการเพื่อใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด และเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ ยง 

ทุกประเภทที่อาจเกิดข้ึน 

4) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่ า เสมอ 

เกี่ยวกับการบริหาร การดําเนินงานและสถานะความ

เสี่ยงขององคกรและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมถึงสิ่ง

ที่ ต อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข  แ ล ะ แ จ ง ใ ห

คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อสอบทานความ

เพียงพอและเหมาะสม  

5) บริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

องคกร ให เปนไปตามหลักการของการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

6) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ

ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

7) จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน 

8) ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

9) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอยาง

นอย 3 เดือนคร้ัง และใหรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะ ก รรมกา รบ ริ ษั ท รับ ท รา บ  

ทุกไตรมาส 
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วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร  

2. กรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติและมลีักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติใหออก 

3. ใ น ก รณี ที่ ตํ า แ ห น ง ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย งว า ง ล ง ใ ห

คณะกรรมการบริหารเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปน

กรรมการบริหารความเสี่ยงแทน 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกําหนดนโยบายการบริหารความ

เสี่ยงองคกร ดังนี้ 

1. กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานทุก

ระดับช้ันที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มี ในการปฏิบัติงานใน

หนวยงานของตนและองคกร และตองใหความสําคัญในการบริหาร

ความเสี่ยงดานตาง ๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. กําหนดใหทุกหนวยงานมีหนาที่รับผดิชอบ ประเมินความเสี่ยง กําหนด

ตัวช้ีวัดความเสี่ยง แนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือ

ความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงติดตามและประเมินผลการ

บริหารความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งจัดทํารายงานที่เกี่ยวกับ

ความเสี่ยงตามกรอบการดําเนินงานและข้ันตอนการบริหารความ

เสี่ยง 

3. กําหนดใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนสวนหนึ่งในการ

ตัดสนิใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการดําเนินงานของบริษัท 

4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอ

บริษัท จะตองรายงานความเสี่ยงนั้นใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทันที 

เพื่อดําเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นตอไป 

5. มุงสงเสริมสนับสนุนและใหความรูความเขาใจในกระบวนการและแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงแกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง 

เพื่อเปนการปลูกฝงสรางนิสัยใหบุคลากรทุกระดับไดตระหนักถึง

ความสําคัญและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการดานการ

บริหารความเสี่ยงองคกร ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสู

การสรางความย่ังยืนขององคกร  
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ผูบรหิาร 
 

 
นายธีรพัฒน จิรพัพฒัน 

กรรมการผูจดัการ/ประธานกรรมการบริหาร 

     

 

 

      

นายสุรศกัดิ ์ศิรวิโิรจ 

รองกรรมการผูจดัการสายงานปฏบิัตกิารโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพชัรนิทร ธรรมถนอม 

รองกรรมการผูจดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ  

นายพฒันา สวุรรณสายะ 

รองกรรมการผูจดัการสายงานวศิวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลมิศกัดิ์ นมิาพนัธ 

รองกรรมการผูจดัการสายงานอาํนวยการ 
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7.4 ขอมลูเกีย่วกบัผูบริหาร 
7.4.1 รายชือ่ของผูบรหิาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ลาํดบั รายชือ่ ตาํแหนง 

1 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ 

2 นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ รองกรรมการผูจัดการ สายงานอํานวยการ  

3 นายสุรศักด์ิ  ศิริวิโรจนกุล รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ 

4 นายพัฒนา สุวรรณสายะ รองกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม 

5 นางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

6 นายวราพนัธ อินตะโมงค ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการโครงการ 

7 นายเอกชัย นวนนันตะ ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม 

หมายเหต:ุ รายช่ือ 1-5 คอื ผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2551 
 

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและ

ประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี  

มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียง

พอที่จะอุทิศเวลา ความรู ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยาง

เต็มที่ 

2) คณะกรรมการบริหารตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวของ 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) ใหแนวนโยบาย แตงตั้ง กําหนดอํานาจ หนาที่ กํากับ ดูแล ประสานงาน และ

กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะทํางานพิเศษ หรือคณะบริหารงานพรอมทั้ง

พิจารณาและอนุมัติขอเสนอตาง ๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริหารงานหรือ

คณะทาํงานพิเศษ 

2) อนุมัติขอเสนอซึ่งเสนอโดยคณะทํางานตาง ๆ เพื่อประโยชนในการบริหารงาน 

ดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัท 

3) ศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหมๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเขา

รวมประมูลตาง ๆ ตลอดจนเขาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

รวมถึงการทํานิติกรรมที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาวจนเสร็จ 

4) ศึกษาความเปนไปไดในการเขาลงทุนในโครงการใหมๆ และมีอํานาจในการ

พิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุน หรือเขารวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล 

คณะบุคคลอ่ืน ๆ ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค 

รวมถึงการเขาลงทุนในลักษณะอ่ืน ๆ เชน การเขาซื้อหุน แลกเปลี่ยนหุนกับนิติ

บุคคลอ่ืนไดตามที่เห็นสมควร ตลอดจนถึงการทํานิติกรรมที่เกี่ยวของกับ

เร่ืองดังกลาวจนเสร็จการ โดยใหเปนไปตามตารางอํานาจอนุมัติที่บังคับใชอยู

ในขณะนั้น ๆ 
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5) กําหนด พิจารณา อนุมัติ  ระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบายการ

บริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดําเนินการใด ๆ 

อันมีผลผูกพันบริษัท 

6) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และกําหนดแนวนโยบายและอํานาจหนาที่ของ

กรรมการผูจัดการ และคณะทํางานพิเศษ 

7) มีอํานาจอนุมัติ แตงตั้ง วาจาง ปลด ลงโทษทางวินัย กําหนด

เงินเดือน คาจาง สวัสดิการโบนัส บําเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืน ๆ 

รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่หรือ

พนักงานบริษัท ซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป รวมถึง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการหรือเทียบเทา 

หรือคณะทํางานพิเศษตาง ๆ เพื่อดําเนินงานเฉพาะเร่ือง 

8) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท 

9) มีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ ใหดําเนินกิจการของ

บริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาวมีอํานาจดําเนินการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และมีอํานาจเปลี่ยนแปลง 

แกไข ยกเลิก เพิกถอนอํานาจนั้น ๆ ได 

10) มีอํานาจแตงตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษา

ของคณะกรรมการบริหารไดตามความเหมาะสมและมีอํานาจ

กําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก

และคาใชจายอ่ืน ๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่

ปรึกษาดังกลาวไดตามความเหมาะสม 

11) คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจเรียก

ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กําหนดระเบียบขอบังคับ

ของการประชุมไดตามที่เห็นสมควร 

12) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ให

ประธานกรรมการบริหารแตงตั้งผูรักษาการณ เพื่อปฏิบัติหนาที่

แทนเปนคราวๆ ไป โดยผูรักษาการณมีอํานาจหนาที่เทากับประธาน

กรรมการบริหาร 

13) พิจารณาอนุมัติใหอํานาจตาง ๆ ในการดําเนินกิจการบริหารงานแก

ผูบริหารตามกฎระเบียบขอบังคับ  
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วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัทซึ่งกําหนดวากรรมการบริษัทอาจมอบหมาย

ใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทน

คณะกรรมการบริษัทก็ได รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณอันจะ

เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบุคคลนั้น ๆ ดวย 

2) กรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเมื่อ 

• ตาย 

• ลาออก 

• ขาดคุณสมบัติและมลีักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 

• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก 

3) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอ

บริษัท การลาออกใหมีผลตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

4) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงใหคณะกรรมการบริษัท

เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน 

 

7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการผูจดัการ และผูบรหิารระดบัสงู  
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนใหกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง ตามผลการปฏิบัติหนาที่ในแตละป                               

โดยมีเกณฑในการวัดผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ไดแก ความสามารถในการดําเนินการตามเปาหมายของบริษัท                       

ความสามารถในการควบคุมตนทุน ความสามารถในการควบคุมของเสีย ความสามารถในการทํากําไร ข้ึนอยูกับตัวช้ีวัดในแตละ

ป การจายคาตอบแทนอยูในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาเบี้ยประกันชีวิต 

ไมมีเบี้ยประชุมเนื่องจากถือวาเปนสวนหนึ่งในหนาที่ตามบทบาทของกรรมการบริหาร 

7.4.3 คาตอบแทนของผูบรหิาร (ตามนยิามของ ก.ล.ต.) 
คาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ  

ทั้งนี้ คาตอบแทนผูบริหารระดับสงูรองจากตาํแหนงกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

คาตอบแทนอื่น  

  

คาตอบแทนผูบรหิาร 
ป 2562 ป2563 ป 2564 

จาํนวน (คน) บาท จาํนวน (คน) บาท จาํนวน (คน) บาท 

เงินเดือน  5 11,847,900 5 7,936,674 5 6,622,932 

โบนสั 5 438,911 5 - 5 - 

รวม  12,286,811  7,936,674  6,622,932 

คาตอบแทนผูบรหิาร 
ป2562 ป2563 ป 2564 

จาํนวน (คน)  จาํนวน (คน) บาท จาํนวน (คน) บาท 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 4 518,608 4 340,092 4 279,276 
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7.5  ขอมลูเกีย่วกบัพนกังาน 
จาํนวนบคุลากรทัง้หมด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี

พนักงานจํานวนทั้งสิ้น 160 คน โดยสามารถ

แบงรายละเอียดตามฝายงาน ดังนี้ 

บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน

พนักงานอยางมีนัยสําคัญ หรือมีขอพิพาทดาน

แรงงานที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาทั้งนี้

อัตราการลาออกโดยเฉลี่ยของพนักงาน ดังนี้ป 

2562 อัตราลาออก ชาย 7.50% หญิง 11.70% 

ป 2563 อัตราลาออก ชาย 11.76% หญิง 

12.94% โดยอัตราการลาออกป 2564 ชาย 

7.50% หญิง 6.25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเภท/ฝาย/แผนก 

จาํนวนพนกังาน (คน) 

31 ธ.ค. 

2562 

31 ธ.ค. 

2563 

31 ธ.ค. 

2564 

 ฝายบริหาร  8 8 8 

 ฝายการเงิน 5 5 5 

 ฝายบุคคล 3 3 3 

 ฝายบัญชี  8 8 8 

 ฝายบัญชีตรวจจาย  7 6 4 

 ฝายจัดซื้อ จัดจาง 7 7 4 

 ฝายเขียนแบบ/shop drawing 3 3 3 

 ฝายทรัพยสิน 8 5 5 

 ฝายวิศวกรรม 13 11 12 

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 

ฝายควบคมุภายในและบริหารความเสี่ยง 3 3 5 

ฝายควบคมุภาพและความปลอดภัย - 5 8 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 1 3 2 

เลขานกุาร - 1 1 

 ที่ปรึกษาบริษัท 2 2 2 

รวม 214 187 160 

พนกังาน ป 2562 ป2563 ป 2564 

เพศชาย (คน) 115 101 87 

เพศหญิง (คน) 99 86 73 

รวม (คน) 214 187 160 

สัดสวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)  8.00 10.00 11.00 
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คาตอบแทนบคุลากร 

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการแกบุคลากรของบริษัท โดยคํานึงถึง

ผลการดําเนินงาน การทํากําไรในแตละป และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม KPI ในแตละตําแหนงที่กําหนดไว  

o คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 บริษัทมีคาตอบแทนบุคลากรทั้งหมด ดังนี้ 

คาตอบแทนบุคลากร (หนวย : บาท) ป 2562 ป 2563 ป 2564 

เงินเดือน คาเบ้ียเล้ียง คาลวงเวลา 73,828,119 56,863,085 51,925,397 

ประกันสังคม 1,869,706 1,312,281 981,950 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 1,645,394 1,386,406 1,290,202 

คาเบ้ียประกันชีวิต 54,952 49,998 161,230 

รวม 77,398,171 59,611,770 54,358,779 

o คาตอบแทนอื่น ไมมี 

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดทําไดทําการประกาศกฎ ระเบียบ และขอบังคับของบริษัท ใหพนักงานทุกคนในบริษัทรับทราบโดยทั่วกัน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัท ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงาน

ประจํา เพื่อสนับสนุนการสะสมเงินออมของพนักงาน โดยจะหัก

เงินสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 - 6 ของเงินเดือนของ

พนักงานแตละราย และบริษัทจะสมทบรอยละ 2 - 6  ของ

เงินเดือนของพนักงานตามอายุการทํางานของพนักงาน เพื่อเปน

หลักประกันความมั่ นคงด านการ เ งินของพนักงาน เมื่ อ

เกษียณอายุงาน   ในป 2564 บริษัทมีพนักงานที่เขารวมกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 111 ราย  จากจํานวนพนักงานที่มีสิทธิเขา

รวมทั้งหมดคิดเปนรอยละ 69.38 บริหารจัดการกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ภายใตช่ือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร

พูล ฟนดซึ่งจดทะเบียนแลว 

 

ขอพิพาทดานแรงงานทีส่าํคญัใน 3 ปทีผ่านมา 

-ไมมี- 
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นโยบายพัฒนาบุคลากร  

บริษัท ไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรของบริษัท อยางตอเนื่อง โดยในป 2564 บริษัทไดดําเนินการจัดทําการ

