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วสิยัทศัน์ (Vision) 
“เป็นบริษัทท่ีมีการจัดการอย่างมีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืน”  
 

พนัธกจิ (Mission) 
- มีการบริหารงานท่ีดีตามระบบมาตรฐานสากล 
- มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
- ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม 
 

คณุคา่ (Values) 
“พันธมิตรทางกลยุทธ์ด้านก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ” 
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สารจากประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2564 การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เร่ิมระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและ
มีการปรับสายพันธุ์ใหม่ๆมาตลอดส่งผลกระทบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้
จัดหาวัคฉีดให้กับพนักงานและคนงานจนครบ 2 เข็มครบถ้วนทุกคน 100% พนักงานในส่วนงานก่อสร้างและงาน
จัดเก็บขยะ อีกทั้ง ได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงานทุกคนก่อนเร่ิมงานประจ าสัปดาห์                    
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมบ้านพักส าหรับท าเป็น Home Isolation                 
เพื่อให้คนงานที่ติดเช้ือแยกตัวมากักในที่พักชั่วคราวโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมเชื้อมิให้แพร่กระจาย 
   

ในส่วนการด าเนินธุรกิจ บริษัทยังคงค านึงถึงความส าคัญของการด าเนินการด้านความอย่างย่ังยืนที่ต้องท า
ควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจบริษัท ส าหรับปี 2564 บริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม                 
และสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ “ควบคุมต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มคุณภาพ เพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน” 
 

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีข้ันตอนและมาตรฐานการท างานที่ดี การใช้สินค้าที่มีคุณภาพคุ้มราคา  
การตรวจสอบคุณภาพงานเป็นประจ า การดูแลเอาใส่ใจพนักงาน ทั้งก าหนดผลตอบแทนที่ ดีมีการพัฒนา
ความสามารถในการท างานให้กับพนักงานและคนงานอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจผลกระทบต่อชุมชนที่ เกี่ยวข้อง                    
จะท าให้คุณภาพงานในภาพรวมออกมาดี ของเสียในกระบวนการลดลง ต้นทุนลดลง พนักงานและคนงานท างาน
ด้วยความปลอดภัยและมีขีดความสามารถที่เพิ่มข้ึน ได้รับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ลูกค้าได้สินค้าและการบริการที่ดี                
มีความสุขในราคาที่เหมาะสม บริษัทมีรายได้และก าไรสูงข้ึน น าไปสู่การมีผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารจากประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้จัดการ 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั 

นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท ์
ประธานกรรมการบริษัท 

นายธีรพัฒน ์ จิรพพิัฒน ์
กรรมการผู้จัดการ 
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เกีย่วกบัรายงานฉบบันี ้
บริษัทมีความตั้งใจที่จะจัดท ารายงานเพื่อการพัฒนาความย่ังยืนข้ึนเป็นประจ าทุกปี เพื่อที่จะเปิดเผย

กระบวนการบริหารจัดการและผลการด าเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และธรรมมาภิบาลเป็นไป
ตามห่วงโซ่อุปทานของบริษัท และสอดคล้องไปกับประเด็นที่ส าคัญที่ส าคัญของบริษัทที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาจาก
ผู้มีส่วนได้เสียส าคัญของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการจัดท ารายงาน
ของ Global Reporting Initiative Standard (GRI Standard) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) รวมถึงตัวชี้วัด
เพิ่มเติมส าหรับบริษัท ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 

1. เนือ้หาของรายงาน และขอบเขตของรายงาน 
เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญและประเด็นด้านความย่ังยืน โดยขอบเขตเนื้อหา                        
ในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในทุกกิจการ
ของบริษัท  
2. การรับรองรายงาน  
 รายงานฉบับนี้มิได้รับการตรวจรับรองรายงานและตัวชี้วัดจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ   
และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งการตรวจรับรองรายงานทั้งฉบับจากหน่วยงานภายนอก  
3. การสอบถามข้อมูล 
รายงานฉบับนี้จัดท าข้ึนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรที่มีการชี้บ่งไว้ รวมถึงสถาบันการศึกษา นักศึกษา 
ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
เลขานกุารบรษิทั 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน)  
ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
โทร.: +66 5327 1420 ต่อ 107 
Fax: +66 5381 8465 
E-mail: kanjana.c@cmrd.co.th 
Website: www.cmrd.co.th 
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รู้จกั CRD 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

ในส่วนของงานระบบประกอบอาคาร (Mechanical and Electrical: M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ 
ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้งานการก่อสร้างเป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาและสามารถส่งมอบงานได้ภายในก าหนดตามสัญญา
ในแต่ละงวดจนกระทั่งสามารถส่งมอบงานรับเหมาก่อสร้างให้กับเจ้าของโครงการได้ภายในก าหนดของสัญญา รวมทั้งการด าเนินงานอื่น ๆ 
ในส่วนที่เป็นข้อผูกพันตามสัญญาให้เรียบร้อย ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป็นผู้ รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก  
(Main Contractor) 

 

บริษัทมีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
 

บริษัท เชียงใหมร่ิมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”)  
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 
0.50 ล้านบาท โดย นาย ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ และกลุ่มเพื่อนวิศวกร สถาปนิก 
และนักธุรกิจชาวเชียงใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเร่ิมต้นจาก
การให้บริการรับเหมาก่อสร้างบ้านจัดสรรให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยายขอบเขตเป็นงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหน่วยงานราชการและเอกชน 
ในเวลาต่อมา บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจจนกระทั่งน าบริษัทเข้า เป็น 
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยทุนจดทะเบียน 250                  
ล้านบาท เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2560 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “CRD” และ 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้เข้าถือหุ้นของ บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอน
เมนทอล เคียว จ ากัด(“บริษัทย่อย”หรือ”CEC”) ในอัตราร้อยละ 70 ของ 
จ านวนหุ้นทั้งหมด 
 

บริษัท  ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อาคารสิ่งปลูกสร้างทั่ว ไปประเภทต่าง ๆ และ 
การรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค  
ตามแบบที่ลูกค้าก าหนดโดยบริษัทให้บริการตั้งแต่
การวางแผนงาน ควบคุมดูแลกระบวนการท างาน 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ โดยบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มี
ประสบการณ์ในแต่ละด้านเข้ามารับจ้างท างาน เช่น 
งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรม เป็นต้น  
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บริษัทมีรูปแบบการให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้ 
 

 

1. รับเหมากอ่สร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัว่ไป ไดแ้ก่ 
ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า  
งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร ตามแบบที่ลูกค้า
ก าหนด ซึ่งด าเนินธุรกิจในนามบริษัท ทั้งนี้ ในส่วนของงานระบบ
ประกอบอาคาร  (Mechanical and Electrical: M&E) อาทิ   
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบประปา และ ระบบสุขาภิบาล  
เป็นต้น  บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้ รับ เหมาที่ มีประสบการณ์ 
ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุม
คุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงานของบริษัทที่มีความรู้   
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทยังคง
เป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของโครงการในฐานะผู้รับเหมาหลัก 
(Main Contractor) 

2. รับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก ่
การให้บ ริการรับ เหมาก่อส ร้างและติดตั้ งระบบรวบรวม 
และบ าบัดน ้าเสีย ระบบประปา งานชลประทาน งานก่อสร้างอาคาร
โรงไฟฟ้าและระบบส่งน ้าโครงการไฟฟ้าพลังน ้า  งานติดตั้งและ
ทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน ้าพร้อมอุปกรณ์  ตามแบบ 
ที่ลูกค้าก าหนด โดยบริษัทรับผิดชอบในส่วนงานวิศวกรรมโยรา 
ส าหรับงานระบบอื่น อาทิ ระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบไฟฟ้า และ 
ระบบประกอบอาคาร (M&E) บริษัทจะใช้การว่าจ้างผู้ รับเหมา 
ที่มีประสบการณ์ ในแต่ละระบบงานเข้ามารับจ้างท างาน  

ซึ่งจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพงานโดยวิศวกร และทีมงาน
ของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างใกล้ชิด 
ซึ่งบริษัทสามารถเข้ารับงานได้โดยตรง และจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อลูกค้า เจ้าของโครงการในฐานะผู้ รับเหมาหลัก  (Main 
Contractor) หรือเข้ารับงานในนามกิจการร่วมค้า  ("Joint 
Venture") โดยบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบ ต่อลูกค้าเจ้าของ
โครงการตามสัดส่วนการร่วมลงทุน หรือในนามกิจการค้าร่วม  
("Joint Operation") บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อลูกค้าเจ้าของ
โ ค ร งก า รต า ม ส่ ว น ง า น ที่ ท า โ ด ย  Joint Venture ห รื อ  
Joint Operation บริษัทจะพิจารณา ร่วมลงทุนกับบ ริษัท
พันธมิตรตามความเหมาะสม 
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3. เกี่ยวกับการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอย 

บริษัทยังมีธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยโดยเข้าร่วมประมูลงานโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาลต่าง ๆ และมีรายได้จากส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน
กิจการร่วมค้าเชียงใหม่ริมดอย – ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว (“กิจการร่วมค้า CRC-CEC”)  ซึ่งเป็นการ
จัดตั้งข้ึนระหว่างบริษัทกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จ ากัด (“CEC”) ที่ปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทย่อย 
 