อบรมความทั่วไปและหลักสูตรพื้นฐานสําหรับการพัฒนาบคุลากรในทุกระดับช้ันดังตอไปนี้ 

 

หลักสูตรทักษะเฉพาะดานหรือเทคนิคชั้นสูง 

o หลักสูตรCost Breakdown Structure (พนักงานทั่วไป) 2564  

เปนหลักสูตรที่มุงใหพนักงานเขาใจในการตรวจสอบรายละเอียดราคาวัสดุสินคา สําหรับการจัดทํา

การประมาณราคาไดอยางถูกตองและดีย่ิงข้ึน เพื่อใหสามารถนําปรับใชกับงานประมาณราคา ควบคุมตนทุน

ในแตละวัสดุสินคาไดมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

   
 

 

o หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร (พนักงานทั่วไป)  

เปนหลักสูตรที่มุงใหพนักงานทีเกี่ยวของไดเรียนรู และเขาใจในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ใชในการ

ทํางานไมวาจะเปน กลองเซอรเวย การใชยานพาหนะ เพื่อใหพนักงานใชเคร่ืองจักรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และใชไดเต็มประสิทธิภาพ และการบํารุงรักษาจะเปนการชวยยืดอายุการใชงานของ

เคร่ืองจักรใหยาวนานข้ึน อีกทั้งเพื่อความปลอดภัย ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ หากมีการใชเคร่ืองจักรที่ชํารุด

หรือไมพรอมใชงาน ก็จะสามารถกอใหเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บในการทํางานข้ึนได  

 

  
 

 

 



 

 132 

o หลักสูตรงานฟงกชันพื้นฐาน การใชสูตรคํานวณ และการใช Pivot table โปรแกรม Microsoft Excel  

(หัวหนา,พนักงานทั่วไป)  

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหพนักงานทราบและเขาใจในการใชสูตรคํานวณของโปรแกรม Microsoft 

Excel ที่สามารถนํามาประยุกตใชกับการใชงาน โดยเฉพาะการใชสูตรคํานวณ และการใช Pivot table เพื่อ

จัดการขอมูลที่มีจํานวนมากใหเขาใจไดงาย มีความสะดวกรวดเร็วและลดการผิดพลาดที่เกิดข้ึน เพื่อให

กระบวนการทํางาน และผลงานมีประสทิธผิลและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

   

      
 

o หลักสูตรการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 (พนักงานทั่วไป)  

เปนหลักสตูรที่จัดข้ึนโดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม มุงเนนใหผูเขารวมอบรมที่มีความ

รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการย่ืนขอรับรองหลักสูตรและคาใชจายตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ใหมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง อีกทั้งยังเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหนายจางหรือสถานประกอบกิจการมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหแกลูกจาง

ของตนใหมีศักยภาพในการทํางานเพิม่ข้ึน 

o หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เพื่อยกระดับภาพลักษณระบบมาตรฐานคุณภาพบริการดวย

ขนสงดวยรถบรรทุก (พนักงานทั่วไป)   

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหความรูในการยกระดับภาพลักษณระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนสง

ดวยรถบรรทุก(Q Mark) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยในการขนสงสินคาทางถนน ผานการหารือและระดม

ความคิดในการบริหารจัดการการขนสง  

o หลักสูตรการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการดานความปลอดภัย 

ในการทํางานกอสราง (พนักงานทั่วไป) 

เปนหลักสูตรเพิ่มศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการดานความปลอดภัยในการทํางานกอสรางสูความ

ย่ังยืน เพื่อสงเสริมและพัฒนาองคความรูใหเจาหนาที่ดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีความรู 

ความเขาใจ เร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานเชิงเทคนิค 

o หลักสูตรวิธีตรวจโควิด-19 (Rapid Antigen Test Kit)  

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหความรูในการใชชุดตรวจโควิด-19 รูปแบบ Rapid Antigen Test Kit เพื่อ

นํามาปรับใชในการตรวจหาเช้ือไวรัสและอานผลไดอยางถูกตองและถูกสุขอนามัย  
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o หลักสูตรสรุปสาระสําคัญประเด็นที่ควรทราบของ TFRS For PAEs ที่ตองใชและการเปลี่ยนแปลง 

ในป 2564  

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหความรูถึงประเด็นสําคัญของ TFRS For PAEs ที่ตองใชและที่มีการ

เปลี่ยนแปลง พรอมวิเคราะหสถานภาพปจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อการ

ปรับใชในการทํางานอยางเหมาะสม 

o หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน (คปอ.)  

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหความรู ความสําคัญของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อที่ผูอบรมจะสามารถ

วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดอันตรายและความไมปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งผู

อบรมจะสามารถนําเอาความรูดังกลาวไปประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี  

o หลักสูตรจป.หัวหนางาน  

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูอบรมทราบถึงหลักการดําเนินงานดานความปลอดภัยและกิจกรรมที่

จําเปนในการสรางความปลอดภัยในการทํางานโดยสามารถนําไปดําเนินงานความปลอดภัยใหเกิดข้ึนใน

องคกรซึ่งสอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งบริษัทได

จัดใหพนักงานในตําแหนงชางเทคนิคข้ึนไปที่จะตองเขาอบรมในหลักสูตร จป.ระดับหัวหนางาน 

o หลักสูตรการรายงานความยั่งยืนตามกลุมอุตสาหกรรม รุนที่ 8 กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง  

เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเขาอบรมเขาใจกระบวนการจัดทํารายงานความย่ังยืนอยางมีคุณภาพ 

สามารถวิเคราะหหวงโซคุณคาของธุรกิจ วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และวิเคราะหประเด็นสําคัญดานความ

ย่ังยืน ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญของการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน และนํามาซึ่งขอมูลหลักในการจัดทํา

รายงานตามตัวช้ีวัดของกลุมอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองและมีปะสิทธิภาพ 

o ขอกําหนด ISO9001 : 2015  

 เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรู ความเขาใจขอกําหนดของมาตรฐาน  

ISO 9001 : 2015 และสามารถนําไปใชปรับปรุงสมรรถนะขององคกรอยางตอเนื่องทั้งดานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสอดคลองตามขอกําหนดของระบบ ISO 14001:2015 และเขาใจเทคนิคการประเมินลักษณะ

ปญหาสิ่งแวดลอมตาม  
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายงานโครงการกอสราง 

o หลักสูตรการกออิฐมวลเบาประจําป 2564 

 

    
 

o หลักสูตรผูควบคุมการใชงานปนจ่ัน ผูยึดเกาะวัสดุ ผูใหสัญญาณ ผูบังคับปนจ่ันเหนือศีรษะ ปนจ่ันขาสูง  

รถปนจ่ัน  

    
o ความปลอดภัยนั่งรานและการตรวจสอบ รุนที่ 24 

หลักสูตรอบรมและสัมมนาสําหรับ CFO  

o CFO Refresher (Online Class) เตรียมความพรอมรับมือปจจัยทางเศรษฐกิจประเด็นดานการเงินและ

การบัญชี ที่สงผลตอบริษัทจดทะเบียน 

หลักสูตรอบรม Online 

o P01 : หลักสูตรพื้นฐานดานความย่ังยืนของธุรกิจ (PRELIMINARY TO CORPORATE SUSTAINABILITY)  

โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 7 ช่ัวโมง 

o ชุดหลักสูตรกลยุทธดานความย่ังยืนของธุรกิจ(Corporate Sustainability Strategy) S01 - S05 

 โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 72 ช่ัวโมง (วันละ 8 ช่ัวโมง จํานวน 9 วัน) 

o โครงการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูเพือ่เพิ่มศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการดานความปลอดภัยในการ

ทํางานกอสรางสูความย่ังยืนแกนายจางลูกจาง และเครือขายความปลอดภัยทุกภาคสวน ประจําป 2564 

โดย คุณสุรศักด์ิ ซอนกลิ่น  7 ช่ัวโมง 

o ยกระดับคุณภาพชีวิตในที่ทํางานดวยระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ISO 14001 &  

ISO 45001  8 ช่ัวโมง โดย คุณณัฐพงศ  แพเรือง 

o มาตรการการจัดการแคมปแรงงานกอสรางในสถานการณโควิด 19 อยางมีสวนรวม โดยสมาคม

อสังหาริมทรัพย  4 ช่ัวโมง  
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o การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration) โดย Thai Mooc 5 ช่ัวโมง  

o S01-S05 ชุดหลักสูตรดานความย่ังยืนของธุรกิจ (ระหวางวันที่ 3-4,10-11,17-18,25 มีนาคม และ 1-2 เมษายน 

2564) โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 63 ช่ัวโมง 

o LOWCOST AUTOMATION โดย สถานบันไทย – เยอรมัน 2 ช่ัวโมง 

o S01 : การกําหนดเปาหมายการพฒันาที่ย่ังยืนของธุรกิจ โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 8ช่ัวโมง 

o S02 : การวิเคราะหหวงโซคุณคาและผูมีสวนไดเสีย โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 8 ช่ัวโมง 

o S03 : การกําหนดกลยุทธและวิธีการดําเนินงานดานความย่ังยืนขององคกร โดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 8 ช่ัวโมง 

o SMART MAINTENANCE FOR SMART FACTORY Upskill – Reskill – Newskill ยกระดับทักษะสายซอมบํารุง

ในยุคดิจิทัล โดย สถานบันไทย - เยอรมัน 3 ช่ัวโมง 

o ความปกติใหมในอุตสาหกรรมกอสรางของไทย (BIM) โดย Chula Mooc 8 ช่ัวโมง 

o RE01: การเตรียมพรอมจัดทํา Sustainability Disclosure ตาม One Report ธุรกิจ โดย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 8 ช่ัวโมง 

o ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแนวทางการกรอกขอมูลดานสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report โดย ก.ล.ต 

รวมกับคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7 ช่ัวโมง  

o สัญญาจางกอสราง หลักการและการจัดการ  โดย Chula Mooc 8 ช่ัวโมง 

o การจัดทํางบการเงินรวม (ข้ันพื้นฐาน) โดย CPD TUTOR  7.3 ช่ัวโมง 

o ภาษีสําหรับผูประกอบการ ตอนที่ 2 โดย CPD TUTOR   7.3 ช่ัวโมง 

o ระบบสารสนเทศทางบัญชี โดย Thai MOOC  8 ช่ัวโมง 

o การบัญชีบริหาร โดย Thai MOOC  10 ช่ัวโมง 

o หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี โดย Thai MOOC  10 ช่ัวโมง 

o เทคโนโลยีการเงิน โดย Thai MOOC  8 ช่ัวโมง 

o อบรมการใชงานฟงกชันการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/รายงานประจําป (แบบ 56-1) บน SETLink 

โดย ตลาดหลักทรัพย 2 ช่ัวโมง 

o การบัญชีสําหรับผูประกอบการ โดย Thai MOOC 10 ช่ัวโมง 

o Modern slavery: Tackling the greatest human rights challenge of our time โดย ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 3 ช่ัวโมง 

o อัปเดตกฎหมายแรงงานลาสุดพรอมสถานการณดานแรงงาน โดย TOPPRO 2 ช่ัวโมง 

o Road to PDPA Compliance รูเบื้องลึก เช็คความพรอมกับ พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดย Microsoft 

Thailand 2 ช่ัวโมง 30 นาที 

 

บริษัทไดจัดหาหลักสูตรเพื่อใหความรูแกผูบริหาร หัวหนางาน และพนักงาน อยางตอเนื่อง ในป 2564 มี

หลักสูตรการอบรม ทั้งหมด 47 หลักสูตร มีพนักงานไดรับการฝกอบรมตามแผน คิดเปนรอยละ 75.9 ของจํานวน

พนักงานทั้งหมด ชั่วโมงการอบรมในป 2564 ทั้งหมด 2,666 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยตอคนเทากับ 16.9 ชั่วโมง/คน/ป 

หลักสูตรอบรม Online ทั่วไป สําหรับผูที่ตองการเสริมความรู และ ทักษะ จํานวน 25 หลักสูตร 
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7.6 ขอมูลสําคัญอ่ืน ๆ           
 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษัท คือ ผูดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการฝายบัญชีภาษีและบริษัทในเครือ ปจจุบัน คือ นางพลับพลึง กิติจันทร เปนผูควบคุมดูแลการทําบัญชีที่มี

คุณสมบัติและเง่ือนไขของการเปนผูทําบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ทั้งนี้ 

รายละเอียดประวัติเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษัท 

เพื่อให เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัทจดทะเบียนหมวดความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทจึงได

แตงตั้งเลขานุการบริษัทข้ึน โดยมีภาระหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทีค่ณะกรรมการตอง

ทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติ

หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งการจัดทําและเก็บรักษา

เอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจําปของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่

รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต วันที่ 1 มีนาคม 2560 

จนถึงปจจุบัน คือ นางกาญจนา ชัยมังกร ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ รายละเอยีดประวตัิเพิ่มเติมแสดงใน

เอกสารแนบ 1 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ผูที่ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเปนหัวหนางานตรวบสอบภายในของบริษัท คือ ผูดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการฝายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปจจุบัน คือ นางนงลักษณ นวนนันตะ เปนหัวหนางาน

ตรวจสอบภายใน และในป 2564 บริษัทมีการวาจางผูตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ออนเนอร 