 
 
 
ตลอดระยะเวลากว่า 31 ปี บริษัทได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 

ตั้งแต่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การพัฒนากระบวนการท างาน การพัฒนาระบบควบคุมภายใน ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากร ภายในองค์กร ส่งผลให้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 และ
ISO45001:2018 จาก Bureau Veritas Certification(Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นการรับรองระบบคุณภาพการ
ท างานของบริษัท ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ และสร้างความพึงพอใจ
แก ่คู่ค้าของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืนในอนาคต 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ 
 
โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
   
 
 
 
 
 
 
   

นายพัฒนา 
สุวรรณสายะ กลุ่มจิรพิพัฒน์  นายสุรพล 

ศรวีีระสกุล 
 

นายกนก 
ศรกีนก 

นายวิเชียร 
ศรมีนุินทรน์มิิต 

นายเฉลิมศกัดิ ์
นิมาพันธ ์

 

14.98% 3.50% 10.00% 4.62% 2.19% 

บจก.อาร์.เค.เจ. 
เอ็นจิเนียริง่ 

70.00% 

37.66% 

บจก.CEC 

10.00% 

นายกานต์  
อภญิญาวัชร

กุล 
95.00% 5.00% 60.00% 40.00% 

นายทวศีกัดิ์  
นิมาพันธ ์

กิจการร่วมค้า 
CRC-RKJ 

กิจการร่วมค้า 
CRC-CEC 

20.00% 
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 การขบัเคลือ่นธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนืของ CRD 
 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่าง

อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เน้นการสร้างมาตรฐานการท างาน ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality) ของงานที่ส่งมอบ
ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน บริหารระยะเวลาในการส่งมอบงานโครงการตรงตามที่ก าหนด (Time) ภายใต้
การใช้งบประมาณในการด าเนินงานของโครงการ (Cost) ที่สามารถแข่งขันได้ มุ่งเน้นการด าเนินงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบและค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่ 
นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม                       
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสื่อสารให้พนักงานของ
บริษัทรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเค ร่งครัดโดยมีสาระส าคัญดังนี้  ( ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบั บ                               
เต็มที่ www.cmrd.co.th ) 

 

1. ยึดมั่นการด า เนินธุรกิจตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate 
Governance) 

2. มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
3. มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

และ ส่งมอบสินค้าทันเวลา โดยน าระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาและมีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้า  ชุมชน และสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยค านึง                      
ถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

5. ยึดมั่นในหลักการที่จะต่อต้านการกระท าทุจริตและการติดสินบนในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
6. ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
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การจดัการผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกจิ 
หว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ 

การด าเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ยึดหลักการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน               
โดยเร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นแนวทางกับผู้บริหารและพนักงานในการ
ก ากับดูแลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทมีการปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ได้วางแผนไว้             
โดยได้มีการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นผลกระทบ โดยผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ 3 อันดับแรกที่บริษัท 
ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน 
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การบริหารงานท่ัวไป 
การเงินและการบัญชี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนกลยุทธ์ 

การบริหารจัดการสินทรัพย์ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 
การประมูลงาน การหาแหล่งเงินทุน

และการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหาร
โครงการ

การส่งมอบงาน
โครงการ

การรับประกันการก่อสร้าง
(เฉพาะงานก่อสร้าง)

การเตบิโต
ทางธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนื 

แสดงหว่งโซอ่ปุทานของ CRD 
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การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกจิ 
ในปี 2564 จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ บริษัทได้ชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและประเด็น

ผลกระทบของบริษัทได้ท าการพิจารณาร่วมกันกับผู้บริหารของบริษัทของแต่ละฝ่าย โดยท าการวิเคราะห์ห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัทเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักในห่วงโซ่คุณค่า และวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนไปที่แต่ละ
กลุ่มของห่วงโซ่คุณค่า มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางแสดงกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
กลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี ความตอ้งการ/ความคาดหวงั ชอ่งทางการมสีว่นรว่ม การตอบสนองขององคก์ร 

1. ลูกค้า/เจ้าของงาน 
(ภาครัฐ/เอกชน) 

• คุณภาพงาน  
• ระยะเวลาด าเนินการ 
• เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 
• การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
• Anti-Corruption 
• การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

• Opportunity Day 
• รายงานประจ าปีและรายงานความยั่งยนื 
• การเยี่ยมชมกิจการ 
• เปิดช่องทางในโครงการส่ือสาร ผ่านส่ือ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมายอื่นๆ 