ออดิท แอนด แอดไวซอร่ี จํากัด โดย นางสาวปยมาศ เรืองแสงรอบ เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ทั้งนี้  

รายละเอียดประวัติเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบ 3 

งานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

ผู ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น กํ า กั บ ดู แ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท  ป จ จุ บั น  คื อ                                     

นางนงลักษณ นวนวันตะ ผูอํานวยการฝายฝายควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง เปนผูรับผิดชอบงานดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท 

งานนักลงทุนสัมพันธ และขอมูลเพื่อการติดตอ 

ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ปจจุบัน คือ นางกาญจนา ชัยมังกร 

เลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบงานงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัท ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดตอ

มายัง ผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ โทรศัพท 0-5327-2429 ตอ 107 อีเมล: kanjana.c@cmrd.co.th หรือผาน

ชองทางเว็บไซตของบริษัท www.cmrd.co.th 

คาธรรมเนยีมการปฏบิัตงิานสอบบญัช ี(Audit Fee) 

ในป 2564 บริษัทวาจางบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทและมีคาธรรมเนียมการสอ

บัญชีเปนเงินจํานวน 1,300,000 บาท 

  

http://www.cmrd.co.th/
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8 รายงานผลการดาํเนนิงานสาํคญัดานการกาํกบัดแูลกจิการ 
 

 
 

8.1 สรปุผลการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการในรอบปทีผ่านมา 
 

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ คุณคา กลยุทธ นโยบาย เปาหมาย 

ผังโครงสรางองคกรและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตอการดําเนินธุรกิจในชวง

สถานการณ COVID-19 เพื่อใหผูบริหารและพนักงานมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการ

ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่

เกี่ยวของ ตลอดจนติดตามการกํากับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ

องคกรใหอยูในระดับที่เหมาะสม ภายใตกรอบกฎหมาย วัตถุประสงค และใหความเห็นที่เปนประโยชนตอการพัฒนา

องคกรในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการ 

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง

ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายให

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผู

สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  และสอดคลองกับคุณสมบัติที่บ ริ ษัท

กําหนด เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้ง 

หรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับ

ของบริษัท ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นั้น จะพิจารณาจากการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือ

บุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ

บริษัท ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

ตามชวงเวลาที่บริษัทออกประกาศกําหนดใหสิทธิเสนอ

ช่ือ พรอมแจงหลักเกณฑและเง่ือนไขการเสนอช่ือไว

ทางเว็บ ไซตของบริษัท  หรือเปด โอกาส ใหคณะ 

กรรมการแตละทานเสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็น

วาเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือเปนบุคคลที่ไดรับ

การแนะนํ าจากที่ ป รึกษา อิสระภายนอก  โดยมี

รายละเอียดหลักเกณฑในการสรรหา ดังนี้ 

1. กรรมการอิสระ ตองมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่ เกี่ยวของของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจาก

การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน

วันที่ ได รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้  

ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่เคยเปน 

ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

รายงานผลการดําเนินงาน 
สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ 

#8 
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3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา มารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของ
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย  หรือผูมี อํานาจควบคุมของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ปกอนวันที่ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ ความสัมพันธทางธุรกิจตามที่กลาวขางตน รวมถึง
การทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ  การเชาหรือให เชาอสังหาริมทรัพย  รายการ
เกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน 
การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม
อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระ
หนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง  ตั้งแตรอยละ  3 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาท
ข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้
ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม 
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่
เกิดข้ึนในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ 
บุคคลเดียวกัน 

5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
บริษัท และไม เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมี อํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของสํานักงานบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่  ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ 

 

6)  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง
การใหบริการที่เปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมี อํานาจควบคุมบริษัท และไม เปนผูที่ถือหุนที่มีนัย  
ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว 
ไมนอย 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของ
กรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกีย่วของกับผูถือหุนรายใหญ 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวน
รวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย 

9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปน
อิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

10) กรรมการอิสระแตละคนดํารงตําแหนงของกรรมการ
อิสระตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป  

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผานมา กรรมการอิสระของ
บริษัทมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดขางตน ไมมีผู ใด 
มีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพใน
มูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กําหนด มีการปฏิบัติหนาที่และ
การใหความเห็นที่เปนอิสระ 
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2. การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะเปนผูพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ  

(Skill and Characteristic) และองคประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทใหสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท และจัดทําเปนตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ 

และกําหนดเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัทที่ตองการเปนประจําทุกปในการทบทวนดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนยังไดพิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในดานของทักษะ ประสบการณ ความรู ความเช่ียวชาญ ความเปน

อิสระ และความสามารถเฉพาะดานอ่ืนๆ โดยไมจํากัดอายุและเพศของกรรมการ 

1) กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 

และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนิน

ธุรกิจ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู 

ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยางเต็มที่ 

2) กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ

เหมาะสมที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการ

กิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่สํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ด

หลักทรัพยประกาศกําหนด 

3) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัท หรือเขาเปนหุนสวน หรือกรรมการนิติบุคคล

อ่ืนที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ

กิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อผลประโยชนของ

ตนหรือประโยชนของบุคคลอ่ืน เวนแตจะแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

4) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมี

สวนไดสวนเสียในสัญญาที่บริษัททําข้ึนไมวาโดยตรง

หรือโดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มข้ึนหรือลดลงใน

บริษัทหรือบริษัทในเครือ 

5) กรรมการไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได 

6) ประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ และ

จะตองไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ 

7) กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท

จดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย ไดไมเกิน 5 บริษัท 

8) การเลือกตั้งกรรมการให เปนไปตามขอบังคับบริษัท และ
ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองมีความโปรงใส
และชัดเจน โดยมีหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการใน
การประชุมผูถือหุน ดังตอไปนี้ 

- ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
- ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการบริษัทก็ได ในกรณี
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการบริษัท จะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

- บุคคลผูซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปน
ผู ได รับ เลือกตั้ ง เปนกรรมการบ ริษัท เท า จํ า นวน
กรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
บริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผูเปน
ประธานที่ประชุมผูถือหุนเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

9) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากถึงคราวออก
ตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะ
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

10) การเสนอใหกรรมการทานเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงตออีก
วาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะ
พิจารณาปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติ
การเขารวมประชุม การมีสวนรวมในการประชุม และการ
สนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยหากเปน
กรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเปนอิสระของกรรมการ
ทานดังกลาวประกอบดวย 
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11) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึง

คราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการ

บริษัทแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแต

วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน ซึ่ง

จะตองเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บุคคลซึ่ง

เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการบริษัทได

เพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการ

แตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวตองไดรับคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

12) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคัด

เลือกสรรหาบุคคลในตําแหนงกรรมการผูจัดการ เสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง  และกรรมการ

ผูจัดการ เปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรหาบุคคลในตําแหนงรอง

กรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ เสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง 

 

บริษัทมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและโปรงใส โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่พิจารณา

กําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 

เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และขอ

อนุมัติตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนสําหรับคาตอบแทนของคณะกรรมการ 

โดยแนวทางการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการจะ

พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจากสถานะ

ทางการเงินของบริษัท ขอบเขตภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของ

กรรมการ หรือกรรมการผูจัดการ เพื่อใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจและ

รักษากรรมการที่มีความรูความสามารถใหปฏิบัติหนาที่กับบริษัทได และ

สามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หรือใกลเคียงกัน ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาที่ความ

รับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็น

ของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 

รวมถึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ 

โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความ

รับผิดชอบอยางเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเขาประชุม

คณะกรรมการ ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลจําเปน  
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การพัฒนากรรมการและผู บริหารระดับสูงของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อให

กรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายสงเสริมให

กรรมการทุกคน ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเขารับการ

อบรมเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอเนื่องทั้งจากการ

จัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอ่ืน ๆ เชน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สํานักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูล

เบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทอันไดแกโครงสรางองคกรและผูบริหาร ลักษณะ

การดําเนินงาน สินคาและบริการหลัก ระเบียบขอบังคับของบริษัท และ

กฎหมายที่ เกี่ยวของกับบริษัท  รวมทั้งขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ 

ใหแกกรรมการใหม เพื่อใหกรรมการดังกลาวสามารถเขาใจการดําเนินงาน

ของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการเปน

กรรมการหรือกรรมการอิสระ (แลวแตกรณี) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป เพื่อให

คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปญหา และอุปสรรคตางๆ ในระหวางป 

โดยในป 2564 บริษัทไดทําการประเมิน 3 รูปแบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

รายคณะ เพื่อใชประเมินการทํางานของคณะกรรมการในภาพรวมขององคคณะ ประกอบดวย

หัวขอประเมินหลัก คือ โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของกรรมการ และ

ความสัมพันธกับฝายจัดการ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ 

เพื่อใชประเมินการทํางานของคณะกรรมการชุดยอยที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในภาพรวมขององคคณะ ประกอบดวยหัวขอประเมินหลัก คือ โครงสรางและคุณสมบัติของ

คณะกรรมการ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการประชุม

คณะกรรมการ และ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 

เพื่อใชประเมินการทําหนาที่อยางเหมาะสมของการเปนกรรมการของกรรมการรายบุคคล 

ประกอบดวยหัวขอประเมินหลัก คือ โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท 

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใชเปนกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย

วาไดดําเนินตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดอนุมัติไว และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยใหสอดคลองกับ

แนวนโยบายที่กําหนดไว และเพื่อทบทวนปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในรอบปที่ผานมา  
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8.1.2 การเขารวมประชมุและการจายคาตอบแทน

คณะกรรมการรายบคุคล 

ในป 2564 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 

คร้ัง และจัดประชุมผูถือหุน 2 คร้ัง โดยมีกรรมการบริษัทเขา

ประชุมครบองคประชุมทุกคร้ัง รายละเอียดการเขารวมประชุม

เพื่อติดตามและกํากับการดูแลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ 

ภายในบริษัท และความรับผิดชอบตอผูถือหุนในการเขารวม

ประชุมของคณะกรรมการรายบุคคล ตามตารางในขอ 8.2.1 

 

8.1.3 การตดิตามใหมกีารปฏบิตัติามนโยบายและ

แนวปฏบิตัใินการกาํกบัดแูลกจิการ 

บริษัทได ใหความสําคัญกับการติดตามการปฏิบัติตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ สําหรับป 2564

บริษัทจัดใหมีการสงเสริมและสื่อสารขอมูลใหแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองคกรรับทราบคูมือ 

การกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายตางๆ โดยคณะกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไดปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแล

กิจการที่ดี พรอมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติอยางสมํ่า เสมอ 

จากหนวยงานควบคุมภายใน  ในป  2564 ไมมีประเด็นหรือ

สถานการณใดที่การปฏิบัติไมเปนไปตามนโยบายขางตน 

บริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติอยางเครงครัด และพัฒนาการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

อยางตอเนื่อง อันเปนผลใหในรอบป 2564 บริษัทไดรับการ

ประเมินตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดีจากองคกรและ

หนวยงานตางๆ ดังนี้ 

- บริษัทไดรับคะแนนรอยละ 91 จากการประเมินคุณภาพการจัด

ประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist) ประจําป 2564 

จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (TIA)  

- บริษัทไดรับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมรอยละ 87 อยูในระดับ 

                “ดีมาก”(Very Good) จากผลสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2564 

(CGR 2021) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตาม

การกํากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) การปองกันความขัดแย งทางผลประ โย ชน  

ค ณ ะ ก รรม ก า ร ไ ด ดู แ ล อ ย า ง รอ บ ค อ บ เ มื่ อ 

เกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

โดยกําหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายงาน

ที่เกี่ยวโยงกันไวเปนลายลักษณอักษรในขอบังคับ

ของบริษัท โดยกําหนดใหในกรณีที่บริษัทตกลง 

เขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทตามความหมาย

และหลัก เกณฑที่ กํ าหนดตามประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ ใชบังคับกับการ 

ทํารายการที่ เกี่ยวโยงกัน  หรือการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกาํหนดในเร่ืองนั้น ๆ 

ดวยใหสรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และ 

ในกรณีที่ไดดําเนินการปรับปรุงแนวทางใดในเร่ือง

ดังกล าว  ก็ ให เปด เผยขอมูลการดํา เนินการ

ป รับ ป รุงด ว ย  บ ริ ษั ท ไ ด ทํ า ก ารสํ ารวจและ

ตรวจสอบการทํ ารายการต างๆ  กับขอมูล

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ

บริษัท เพื่อมิใหแสวงหาผลประโยชนในกิจการ

สวนตัวกับบริษัท เชน กระทําการใดๆ เพื่อขาย

สินคาและบริการใหกับบริษัท หากมีการกระทาํนั้นๆ 

ตองทําเอกสารช้ีแจงและเปดเผยขอมูลใหบริษัท

ทราบทุกกรณี โดยในป 2564 บริษัทไดมีการจัดทํา

นโยบายการทํารายการระหวางกันเพื่อใชเปนแนว

ปฏิบัติในการตรวจสอบการทํารายการระหวาง

บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และนโยบายการ

ดําเนินธุรกิจกับบริษัทยอย หรือบริษัทรวม เพื่อ

ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน 

  

2) การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน บริษัท

มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขาย

หลักทรัพย การใชขอมูลภายในและความลับของ

บริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน ดังนี้   

- บริษัทไดกําหนดมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน 

และลูกจางของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะชองบุคคลดังกลาว ซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 เดือน 

กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ 

- หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง

ของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในของ

บ ริ ษั ท ที่ มี ห รื อ อ า จ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัท ซึ่ง

ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อทําการซื้อ ขาย 

เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอ่ืนซื้อ 

ขาย เสนอขายซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพยของ

บริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม กอนที่ขอมูลนั้น

จะไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน ไมวาการ

กระทําดังกลาวจะกระทําเพื่อประโยชนตอตนเอง

หรือผูอ่ืน หรือเพื่อใหผูอ่ืนกระทําดังกลาวโดยตน

ไดรับประโยชนตอบแทน ผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษ

ตามมาตรการทางวนิัยของบริษัท 

- หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง

ของบริษัท นําความลับ และ/หรือขอมูลภายใน

ของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแก

ตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอ่ืนใด ไมวาโดย

ท า งต รงห รือ ท า ง อ อ ม  แ ล ะ ไ ม ว า จ ะ ไ ด รั บ

ผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 

- ตองรักษาไวซึ่งผลประโยชนและความลับของ

บริษัท หรือของลูกคา หามนําความลับของบริษัท

ไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขงขัน แม

หลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือ

พนักงานของบริษัทไปแลว 

ในป 2564 บรษิทัไมมีประเดน็หรอืสถานการณใดที่

การปฏบิตัไิมเปนไปตามนโยบายขางตน 
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2) การตอตานทุจริตคอรรัปชัน การดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกันมิใหการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชัน โดยกําหนดเปน

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน คือ หามมิให กรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบทั้งกับ

หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน หรือบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวของทั้งโดยทางตรง

และทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งธุรกิจของบริษัท หรือผลประโยชนแกตนเอง อันไม

เหมาะสมตามหลักจริยธรรม ไดแก การใหหรือรับวาจะให รวมถึงการรับสิ่งของ 

ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเร่ียไร เงินบริจาค และประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลที่ทํา

ธุรกิจกับบริษัท เปนตน  

ทั้งนี้ นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ครอบคลุมถึง คูคาธุรกิจ ลูกคา 

และผูมีสวนไดเสียของบริษัททุกฝาย ทั้งนี้ในประเทศและตางประเทศ และบริษัทจัดให

มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และทําการ

ประเมินความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชันทั่วทั้งองคกร เปนประจําอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง โดยบริษัทเปดเผยนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชันฉบับเต็มไวทาง

เว็บไซตของบริษัท www.cmrd.co.th โดยบริษัทมีการดําเนินงานให เปนไปตาม

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน ดังนี้ 

1. มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทหรือ

บริษัทยอย ที่มีความเสี่ยงวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน 

พรอมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ปองกัน และติดตามความเสี่ยงจาก

การทุจริตคอรรัปชัน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจําทุกป

และทบทวนทุกไตรมาสเพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบใหรับทราบ       

2. มีการสื่อสารและฝกอบรมแกพนักงานเพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการตอตานทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งเปดเผยไวทางเว็บไซตของ

บริษัท www.cmrd.co.th อีกทั้งแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก

ระดับใหมีความเขาใจในแนวปฏิบัติตามนโยบาย 

3. มีการติดตามประเมนิผลการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชัน 

โดยหนวยงานตรวจสอบภายใน 

4. มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง การดําเนินการ และการแจงเบาะแส 

ขอรอง เ รียน  ที่ อ าจมีส วน เกี่ ยวของกับการทุจ ริตคอร รัป ชันตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนการสืบสวนที่กําหนด

ไวในนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชัน 

โดยในป 2564 บริษัทไมมีประเด็นหรือสถานการณใดที่การปฏิบัติไมเปนไปตาม

นโยบายขางตน  
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3) การแจงเบาะแส (blowing) บริษัทเปดใหมีชองทางในการรองเรียน 

หรือแจงเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อใหพนักงานและผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือแสดง

ความคิดเห็น เพื่อนําไปสูการพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงการ

บริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป ตาม

ชองทางดังตอไปนี้ 

1. แจงผานชองทางอีเมล ดังนี้ 

1.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที ่

audit_committee@cmrd.co.th หรือ 

1.1.2 กรรมการผูจัดการ ที่ thirapat.c@cmrd.co.th หรือ 

2. แจงผานชองทาง เว็บไซดของบริษัท  

(หัวขอ "ติอตอเรา" General information) 

3. แจงทางไปรษณีย จาหนาซองถึง หรือย่ืนสงโดยตรง ไดที่ 

3.1.1  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

3.1.2  กรรมการผูจัดการ หรือ 

3.1.3 เลขานุการบริษัท  

 

 

 

 

ตามที่อยู : บริษัท เชียงใหมริมดอย จํากัด (มหาชน) 

164/34-36 ถนนชางคลาน ตําบลชางคลาน 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

รหัสไปรษณีย 50100 

 

 

 

ใ น ก รณี ผู แ จ ง เ บ า ะ แ ส  ห รือ ผู ร อ ง เ รีย น มี ข อ ร อ ง เ รีย น

คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ ขอใหทานสงเร่ืองรองเรียน

มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอรรัปช่ัน คือผูมีสวน

ไดเสียทุกกลุมของบริษัท ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูแขงทางการคา เจาหนี้ 

ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไมวา

ทานจะแจงดวยวิธีใดดังกลาวขางตน บริษัทจะรักษาความลับของทาน

โดยในป 2564 ยังไมมีการแจงเบาะแสและขอรองเรียน ที่เกี่ยวของกับ

การทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ   
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8.2 รายงานผลการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ดังน้ี 
  1. นายอนันต  สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  2. นายประวัติ สิริภัทโรดม กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณเฉพาะดาน มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีความ
อิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 
 ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดประชุมรวม 4 ครั้ง กับผูสอบบัญชีของบริษัท และมีการประชุมแบบไมมี
ผูบริหารของบริษัทเขารวมประชุม จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งผลการประชุมไดนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ สามารถสรุป
สาระสำคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังน้ี  

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2564 ที่ผานการสอบทานและการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต กอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และเปดเผยตอผูถือหุนและสาธารณชน โดยมีการหารือกับ
ผูสอบบัญชี และไดนำความเห็นของผูสอบบัญชีในประเด็นสำคัญมาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชี และเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอตอผูถือหุนและสาธารณชน รวมทั้ง ไดเพิ่มความ
ระมัดระวังในสวนของเรื่องสำคัญจากการสอบบัญชี หรือ KEY Audit Matters ตามความเห็นของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 

2. สอบทานการเปดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  
3. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้ง เสนอแนะใหมีระบบการควบคุมภายใน

และการควบคุมดูแลทรัพยสินอยางเพียงพอ  
4. พิจารณาใหคำแนะนำ และใหความเห็นชอบแผนตรวจสอบประจำปที่เสนอโดยฝายตรวจสอบภายใน และ/หรือ 

ผูเช่ียวชาญการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน (Outsource) 
5. สอบทานผลการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะของฝายตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายใน (Outsource) 
6. ทบทวนการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีในการทำหนาท่ีชวงปท่ีผานมา และใหขอเสนอแนะในการแตงต้ังผูสอบบัญชี 

พรอมกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี   
7. พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ไดมีการจัดทำงบการเงินของบริษัทซ่ึงสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตตามมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป และไดมีการเปดเผยขอมูลทางการเงิน
อยางเพียงพอ โดยไมพบส่ิงท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองอยางมีนัยสำคัญ นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได
เห็นชอบใหเสนอชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจำป 2564 โดยกำหนด
คาตอบแทนเปนเงินจำนวน 1,300,000 บาทตอป 

 
นายอนันต  สิริแสงทักษิณ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน 
 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน ดังน้ี 
  1. นายพงษอินทร  รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  2. นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  3. นายประวัติ สิริภัทโรดม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน โดยท่ีในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดจัดประชุมรวม 1 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประชุมไดนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ท้ังน้ี สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาท่ีไดดังน้ี 

1. พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรง
ตำแหนงกรรมการบริษัท และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนหรือนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง 

2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ัง 

3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจัดการ 
4. พิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการและนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5. พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจัดการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

 

 

นายพงษอินทร รักอริยะธรรม 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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8.2.1 จาํนวนครัง้การประชมุและการเขาประชมุของกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 

 

  

รายชือ่คณะกรรมการ 

การประชมุในป 2564 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหา และ

พจิารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

ประชมุ 

ผูถอืหุน 

นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท 4/4 - 1/1 - - 2/2 

นายประวัติ สริิภัทโรดม 4/4 4/4 1/1 - - 2/2 

นายอนนัต สิรแิสงทักษิณ 4/4 4/4 - - - 2/2 

รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ 4/4 4/4 - - - 2/2 

ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม 4/4 - 1/1 - - 2/2 

นายสุรพล ศรีวีระสกุล 4/4 - - - - 2/2 

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 4/4 - - 23/23 3/3 2/2 

นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ 3/4 - - 22/23 3/3 2/2 

นายพัฒนา สุวรรณสายะ 4/4 - - 23/23 3/3 2/2 

นายสุรศักด์ิ ศริิวิโรจนกลุ/1 4/4 - - 23/23 3/3 2/2 

นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ/1 4/4 - - - - 2/2 
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8.2.2 ผลการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามขอบเขตที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งมีการทบทวนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป ในป 

2564 คณะกรรมการตรวจสอบเนนบทบาทการสอบทานการปฏิบัติงาน และติดตามผล เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดและ

ดําเนินธุรกิจไดอยางย่ังยืนการดําเนินงานดังกลาวฝายบริหารและพนักงานตองมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เขาใจบทบาท 

อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ป 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง โดยมคีณะกรรมการ

ตรวจสอบเขาประชุมครบองคประชุมทุกคร้ัง โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบตัิหนาที่ในรอบป 2564 ดังนี้ 

 

 

1)  การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลที่สําคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจําป 

2564 ของบริษัท ซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานบัญชี การสอบทานประเด็นที่เปนสาระสําคัญ และไดรับคําช้ีแจงจากผูสอบ

บัญชี ฝายบริหารจนเปนที่พอใจวาการจัดทํางบการเงิน เปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน จึงไดใหความเห็นชอบงบการเงินดังกลาวที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานและตรวจสอบแลว นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอยางอิสระถึงการไดรับขอมูล การ

ตรวจสอบขอมูลที่มีสาระสําคัญในการจัดทํางบการเงิน และเปดเผยขอมูลที่เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และเปนประโยชนกบัผูใชงบการเงิน 

  

ลาํดบั รายชื่อคณะกรรมการ 

ป 2564 
คณะกรรมการ

รายบคุคล 
คณะกรรมการ

ทั้งคณะ 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ 18.64 % 18.75 % 20.00 % 15.91 % 

2. บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ 33.90 % 43.75 % 40.00 % 41.29 % 

3. การประชุมกรรมการ 15.25 % 37.50 % 33.33 % 33.71 % 

4. การทําหนาที่ของกรรมการ 11.86 %    

5. ความสัมพนัธกับฝายจัดการ 8.47 %    

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 10.17 %    

รวม 98.31 % 100.00 % 93.33 % 90.91 % 
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2 ) ก า ร ส อ บ ท า น ร า ย ก า ร ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น  ห รื อ ร า ย ก า ร ที่ อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย ง 

ทางผลประโยชน รวมตลอดจนรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจจะ 

มีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมตลอดจนรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ

บริษัทใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมั่นใจ

วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอํานาจหนาที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอ่ืนใดเมื่อเห็นวา

จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท โดยในป 2564 บริษัทไดวาจาง บริษัท บียอนดแอดไวเซอร 

จํากัด เปนที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) สําหรับการใหความเห็นแกผูถือหุนในการขอสัตยาบัน

การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการอนุมัติรายการไดมาซึ่งสินทรัพยโดยการซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด โดยมีคาธรรมเนียมการจางเปนเงิน

จํานวน 2,800,000 บาท ซึ่งการดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทเพื่อ

ใชประกอบการพิจารณาดังกลาวได พรอมทั้งเปดเผยใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ทราบอยางถูกตองตามเวลาที่กําหนด 

3) การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาวาจาง บริษัท ออนเนอร ออดิท แอนด แอดไว

ซอร่ี จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ประจําป 2564 โดยมีคาธรรมเนียมการจางเปน

เงินจํานวน 450,000 บาท ทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบประจําป 2564 ซึ่งจัดทําข้ึนใหครอบคลุมทุกระบบงานตางๆ ที่สําคัญของบริษัท 

โดยหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูติดตามการแกไขประเด็นขอบกพรองและ

ขอเสนอแนะตางๆ เปนประจําทุกเดือน และรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในให

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและใหความเห็นเปนประจําทุกไตรมาส 

4) การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564  

คณะกรรมการตรวจสอบรวมกับฝายบริหารพิจารณาประวัติ ผลงานและคาสอบ

บัญชี จากขอเสนอของบริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด วาเปนประโยชนสูงสุดแกบริษัทสําหรับ

ป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัตจิาก

ที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

เปนเงินจํานวน 1,300,000 บาท 

โดยสรุปป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชความรูความสามารถ ความ

ระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ ตลอดจนไดใหความเห็นและ

ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน รายงานขอมูลทาง

การเงินของบริษัทมีความถูกตอง เช่ือถือได สอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนการ

รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามกฎหมาย ขอผูกพันตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

และมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล  
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8.3 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการชดุยอย 
สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ  
o ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

ในป 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดระบุไวใน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยใชความรูความสามารถ ความระมัดระวัง ความ

รอบคอบ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน ซึ่งในป 2564 มีการประชุม 1 คร้ัง ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นวาจํานวนคร้ังการประชุมดังกลาว

มีความเหมาะสมกับธุรกิจในปจจุบัน โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ในรอบป 2564 ดังนี้ 

1) พิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ประจําป 2564 ให

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งตามขอบังคับของบริษัท 

2) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ โดยกําหนดใหกรรมการและกรรมการชุดยอยมีคาตอบแทนประจําป

ในรูปแบบของเบี้ยประชุมจายตามจํานวนคร้ังของการประชุม โดยตําแหนงประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการชุดยอย มีคาเบี้ยประชุม 20,000 บาทตอคร้ังการประชุม และกรรมการ/กรรมการชุดยอย มีคา

เบี้ยประชุม 15,000 บาทตอคร้ังการประชุม รวมแลวไมเกิน 2,000,000 บาทตอป  

3) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ ประจําป 2564 ประกอบดวย เงินเดือน คาตําแหนง และคา

ใบประกอบวิชาชีพ รวมแลวไมเกิน 1,785,570 บาทตอป 

 



 

 152 

3.1 แสดงจํานวนครั้งการประชุมและการเขาประชุมของคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล ในป 2564 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยของกรรมการและผูบรหิารสาํหรบัป 2564 

รายชือ่คณะกรรมการ 

การประชมุในป 2564 

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 

ประชมุ 

ผูถอืหุน 

นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท 4/4 - 1/1 - - 2/2 

นายประวัติ สิริภัทโรดม 4/4 4/4 1/1 - - 2/2 

นายอนันต สิริแสงทักษิณ 4/4 4/4 - - - 2/2 

รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ 4/4 4/4 - - - 2/2 

ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม 4/4 - 1/1 - - 2/2 

นายสุรพล ศรีวีระสกุล 4/4 - - - - 2/2 

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 4/4 - - 23/23 3/3 2/2 

นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ 3/4 - - 22/23 3/3 2/2 

นายพัฒนา สุวรรณสายะ 4/4 - - 23/23 3/3 2/2 

นายสุรศักด์ิ ศิริวิโรจนกุล 4/4 - - 23/23 3/3 2/2 

นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ 4/4 - - - - 2/2 

รายชือ่คณะกรรมการ/ผูบรหิาร 
จาํนวนหุน   

31 ธ.ค. 2563 

สดัสวนการถอื

หุน (%) 

จาํนวนหุน   

31 ธ.ค. 2564 

สดัสวนการถอื

หุน (%) 

การเปลีย่นแปลง

เพิม่ขึน้/(ลดลง) (หุน) 

1. นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท 200,000 0.04% 200,000 0.04% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

2. นายประวัติ สิริภัทโรดม 200,000 0.04% 200,000 0.04% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ 200,000 0.04% 200,000 0.04% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ - - - - - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

5. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม 100,000 0.02% 100,000 0.02% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

6. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 145,850,000 29.17% 120,850,000 24.17% - 25,000,000 

บุคคลตามมาตรา 258 42,450,000 8.49% 47,450,000 9.49% + 5,000,000 

7. นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ 50,000,000 10.00% 50,000,000 10.00% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

8. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 17,500,000 3.50% 15,000,000 3.00% - 2,500,000 

บุคคลตามมาตรา 258 - - 2,500,000 0.50% +2,500,000 

9.  นายพัฒนา  สุวรรณสายะ 10,926,526 2.19% 10,926,526 2.19% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

10.นายสุรศักด์ิ  ศิริวิโรจนกุล 526,526 0.11% 526,526 0.11% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

11.นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ 2,031,100 0.41% 2,031,100 0.41% - 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

12.นางพัชรินทร  ธรรมถนอม 353,178 0.07% 186,678 0.04% -166,500 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

13.นางพลับพลึง กิติจันทร 171,601 0.03% 80,801 0.02% -90,800 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 

14.นางนิตยา นิ่มอนุสสรณกุล 203,905 0.04% 152,005   0.03% -51,900 

บุคคลตามมาตรา 258 - - - - - 
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แบบแสดงองคประกอบและคณุสมบตัโิดยรวม (Skill Matrix) คณะกรรมการบรษิทั เชียงใหมรมิดอย จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 

รายชือ่คณะกรรมการ 

ความรู ความชาํนาญ ประสบการณ 

วศิวกรรม บญัช/ีการเงนิ/การตรวจสอบ บรหิารธรุกจิ/การจดัการ กฎหมาย/นติศิาสตร IT/สารสนเทศ การกาํกบัดแูลกจิการ 

วุฒิการ 

ศึกษา 

ประสบ 

การณ 

ประวัติ

อบรม 

วุฒิการ 

ศึกษา 

ประสบ 

การณ 

ประวัติ

อบรม 

วุฒิการ 

ศึกษา 

ประสบ 

การณ 

ประวัติ

อบรม 

วุฒิการ 

ศึกษา 

ประสบ 

การณ 

ประวัติ

อบรม 

วุฒิการ 

ศึกษา 

ประสบ 

การณ 

ประวัติ

อบรม 

วุฒิการ 

ศึกษา 

ประสบ 

การณ 

ประวัติ

อบรม 

1. นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท •  •  •                •  

2. นายประวัติ สริิภัทโรดม •  •  •    •             •  

3. นายอนนัต สิรแิสงทักษิณ    •  •  •   •  •         •  •  

4. รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ     •  •  •   •      •  •    •  

5. ผศ.ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม •  •  •                •  

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล    •  •   •  •  •          •  

7. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน •  •  •      •  •    •    •    •  

8. นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ       •  •  •          •  

9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ •  •  •                •  

10. นายสุรศักด์ิ ศริิวิโรจนกลุ •  •  •                •  

11. นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ •  •  •    •   •           •  

รวม 7 7 7 2 3 4 3 5 5 - - 1 - 1 2 - 1 11 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกนั 

 
 
 
 
 

9.1 การควบคมุภายใน  
สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุมครบทั้ง 3 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย โดยการสอบถามขอมลูจากฝายบริหาร 5 ดาน ประกอบไปดวย  

• ดานองคกรและสภาพแวดลอม 

• ดานการบริหารความเสี่ยง 

• ดานการควบคุมปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

• ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

• ดานระบบการตดิตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทแลว ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมมีความเห็นแตกตางจากความเห็นของ

คณะกรรมการ โดยบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการมีระบบการควบคุม

ภายในเร่ืองการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผานมา การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวของดังกลาว จะอยูภายใตการพิจารณาถึง

ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทําธุรกรรม

ดังกลาว โดยการพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผูที่ไมมีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว

เทานั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเร่ืองการกํากับใหองคกรเปนบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อยางแทจริงใหมากข้ึนดวย 

 

ขอสงัเกตจากผูสอบบญัชจีากการตรวจสอบงบการเงนิ 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทไดรายงานขอสังเกตและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดานบัญชี จากการตรวจสอบงบการเงินรายป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่ง

ทางผูสอบบัญชีไมพบขอบกพรองในระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัท โดยไดรายงานประเด็นดังกลาว 

ตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 เปนที่เรียบรอยแ  

การควบคุมภายใน 
และรายการระหวางกัน 

#9 
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9.2 รายการระหวางกนั  
รายการระหวางกนั 

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวโยง ซึ่งมีรายการระหวางกันกับบริษัทสําหรับป 2562 – 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป มีดังนี้ 

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ลกัษณะธรุกจิ ลกัษณะความสมัพันธ 

1. บจก.ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

(CEC) 

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย • นิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนทุกรายของบริษัทถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 67.90 ของทุนจดทะเบียน โดยสวนท่ีเหลือรอยละ 32.10 

แบงเปน 1.นายกานต อภิญญาวัชรกุล ถือหุนของบริษัทรอยละ 20.00 และ 2.นายทวีศักดิ ์นิมาพันธ ถือหุนของบริษัทรอยละ 

10.00 โดยผูถือหุนท้ัง 2 ทานเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับนายเฉลิมศักดิ ์นิมาพันธ ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท และ 3.นายพิชย 

สุวรรณสายะ ถือหุนของบริษัทรอยละ 2.10 โดยเปนบุคคลท่ีเก่ียวของกับนายพัฒนา สุวรรณสายะ ซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัท 

(เดิมเปนบริษัทยอยแตภายหลังมีการจัดโครงสรางใหเปนบริษัทของกลุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อใหมีความชัดเจน) 

• เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 บริษัทไดเขาซ้ือหุน บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จํากัด จากผูถือหุน ซ่ึงมีผูขายบางราย

เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท จํานวน 7,000 หุน คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนรอยละ 70 ของจํานวนหุนสามัญ 

• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ นายเฉลิมศักดิ ์นิมาพันธ  
2. กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย – ซี

อารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (CRC-

CEC) 

บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย • กิจการรวมคาระหวาง เชียงใหมริมดอย (ต้ังแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2557) ในสัดสวนรอยละ 5 และ CEC รวมคาในสัดสวนรอย

ละ 95 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา 

• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน และ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ 

3. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน - • กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 32.27 ของทุนจดทะเบียน  

• ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการของบริษัทฯ 

4. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ - • กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน 

• ปจจุบันดํารงตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ สายงานอํานวยการของบริษัทฯ 

5. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน - • ผูถือหุนบริษัท สัดสวนรอยละ 7.49 ของทุนจดทะเบียน และเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกับคุณธีรพัฒน จิรพิพัฒน 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล - • กรรมการ และเปนผูถือหุนบริษัทฯ สัดสวนรอยละ 3.50 ของทุนจดทะเบียน 

7. นายกนก ศรีกนก - • ผูถือหุนบริษัท สัดสวนรอยละ 14.98 ของทุนจดทะเบียน 

8. กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย –อาร.

เค.เจ. (CRC-R.K.J.) 

กอสรางระบบรวบรวม

และบําบัดน้ําเสีย 

• กิจการรวมคาระหวาง เชียงใหมริมดอย ในสัดสวนรอยละ 60 และ RKJ (นิติบุคคลท่ีไมมีความเก่ียวของกับผูถือหุน กรรมการ 

และผูบริหารของบริษัท) ในสัดสวนรอยละ40 ของทุนจดทะเบียนกิจการรวมคา 

• มีกรรมการรวมกันกับบริษัท คือ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 
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รายละเอียดรายการระหวางกนัของบรษิทักบับคุคลทีเ่กี่ยวโยงทีเ่กดิขึน้ในรอบป 2562 - 2564 และสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ของแตละป มีดงันี ้

กจิการและบคุคลทีเ่กีย่วของกนัทีอ่าจมี

ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

1.กจิการทีเ่กีย่วของกนั 

บริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

จํากัด (CEC) 

 ถึงวันที่  31 มกราคม 2564 

ตนทุนในการใหบริการ 

  งานเก็บขนมูลฝอย 

  งานกําจัดมูลฝอย 

                รวม 

 

- 

 

19.89 

   4.21    

 24.10 

 

1.54 

    0.49    

   2.03   

CRD ทําสัญญาจางชวงกับCEC โดยเง่ือนไขการคิดคาจางเปนไปตามหลักการเดียวกันกับสัญญาจางเหมางานดังกลาว ที่ CRD ไดทํา

สัญญารับจางกับเทศบาล 

• งานเก็บขนมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครลําปางกับ เพ่ือดําเนินงานเก็บขนมูลฝอย ในชวงระยะเวลา 57 เดือน 

(นับตั้งแต 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567) กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน ผูจางจะคิดนํ้าหนักมูลฝอยตามที่

เก็บขนจริง สูงสุดไมเกิน 85 ตันตอวัน ในอัตราตันละ 760.47 บาท/ตัน   

• งานกําจัดมูลฝอย โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอย ในบอกําจัดขยะเทศบาลนครลําปาง  กําหนดระยะเวลา 53 เดือน 

(นับตั้งแต 1 พ.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567) กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน ผูจางจะคิดนํ้าหนักมูลฝอยตามที่

เก็บขนจริง สูงสุดไมเกิน 80 ตันตอวัน ในอัตราตันละ 165.94 บาท/ตัน  

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

         ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการ

ดังกลาวมีความจําเปน เนื่องจากเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย การกําหนดราคามี

ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเง่ือนไขในสัญญาที่บริษัททําไวกับเทศบาลนครลําปาง และ

เง่ือนไขตางๆ ในสัญญามีความเหมาะสมกรณีหากจะตองทํารายการกับบุคคลอื่นทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

รายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ 

คาใชจายคางจาย - 4.51 - 

รายการขายสินทรัพย 

 

- 

 

23.17 - ในป 2560 CRD จําหนายทรัพยสินให CEC ในสวนของรถบรรทุกขยะและรถบดถนนรวมจํานวน 39 รายการ โดยใหผอนชําระ 18 

งวด และเคร่ืองใชสํานักงานเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจจัดเก็บขยะมูลฝอย ทําใหมีกําไรจากการจําหนายสินทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ CRD มี

รายการลูกหนี้จากการจําหนายทรัพยสินให CEC ในป 2562 CRD  ขายที่ดินวางเปลาที่ไมไดใชประโยชน เพ่ือแปลงสินทรัพยใหเปน

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จํานวน 1 แปลง ใหกับ CEC โฉนดที่ดินเลขที่ 22277 และโฉนดที่ดินเลขที่ 49400 ที่ตั้ง  หนองเขียวซอย 2 

แยกจากถนนสายบานตนผึ้ง – บานปาขอยใต (ชม.5138) ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม อัตราเดียวกับรายงาน

ประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําโดย บริษัท แอดวานซ แอดไพรซัล จํากัด ประเมินโดย นายวิเศษ นุยตูม ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ              

(วฒ.180) ผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจาก CRD จะไมดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับขยะมูลฝอยอีก  และ CEC  จําเปนตองใชทรัพยสินดังกลาว  และราคาขาย

เปนราคายุติธรรมซึ่งไดมีการเปรียบเทียบจากขอมูลที่มีบุคคลภายนอกเสนอราคาขอซื้อสินทรัพยดังกลาว 

กําไรจากการจําหนาย

สินทรัพย 

- 18.23 - 
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กจิการและบคุคลทีเ่กีย่วของกนัทีอ่าจมี

ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

1.กจิการทีเ่กีย่วของกนั 

บริษัท ซอีารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จํากัด (CEC) 

 ถึงวันที่  31 มกราคม 2564  

ลูกหนี้จากการจําหนาย

ทรัพยสิน 

2.50 - - ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการขายที่ดิน 

จํานวน 3 แปลง โดยใหขายในราคาไมตํ่ากวาราคาที่ตั้งไวเปนเกณฑ โดยใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

ดอกเบี้ยจาย 0.69 0.38 - CRD กูยืมเงินจาก CEC เมื่อ 13 มิ.ย.2562 จํานวน 20 ลานบาท และ 4 พ.ย.2562 จํานวน 10 ลานบาท เพ่ือใชหมุนเวียนระยะสั้น  มี

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.50 -5.70 ตอป  เปนอัตราเดียวกับที่ CRD ไดรับจากสถาบันการเงิน ในการออกตั๋วแลกเงิน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปนเนื่องจากเปนการกูยืมระยะสั้นเพ่ือใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และอัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผลใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินคิดกับบริษัท 

 

เงินกูยืมระยะสั้น 

ยอดยกมา 

เพ่ิมขึ้นระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ 

 

- 

30.00 

23.00 

7.00 

 

  7.00 

- 

  7.00 

  0.00 

 

- 

- 

- 

- 

ดอกเบี้ยคางจาย 0.04 - - 

ซื้อทรัพยสิน 

CRD ซื้อทรัพยสินจาก CEC 

ในป 2561 
0.88 - - 

ในป 2561 CRD ซื้อทรัพยสินจาก CEC รายการรถกระบะจํานวน 3 คัน ไวใชในการรับเหมากอสราง 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจาก CRD ตองการรถบรรทุกสําหรับงานกอสราง ซึ่งสาเหตุที่ไมซื้อรถใหมเนื่องจาก การนํารถบรรทุกใหมไปใช

งานอาจเกินการชํารุดเสียหายไดงาย การใชรถมือสองที่มีสภาพดี ในราคาที่เหมาะสมจะตอบโจทยการดําเนินงานมากกวา ทั้งนี้  

จากการเขาทํารายการบริษัทไดมีการเปรียบเทียบราคาซื้อขายใหเปนไปตามราคาตลาด และเปนราคาที่เหมาะสมแลว 

คาเชาจาย 

CRD มีการเชารถบรรทุกนํ้า 

6 ลอ จาก CEC เพ่ือใชใน

งานกอสราง 

0.06 - - CRD เชารถบรรทุกนํ้า 6 ลอ จาก CEC เพ่ือใชในงานกอสราง โครงการงานกลุมอาคารอํานวยการ มรภ.เชียงใหม ศูนยแมริม เปน

ระยะเวลา 90 วัน (นับตั้งแต 17 ม.ค. 2561 ถึง 16 เม.ย. 2561) ในอัตราวันละ 800 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท เนื่องจากบริษัทตองการใชรถบรรทุกด๊ัม 6 ลอ เพียงชั่วคราวในงานกอสราง ซึ่งอัตรา

การเชาเปนราคาตลาดทีเ่หมาะสมและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษัท 
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กจิการและบคุคลทีเ่กีย่วของกนัทีอ่าจมี

ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

2.บรษิทัยอย 

บริษัท ซอีารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จํากัด (CEC) 

ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 

 

 

ตนทุนในการใหบริการ 

 

- - 49.86 CRDทําสัญญาจางชวงกับCEC โดยเง่ือนไขการคิดคาจางเปนไปตามหลักการเดียวกันกับสัญญาจางเหมางานดังกลาว ที่ CRD ไดทํา

สัญญารับจางกับเทศบาล 

• งานเก็บขนมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครลําปาง เพ่ือดําเนินงานเก็บขนมูลฝอย ในชวงระยะเวลา 57 เดือน (นับตั้งแต                

1 ม.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567) กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน ผูจางจะคิดนํ้าหนักมูลฝอยตามที่เก็บขนจริง สูงสุดไม

เกิน 85 ตันตอวัน ในอัตราตันละ 760.47 บาท/ตัน   

• งานกําจัดมูลฝอย โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอย ในบอกําจัดขยะเทศบาลนครลําปาง  กําหนดระยะเวลา 53 เดือน (นับตั้งแต                

1 พ.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2567) กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตราตอตัน ผูจางจะคิดนํ้าหนักมูลฝอยตามที่เก็บขนจริง สูงสุดไม

เกิน 80 ตันตอวัน ในอัตราตันละ 165.94 บาท/ตัน  

• งานบริหาร และจางเก็บมูลฝอยในเขตพ้ืนที่เทศบาลนนครปากเกร็ด กําหนดระยะเวลา 60 เดือน (1 เม.ย.64 – 30 มี.ค.69) 

กําหนดจายเปนรายเดือน ในอัตราตอตันตันละ 549.98 บาท แตตองไมเกินอัตราคาจางในแตละเดือนตามที่ระบุในสัญญา                      

ซึ่งสัญญาระบุมีเงินจายลวงหนา 3 ลานบาท โดยหักคืนงวดละ 3 แสนบาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความจําเปน เนื่องจากเปนการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย การกําหนดราคามีความ

สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเง่ือนไขในสัญญาที่บริษัททําไวกับเทศบาลนครลําปาง และ

เง่ือนไขตางๆ ในสัญญามีความเหมาะสมกรณีหากจะตองทํารายการกับบุคคลอ่ืนทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

รายการดังกลาวโดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสําคัญ 

ลูกหนี้อื่น 

 

- - 0.56 

คาใชจายคางจาย 

 

- - 18.04 

ขายทรัพยสิน 

 

- - 0.03 CRD  ไดจําหนายทรัพยสินประเภทเคร่ืองใชสํานักงานใหแก CEC เพ่ือใชในการดําเนินงานโครงการงานเก็บขน เทศบาลพิษณุโลก            

ซึ่งเปนการซื้อขายตามปกติ จํานวน 0.03 ลานบาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจาก CEC มีความจําเปนตองใชงานทรัพยสินดังกลาว และราคาขายเปนราคายุติธรรมซึ่งไดมีการเปรียบเทียบ

จากขอมูลกับราคาขายทั่วไป 

3.กจิการรวมคา เชียงใหมริมดอย 

–ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

(CRC-CEC) 

รายไดจากการใหบริการ - - 5.43 CEC ทําสัญญาจางชวงงานเก็บขนมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลนครเชียงใหม กับ กิจการรวมคา เชียงใหมริมดอย – ซีอารซี เอ็น

ไวรอนเมนทอล เคียว (CRD-CEC) เพ่ือดําเนินงานเก็บขนมูลฝอย ในชวงระยะเวลา 14 เดือน (นับตั้งแต 1 ม.ค. 2564 ถึง 28 ก.พ. 

2565) กําหนดจายเปนรายเดือน ดวยราคาคาจางที่ตกลงรวมกัน  โดยบริษัทเปดเผยรายการระหวางกันตั้งแตวันที่ 1 ก.พ. 2564 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท และคาบริการที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาบริหารไม

นอยกวาตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยอางอิงจากคาใชจายเฉลี่ยของทีมบุคลากรและคาใชจายตางๆ ที่ใชในการดําเนินงานดังกลาว 
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ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

3. กจิการรวมคา เชียงใหมริมดอย 

–ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว 

(CRC-CEC) (ตอ) 

รายไดคาบริหารจัดการ 

-กิจการรวมคา CRC-CEC 

วาจาง CRD ในการบริหาร

จัดการในกิจการรวมคา 

3.52 2.89 2.28 กิจการรวมคา CRC-CEC มีการทําสัญญาวาจางให CRD ดําเนินงานในสวนของการบริหารจัดการ โดยคิดอัตราคาบริหารที่รอยละ 

3 ของยอดรายไดที่ไดรับจากการทํางานของกิจการรวมคา CRC-CEC ในแตละเดือน และมีรายการลูกหนี้อื่นจากกิจการรวมคา 

CRC-CEC อันเนื่องมาจากรายไดคาบริหารจัดการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท และคาบริการที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทไดกําหนดอัตราคาบริหารไม

นอยกวาตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยอางอิงจากคาใชจายเฉลี่ยของทีมบุคคลการและคาใชจายตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการดังกลาว 

 

ลูกหนี้อื่น 

กิจการรวมคา CRC-CEC 

คางชําระคาบริหารการ

จัดการ 

0.32 0.20 - 

เงินปนผลรับ 

CRD ถือหุนในกิจการรวม

คา CRC-CEC ที่สัดสวน

การถือหุนที่รอยละ 5.00 

1.58 1.55 0.29 กิจการรวมคา CRC-CEC มีการจายเงินปนผลจากผลการดําเนนิงานป  2562 มีการจายเงินปนผล  31.50 ลานบาท  2563 จํานวน 

31.00 และป 2564 จํานวน 5.80 ลานบาท  สงผลให CRD ที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 5 ไดรับเงินปนผล ป 2562 เทากับ 1.58 ลาน

บาท, ป 2563 เทากับ 1.55 ลานบาท และป 2564 เทากับ 0.29 ลานบาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม และเปนไปตามสัดสวนการถือหุนและตามเง่ือนไขที่ตกลง 

 

รายไดคาเชารับ 

CRD ใหกิจการรวมคา

CRC-CEC เชาสํานักงาน

และเชาชวงที่ดินเพ่ือใชใน

การประกอบกิจการ 

2.03 1.24 0.44 CRD ใหกิจการรวมคา CRC-CEC เชาอาคารสํานักงานและเชาชวงที่ดิน เพ่ือใชเปนสถานที่ประกอบกิจการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชวง

ระยะเวลา 3 ป (นับตั้งแต 1 ก.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2561) และชวงระยะเวลา 2 ป (นับตัง้แต 1 ก.ค. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2563) และ

ขยายระยะเวลาอีก 1 ป 8 เดือน (นับตั้งแต 1 ก.ค.2563 ถึง 28 ก.พ.2565) โดยกําหนดอัตราคาเชาอาคารสํานักงาน 8.00 ลานบาท 

แบงจายคาเชาจํานวน 5 ป ปละ 1.60 ลานบาท และสัญญาเชาชวงที่ดิน ซึ่งที่ดินดังกลาว CRD ไดทําสัญญาเชากับบุคคลภายนอกที่

อัตราเดือนละ 30,000 บาท (ตั้งแต 1 ก.ค. 2558 ถึง 21 ม.ค. 2559) อัตราเดือนละ 33,000 บาท (ตั้งแต 22 ม.ค. 2559 ถึง 30 

มิ.ย. 2561) และที่อัตราเดือนละ 36,300 บาท (ตั้งแต 1 ก.ค. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2565) โดย CRD กําหนดอัตราคาเชาชวงกับกิจการ

รวมคา CRC-CEC ในอัตราเดียวกัน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ

เหมาะสม และการกําหนดอัตราคาเชาชวงที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีอัตราใกลเคียงกับรายงานประเมินมูลคาทรัพยสินที่จัดทําโดย  

บริษัท ซิมส พรอพเพอรตี้ คอนซัลแทนท จํากัด ประเมินโดย นายวรศักด์ิ โชติแฉลมสกุลชัย ผูประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ. 035)                      

ผูประเมินหลักที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 

 

 

 

รายไดคาเชารับลวงหนา 

กิจการรวมคา CRC-CEC 

ชําระคาเชาอาคารสํานักงาน

ตามเง่ือนไขที่ไดรับจาก 

CRD 

 

0.80 

 

- 

 

- 
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ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

3. กจิการรวมคา เชียงใหมริมดอย 

–ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว (CRC-CEC) (ตอ) 

คาเชาจาย 

CRD มีคาเชารถบรรทุกด๊ัม 

6 ลอ โดยเชาจาก CRC – 

CEC เพ่ือใชในงานกอสราง 

 

0.06 

 

- 

 

- 

CRD เชารถบรรทุก 6 ลอ จากกิจการรวมคา CRC – CEC เพ่ือใชในงานกอสราง โครงการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียปากเกร็ด 

นับตั้งแต 28 ก.พ. – 13 พ.ย. 2561 ในอัตราวันละ 600 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัท เนื่องจากบริษัทตองการใชรถบรรทุกด๊ัม 6 ลอ เพียงชั่วคราวในงานกอสราง ซึ่งอัตรา

การเชาเปนราคาตลาดที่เหมาะสมและเปนไปเพ่ือผลประโยชนของบริษทั 

 

4. นายธรีพฒัน จริพพิฒัน การคํ้าประกันวงเงิน 8.69 

 

2.40 - นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหแก CRD ในฐานะกรรมการบริษัท โดยไมคิดคาตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการคํ้าประกันดังกลาว 

 

ซื้อเงินลงทุนใน 

บริษัทยอย 

- - 9.95 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน ขายหุนสามัญของ CEC  ใหแก CRD 

จํานวน 3,015 หุน มูลคาหุนละ 3,300 บาท รวมเปนจํานวนเงิน  9.95 ลานบาท 

โดย CRD ไดชําระเงินจาการซื้อเงินลงุทนในบริษัทยอย ใหกับผูขายวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564  จํานวน 3.98 ลานบาท สงผลใหมียอด

คางชําระ 5.97 ลานบาท  มีกําหนดชําระในวันที่ 30 ธันวาคม2564, วันที่ 30 ธันวาคม2565   และวันที่ 30 ธันวาคม2566 ชําระ

งวดละเทากัน  ตอมาบริษัทไดทําหนังสือขอขยายเวลาชําระเงินคาหุนงวดที่ 2 เปนวันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดยผูขายไดออกหนังสือ

ยินยอม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้บริษัทจะชําระคาหุนที่เหลือใหแกผูขายภายใน 30 วัน  นับแตวันที่มีกําหนดชําระขางตน

และหากชําระลาชากวากําหนดที่ระบุไว บริษัทยินยอมชําระเบี้ยปรับลาชาในอัตรารอยละ 5 ตอป นับจากวันที่ครบกําหนดชําระใหแก

ผูขาย 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับธุรกิจ

บริหารจัดการขยะและราคาขายหุนดังกลาวเปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุนของ CEC ซึ่งจะ

สรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกําไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ที่จะไดรับจากโครงการตางๆ ที่ 

CEC ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

เจาหนี้จากการลงทุนใน

บริษัทยอย 

- - 5.97 
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ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

5. นายเฉลมิศกัดิ ์นมิาพนัธ การคํ้าประกันวงเงิน 8.69 

 

2.40 - นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ คํ้าประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินใหแก CRD ในฐานะกรรมการบริษัท โดยไมคิดคาตอบแทน 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน และไมมีการคิดคาตอบแทนการคํ้าประกันดังกลาว 

ซื้อเงินลงทุนใน 

บริษัทยอย 

- - 3.47 นายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท จํานวน 1,050 หุน มูลคาหุนละ 3,300 บาท รวมเปนจํานวนเงิน  

3.47 ลานบาท 

โดย CRD ไดชําระเงินจาการซื้อเงินลงุทนในบริษัทยอย ใหกับผูขายวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564  จํานวน 1.39 ลานบาท สงผลใหมียอด

คางชําระ 2.08 ลานบาท  มีกําหนดชําระในวันที่ 30 ธันวาคม2564, วันที่ 30 ธันวาคม2565   และวันที่ 30 ธันวาคม2566 ชําระ

งวดละเทากัน  ตอมาบริษัทไดทําหนังสือขอขยายเวลาชําระเงินคาหุนงวดที่ 2 เปนวันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดยผูขายไดออกหนังสือ

ยินยอม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้บริษัทจะชําระคาหุนที่เหลือใหแกผูขายภายใน 30 วัน  นับแตวันที่มีกําหนดชําระขางตน

และหากชําระลาชากวากําหนดที่ระบุไว บริษัทยินยอมชําระเบี้ยปรับลาชาในอัตรารอยละ 5 ตอป นับจากวันที่ครบกําหนดชําระใหแก

ผูขาย 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับธุรกิจ

บริหารจัดการขยะและราคาขายหุนดังกลาวเปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุนของ CEC ซึ่งจะ

สรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกําไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ที่จะไดรับจากโครงการตางๆ ที่ 

CEC ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

เจาหนี้จากการลงทุนใน

บริษัทยอย 

- - 2.08 

6. นายสรุพล  ศรวีริะสกลุ   ซื้อเงินลงทุนใน 

บริษัทยอย 

- - 1.15 นายสุรพล  ศรีวิระสกุล  ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัท จํานวน 350 หุน มูลคาหุนละ 3,300 บาท รวมเปนจํานวนเงิน  1.15 

ลานบาทโดย CRD ไดชําระเงินจาการซื้อเงินลงุทนในบริษัทยอย ใหกับผูขายวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564  จํานวน 0.46 ลานบาท สงผล

ใหมียอดคางชําระ 0.69 ลานบาท  มีกําหนดชําระในวันที่ 30 ธันวาคม2564, วันที่ 30 ธันวาคม2565   และวันที่ 30 ธันวาคม2566 

ชําระงวดละเทากัน  ตอมาบริษัทไดทําหนังสือขอขยายเวลาชําระเงินคาหุนงวดที่ 2 เปนวันที่ 30 มิถุนายน 2565  โดยผูขายไดออก

หนังสือยินยอม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้บริษัทจะชําระคาหุนที่เหลือใหแกผูขายภายใน 30 วัน  นับแตวันที่มีกําหนดชําระ

ขางตนและหากชําระลาชากวากําหนดที่ระบุไว บริษัทยินยอมชําระเบี้ยปรับลาชาในอัตรารอยละ 5 ตอป นับจากวันที่ครบกําหนดชําระ

ใหแกผูขาย 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับธุรกิจ

บริหารจัดการขยะและราคาขายหุนดังกลาวเปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชตีอหุนของ CEC ซึ่งจะ

สรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกําไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ที่จะไดรับจากโครงการตางๆ ที่ 

CEC ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

เจาหนี้จากการลงทุนใน

บริษัทยอย 

- - 0.69 
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กจิการและบคุคลทีเ่กีย่วของกนัทีอ่าจมี

ความขดัแยง 
ลกัษณะรายการ 

มลูคารายการ (ลานบาท) ลกัษณะรายการ / ความเหน็กรรมการตรวจสอบ 

ถงึความจําเปนและความสมเหตสุมผล 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 

7. นางสาวติร ี จริพพิฒัน 
 

 

ซื้อเงินลงทุนใน 

บริษัทยอย 

- - 2.47 นางสาวิตรี จิรพิพัฒน ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับนายธีรพัฒน  จิรพิพัฒน  จํานวน 750 หุน มูลคาหุนละ 3,300 บาท รวมเปน

จํานวนเงิน  2.47 ลานบาทโดย CRD ไดชําระเงินจาการซื้อเงินลงุทนในบริษัทยอย ใหกับผูขายวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564  จํานวน 

0.98 ลานบาท สงผลใหมียอดคางชําระ 1.49 ลานบาท  มีกําหนดชําระในวันที่ 30 ธันวาคม2564, วันที่ 30 ธันวาคม2565   และ

วันที่ 30 ธันวาคม2566 ชําระงวดละเทากัน  ตอมาบริษัทไดทําหนังสือขอขยายเวลาชําระเงินคาหุนงวดที่ 2 เปนวันที่ 30 มิถุนายน 

2565  โดยผูขายไดออกหนังสือยินยอม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้บริษัทจะชําระคาหุนที่เหลือ 

เจาหนี้จากการลงทุนใน

บริษัทยอย 

- - 1.49 ใหแกผูขายภายใน 30 วัน  นับแตวันที่มีกําหนดชําระขางตนและหากชําระลาชากวากําหนดที่ระบุไว บริษัทยินยอมชําระเบี้ยปรับลาชา

ในอัตรารอยละ 5 ตอป นับจากวันที่ครบกําหนดชําระใหแกผูขาย 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับธุรกิจ

บริหารจัดการขยะและราคาขายหุนดังกลาวเปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุนของ CEC ซึ่งจะ

สรางผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากการเขาลงทุนจากผลกําไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ที่จะไดรับจากโครงการตางๆ ที่ 

CEC ดําเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

8. กจิการรวมคา เชียงใหมริมดอย 

–อาร.เค.เจ. (CRC-R.K.J.) 

การคํ้าประกันวงเงิน 28.98 7.29 7.29 บริษัทมีภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัดจากการคํ้าประกันเงินกูยืม และวงเงินหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารใหแกกิจการรวมคา

เชียงใหมริมดอย – อาร.เค.เจ. 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565ไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสม เนื่องจากเปนไปตามเง่ือนไขของสถาบันการเงิน ภาระผูกพันเปนไปตามสัดสวนการลงทุนของ CRD ในกิจการรวมคา 

และไมมีการคิดคาตอบแทนการคํ้าประกันดังกลาว 
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สวนที ่3  งบการเงนิ 
  

สวนที ่3 
งบการเงิน 
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สวนที่ 4  การรบัรองความถูกตองของขอมลู 

  

สวนที ่4 
การรับรอง 
ความถูกตองของขอมูล 
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สวนที่ 4 

การรบัรองความถูกตองของขอมลู 

 

การรบัรองความถูกตองของขอมลู 

 บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาว

ถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

1. งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

2. บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัท

ยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

3. บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัตติามระบบดังกลาว และบริษัท ไดแจงขอมลูการประเมิน

ระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึง

ขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน

ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให  

นางพัชรินทร ธรรมถนอม เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ นางพัชรินทร ธรรมถนอม 

กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

   ชื่อ    ตาํแหนง     ลายมือชือ่ 

 

1. นายธีรพัฒน  จิรพิพัฒน  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   ...................................................... 

  

   (ประทับตราสําคัญบริษัท) 

 

2. นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   ...................................................... 

 

ผูรบัมอบอาํนาจ 

 

   ชื่อ    ตาํแหนง     ลายมือชือ่ 

 

นางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน     ......................................................   
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบรหิาร ผูมีอาํนาจควบคมุ ผูทีไ่ดรบัมอบหมายใหรบัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัช ี

และการเงนิ ผูทีไ่ดรบัมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทาํบญัช ีเลขานกุารบรษิทั 

 

ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

1. นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 

 
 

71 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

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

- Postgraduate Certificate in Land-
Drainage, Institute of Land 
Reclamation and Improvement, 
Netherlands 

- หลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุนที่ 131/2016 

0.04 - 2559 – ปจจุบนั 
 
 
 
 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  
 
 
 
 

- รับเหมากอสราง 
 
 
 
 

2548 – 2559 
 

- กรรมการสภา
วิชาการ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 

- สถาบนัการศึกษา 
 

2553 – 2557 - คณบดี 
คณะวศิวกรรมศาสตร 

- มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

- สถาบนัการศึกษา 
 

2. นายอนนัต สิรแิสงทักษิณ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 
 
 
 

71 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะ
พาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท Eastern New Mexico 
University, USA 

- หลักสูตร การปองกันราชอาณาจักร (วปอ.
2546) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง (วตท.13) สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุนที่ 73/2006 

0.04 - 2562 – ปจจุบัน 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ.วลิลา คุณาลัย 
 
 
 

- อสังหาริมทรัพย
และกอสราง  

2560 – ปจจุบนั 
 

- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

- บมจ.ยูบิส (เอเชีย)  
 
 

- ผลิตและจําหนาย
ยางยาแนวฝา
กระปอง และแลค
เกอรเคลือบ
กระปอง  
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ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

 นายอนนัต สิรแิสงทักษิณ 
(ตอ) 

 - หลักสูตร Advanced Audit Committee 
- Program (AACP) รุนที่ 22/2016 

  2559 – ปจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  
 

- รับเหมากอสราง 
 
 
 

2558 – ปจจุบนั 
 

- กรรมการ - บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
(ไมไดเปนบริษัทจด
ทะเบียน) 

- เหมืองแร 
 

2557 – ปจจุบัน - กรรมการ - บมจ.ไอราแคปปตอล - ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

2555 – ปจจุบนั 
 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

- บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร - ผลิตพลาสติก 
 

3. นายประวัติ สริิภัทโรดม 
- รองประธานกรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- นายประวัติ สกอจราช 

72 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุน 111/2008 

0.04 - 2559 – ปจจุบนั 
 
 
 
 

- รองประธาน
กรรมการ 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  
 
 
 

- รับเหมากอสราง 

2545 - 2553 
 

- รองผูวาการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

- การไฟฟาสวนภูมภิาค - ผลิตและจําหนาย
ไฟฟา 
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ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

4. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 
- กรรมการ 
(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจัดการ 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 

65 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุนที่ 111/2014 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุน 206/2015 

24.17 - 2564 - ปจจุบัน 
 

- กรรมการ - บริษัท ซอีารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จํากัด 

- เก็บขนและกําจัด
ขยะมลูฝอย 

2533 - ปจจุบัน 
 

- กรรมการ 
- กรรมการผูจัดการ

ประธาน
กรรมการบริหาร 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  - รับเหมากอสราง 

2527 - 2534 - วิศวกรโยธาและ
วิศวกรแหลงนํ้า 

- บจก.ทีม คอนซลัต้ิง เอ็นจี
เนียรริ่ง 

- บริหารโครงการ
กอสราง 

5. นายเฉลิมศักด์ิ นมิาพันธ 
- กรรมการ 
(มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท) 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผูจัดการสาย

งานอํานวยการ 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 

66 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP)  รุนที่ 111/2014 

- หลักสูตร Risk Management Program 
for Corporate Leaders (RCL) รุน 
4/2016 

10.00 - 2540 – ปจจุบัน 
 

- กรรมการ 
- รองกรรมการ

ผูจัดการสายงาน
อํานวยการ  

- กรรมการบริหาร 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  
 

- รับเหมากอสราง 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
- กรรมการ 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 

65 - ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสโุขทัย 
ธรรมาธิราช 

- ปริญญาโท สาขาการเงนิ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุนที่ 128/2016 

3.00 - 2564 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซอีารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จํากัด 

- เก็บขนและกําจัด
ขยะมลูฝอย 

2559 - ปจจุบัน 
 

- กรรมการ - บมจ.เชียงใหมรมิดอย  - รับเหมากอสราง 

2559 - 2563 
 

- ที่ปรึกษา - บมจ.ธนาคารทิสโก (สาขา
เชียงใหม) 

- สถาบนัการเงนิ 

2558 - 2559 
 

- ผูอํานวยการ - บมจ.ธนาคารทิสโก (สาขา
เชียงใหม) 

- สถาบนัการเงนิ 
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ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

7. ผศ.ดร. พงษอินทร รกัอริยะ
ธรรม 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 

70 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- ปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตรบัณฑิต 
(ภูมิศาสตร) คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ปริญญาโท สาขาการสํารวจ จัดทําแผนที่
จากภาพถายทางอากาศ (โฟโตแกรมเมตร)ี 
สถาบนัไอทซีี ประเทศเนเธอรแลนด 

- ปริญญาเอก สาขาวิศวรรมศาสตร (การ
ประยุกตใชขอมูลดาวเทียมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวทิยาลัยปอลซาบาติเยร 
ฝรั่งเศส 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 141/2017 

0.02 - 2559 - ปจจุบัน 
 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  
 
 
 

- รับเหมากอสราง 
 
 
 

2554 – ปจจุบนั - อธิการบดี - มหาวิทยาลัยเนช่ัน - สถาบนัการศึกษา 

2517 - 2554 
 

- อาจารยประจํา
ภาควิชาภูมศิาสตร
คณะสังคมศาสตร 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม - สถาบนัการศึกษา 

8. รศ.ดร. นฤมล กิมภากรณ 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 
 

52 - ป ริ ญ ญ า ต รี  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยธรรม-ศาสตร 

- ป ริ ญ ญ า โ ท  (Master of Commerce) 
University of Wollongong, Australia 

- ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy in 
Management) Adamson University, 
Philippines 

- ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) 
Asian Institute of Technology, Bangkok 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 142/2017 

- - 2559 - ปจจุบัน 
 
 
 

- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  
 
 
 

- รับเหมากอสราง 
 
 
 

2555 - ปจจุบัน - อาจารย ภาควชิา
การตลาด 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม - สถาบนัการศึกษา 

2557 - 2559 - ผูอํานวยการฝาย
ติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย 

- สํานักงานกองทุนสนบัสนุน
การวิจัย (สกว.) 

- สนับสนนุการสราง
องคความรูใน
ประเทศ 
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ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

9. นางสาวฐิดา จําเริญพฤกษ 
- กรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
นางฐิตาพร/ไขศรี จําเริญพฤกษ 

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

- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 162/2019 

0.41 - 
2562 – ปจจุบัน - กรรมการ - บมจ.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

2533 – ปจจุบนั - วิศวกร/กรรมการ
ผูจัดการ 

- บจก.เอส เอส เค เอ็นจิ
เนียริ่งคอนซัลแตนท 

- ใหบริการทาง
วิศวกรรม 

2541 – 2554 - วิศวกรอาวุโส/ 
ที่ปรึกษา 

- บจก. เอส เอส เค เอ็นจิ
เนียริ่ง คอนซัลแตนท 

- บริหารโครงการ
กอสราง 

2533 – ปจจุบนั - รองกรรมการ
ผูจัดการ 

- บจก. อรณุชัยเสรี           
คอนซลัด้ิงเอ็นจิเนียรส 

- บริหารโครงการ
กอสราง 

10. นายพัฒนา สุวรรณสายะ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผูจัดการสาย

งานวิศวกรรม 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 
 

65 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 162/2019 
 

2.19 - 2560 – ปจจุบนั - รองกรรมการ
ผูจัดการสายงาน
วิศวกรรม 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

2554 - 2560 - ทํางานทีป่รึกษา 
และออกแบบอิสระ 

 - รับเหมากอสราง 

11. นายสุรศักด์ิ ศริิวิโรจนกลุ 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผูจัดการสาย

งานปฏบิัติการโครงการ 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
- ไมมี – 

67 - ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน 162/2019 

- Risk Management Program for 
Corporate Leader (RCL) รุน 4/2559 

 
 
 
 
 
 

0.03 - 2562 – ปจจุบัน - กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
รองกรรมการ 
ผูจัดการ  

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

2559 – 2562 - กรรมการบริหาร/
รองกรรมการ
ผูจัดการ 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

2540 – 2559 - ผูบริหารโครงการ - บจก.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 
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ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

12.  นางพัชรินทร ธรรมถนอม 
- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการผูจัดการสาย

งานบัญชี และการเงิน 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
น.ส.พัชรินทร วุฒิเจริญ
ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน 

52 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- Financial Statements for Directors  
(FSD) รุนที่ 30/2016 

- Company Reporting Program (CRP) 
รุนที่ 15/2016 

0.03 - 2564 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซอีารซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จํากัด 

- เก็บขนและกําจัด
ขยะมลูฝอย 

2560 – ปจจุบนั 
 
 
 

- กรรมการบริหาร 
- รองกรรมการ

ผูจัดการสายงานบัญชี 
และการเงิน 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย  - รับเหมากอสราง 

2536 – 2560 - สมุหบัญชี - บจก.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

13. นางกาญจนา ชัยมังกร 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
น.ส.กาญจนา ตาจาย 
 
 
 
 

36 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร สาขาอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

0.02 - 2560 – ปจจุบนั 
 
 
 
 

- เลขานกุารบริษัท  
- เลขานกุาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

2550 - 2560 - วิศวกรสิ่งแวดลอม 
- จป.วิชาชีพ 

- บจก.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 
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ลาํดบั ชือ่-สกลุ/ ตาํแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คณุวฒุทิางการศกึษา /ประวตัอิบรม 
สดัสวน 

การถอืหุน 
ในบรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ
ทางครอบครวั

ระหวาง 
กรรมการและ

ผูบรหิาร 

 
ประสบการณทาํงาน 

 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่หนวยงาน/บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

 นางกาญจนา ชัยมังกร (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Company Secretary Program (CSP) 
 รุนที่ 69/2016 

- Effective Minute Taking (EMT)  
รุนที่ 35/2016 

- How to Develop a Risk Management 
Plan (HRP) รุนที่ 10/2016 

- Company Reporting Program (CRP) 
 รุนที่ 15/2016 

- Board Reporting Program (BRP)  
รุนที่ 21/2016 

- Anti-Corruption: The Practical Guide 
(ACPG) รุนที่ 29/2016 

- Driving Company Success with IT 
Governance (ITG) รุนที่ 3/2016 

      

14. นางพลับพลงึ กิติจันทร 
 
(ช่ือ-สกุลเดิม) 
นางพลับพลึง ชัยวุฒิ 
น.ส.พลับพลึง กติิจันทร 
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดูแลการทําบัญชี 

46 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต) 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม 

0.02 - 2560 – ปจจุบนั 
 
 

- ผูอํานวยการฝาย
บัญชี 

 

- บมจ.เชียงใหมรมิดอย -  รับเหมากอสราง 

2539 - 2560 - พนักงานบัญชี - บจก.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบรษิทัยอย 

 

รายชื่อกรรมการ 
รายชื่อบรษิทัยอย 

CEC 

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน / 

นายทวีศักด์ิ นิมาพันธ / 

นายสุรพล ศรีวีระสกุล / 

นางพัชรินทร ธรรมถนอม / 
หมายเหต:ุ 

1. / = กรรมการ   

2.  X = ประธานกรรมการ  

3. // = กรรมการบรหิาร 

4. CEC - บรษิทั ซอีารซ ีเอน็ไวรอนเมนทอล เคยีว 
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนางานตรวจสอบภายในและหวัหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิัตงิานของบรษิทั (compliance) 

 

รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหนางานตรวจสอบภายใน และหวัหนางานกาํกบัดแูลการปฏบิัตงิาน 

1. หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

บริษัทใชบริการหนวยงานภายนอก (Outsource) บริษัท ออนเนอร ออดิท แอนด แอดไวซอร่ี จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยหัวหนาทีมตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในมีคุณสมบัติ วุฒกิารศึกษา และประสบการณในการทํางาน ดังนี้ 

ลาํดบั รายชือ่/ตาํแหนง 
อาย ุ

(ป) 
คณุวฒุกิารศกึษา 

ความสมัพนัธทาง

ครอบครวั

ระหวางผูบรหิาร 

สดัสวนการ

ถอืหุนในบรษิทั 

(%) 

ประสบการณการทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

1. 

 

น.ส.ปยมาศ  เรืองแสงรอบ 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 

- ไมมี – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 - ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตแหงประเทศไทย เลขทะเบียน 

7133 

- ปริญญาโท บัญชีมหาบณัฑิต สาขา Financial 

Accounting and Assurance

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชา การสอบบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ปริญญาตรี บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

สถาบนัเทคโนโลยี-ราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมขุ 

จักรวรรดิ  

- ปริญญาตรี ศลิปะศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

- ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษีอากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร ภาษีศุลกากร 

ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป ภาษีมลูคาเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และภาษีอากรระหวางประเทศ 

- วุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน รุนที่ 7 สภา

วิชาชีพบัญชีฯ 

- - 

 

2553 – ปจจุบนั 

 

 

2543 - 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการบริหาร

ดานการตรวจสอบ 

ผูจัดการฝาย

ตรวจสอบ 

บจ. ออนเนอร ออดิท 

แอนด แอดไวซอรี ่

บจ. สํานักงาน เอ เอ็ม ซี 

จํากัด 

- ใหบริการดานการ

ตรวจสอบภายในและ

ตรวจสอบบัญชี 

- ใหบริการดานการ

ตรวจสอบบัญชี 
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ลาํดบั รายชือ่/ตาํแหนง 
อาย ุ

(ป) 
คณุวฒุกิารศกึษา 

ความสมัพนัธทาง

ครอบครวั

ระหวางผูบรหิาร 

สดัสวนการ

ถอืหุนในบรษิทั 

(%) 

ประสบการณการทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

น.ส.ปยมาศ  เรืองแสงรอบ (ตอ) - วุฒิบัตรโครงการ “การพฒันาผูสอบบัญชีตลาดทุน” 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

- วุฒิบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ หลกัสูตร “เตรียม

ความพรอมรบัการตรวจเย่ียมสํานักงานสอบบัญชี 

เพื่อการรับรองคณุภาพภายใตมาตรฐาน ISQC1  

รุนที่ 3 

- วุฒิบัตร จากสมาคมสโมสรนักลงทนุ หลกัสูตร 

“วิธีปฏิบัติหลงัไดรับการสงเสรมิการลงทนุ” 
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2. หัวหนางานกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน 

บริษัทมอบหมายใหผูอํานวยการฝายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เปนหัวหนางานกํากบัดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยมีรายละเอียดประวัติ ดังนี้ 

ลาํดบั รายชือ่/ตาํแหนง 
อาย ุ

(ป) 
คณุวฒุกิารศกึษา 

ความสมัพนัธทาง

ครอบครวั

ระหวางผูบรหิาร 

สดัสวนการ

ถอืหุนในบรษิทั 

(%) 

ประสบการณการทาํงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 

ชวงเวลา ตาํแหนง ชือ่บรษิทั ประเภทธรุกจิ 

1. 

 

นางนงลักษณ นวนนันตะ 

 

(ช่ือ-สกุลเดิม) 

น.ส.นงลักษณ  โพธ์ิคํา 

 

47 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวทิยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม  

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง การ

บัญชี สถาบนัเทคโนโลยี ราชมงคล 

วิทยาเขตพายัพ 

- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง 

(ขั้นพื้นฐาน)COSO ERM 2017 รุนที่

2/62 

- หลักสูตร COSO 2013 กรอบ

แนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขัน้

พื้นฐาน) รุนที่ 1/62 

- หลักสูตร COSO 2013 กรอบ

แนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขัน้

Advance) รุนที่ 1/62 

- การประเมินระบบการควบคมุภายใน

และการบริหารความเสี่ยงของ แตละ

ระบบงานตามแบบ COSO 2013 

COSO-ERM และFraud 

- 0.01 

 

2561 – ปจจุบัน 

 

ผูอํานวยการฝายฝายควบคุมภายใน 

และบริหารความเสี่ยง 

 

บมจ.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 

 

2560 - 2561 ผูอํานวยการฝายบญัชีตรวจจาย 

 

บมจ.เชียงใหมรมิดอย  - รับเหมากอสราง 

2538 - 2560 พนักงานบัญชี บจก.เชียงใหมรมิดอย - รับเหมากอสราง 
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