• ก ากับดูแลกจิการที่ดีโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

• บริหารจัดการด้านคุณภาพดว้ย ระบบ 
ISO 9001 

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปัช่ัน 
และส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย 

2. คู่ค้า (Supplier/ผู้รับเหมา
ช่วง) 

• เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 
• Anti-Corruption 
• การจัดการความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย 
• Human right 

• การเยี่ยมชมกิจการ 
• เปิดช่องทางในโครงการส่ือสาร ผ่านส่ือ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมายอื่นๆ 

• ก าหนดนโยบายการจัดซือ้จัดหา ที่
ชัดเจน ไม่เลือกปฏบิัติ  

• การพัฒนาคู่ค้า ดว้ยการแนะน า ให้
ความรูค้วามเข้าใจ ในการ พัฒนา
วัตถุดิบให้ได้สูงกว่าทีม่าตรฐานก าหนด 

• อุบัติเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานหรือเสียชีวิตของผู้ขนส่ง
วัสดุ/สินค้าเป็นศนูย์ (0) 

3. พันธมิตรทางธุรกิจ 
(สถาบันการเงิน,
สถาบันการศึกษา, Joint 
Venture) 

• ผลประกอบการทีด่ ี
• เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม 
• การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
• Anti-Corruption 

• การเยี่ยมชมกิจการ 
• เปิดช่องทางในโครงการส่ือสาร ผ่านส่ือ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมายอื่นๆ 
รายงานประจ าปีและรายงานความยั่งยนื 

• ได้รับการสนบัสนุนทางการเงินจาก
สถาบันการเงิน 5 รายใหญ่ 

4. พนักงาน / คนงาน • การจัดอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน 

• สวัสดิการที่ดีส าหรับพนักงาน 
• การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
• Human right 
• การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
• ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
• Succession plan 

• การส ารวจความผูกพนั/ความพึงพอใจ
ของพนักงานทีม่ีต่อองคก์ร 

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของบรษิัท 
• การส่ือสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ 
• การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มพนักงาน การ

ประชุมกับสหภาพแรงงาน หรือ 
คณะกรรมการสวัสดกิารพนกังาน 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

• บริหารจัดการด้านความปลอดภัยดว้ย
ระบบมาตรฐาน ISO 45001 

• บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมด้วย
ระบบมาตรฐาน ISO 14001  

• กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
• ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิฯ และ นโยบาย

การจ้างงานอย่าง เคร่งครัด 
• อุบัติเหตุที่เกิดจากการบาดเจ็บถึงขั้น

หยุดงานหรือเสียชีวิตเป็นศูนย์ (0) 
5. หน่วยงานก ากับ • การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

• การจัดการคุณภาพงานที่ด ี
• เปิดช่องทางในโครงการส่ือสาร ผ่านส่ือ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมายอื่นๆ 

• ได้รับการประเมินระดับ 4 ดาว-ดีมาก 
ส าหรับโครงการประเมนิการปฏิบัติตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนไทย 

6. ชุมชน • การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
• Human right 
• การจ้างงานและส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน 
• การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 

• เปิดช่องทางในโครงการส่ือสาร ผ่านส่ือ
ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมายอื่นๆ 

• ติดต่อโดยตรง ณ ส านักงานหรือโครงการ 

• ข้อร้องเรียนด้าน ESG จากชุมชนเป็น
ศูนย์ (0) 

• บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมด้วย
ระบบมาตรฐาน ISO 14001  

• บริหารความปลอดภัยด้วย มาตรฐาน 
ISO 45001  

• มีนโยบายสิทธิมนุษยชน และส่ง เสริม
การปฏบิัติ 

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รปัช่ัน 
และส่งเสริมการปฏิบัติ  

• จัดซื้อสินค้าจากในชุมชนที่เหมาะสมกับ
การด าเนินงานของบรษิัทฯ 

7. ผู้ถือหุ้น/นกัลงทุน • ผลประกอบการทีด่ ี
• การก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรงเวลา 
• การจ่ายเงินปนัผล 

• ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าป ี
• Opportunity Day 
• รายงานประจ าปีและรายงานความยั่งยนื 
• กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ 
• เปิดช่องทางในโครงการส่ือสาร ผ่านส่ือ

ต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์ จดหมายอื่นๆ 

• การสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน 

• เปิดเผยข้อมูลตามช่วงระยะเวลา/ที่
ส าคัญในช่องทางแจ้งข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ของ
บริษัท 

  



  

 11 

 
 
 
 

การบรหิาร หว่งโซคุ่ณคา่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การประมลูงาน 

2.การหาแหลง่เงนิทนุ และการจดัซือ้จดัจา้ง 

3.การบรหิารโครงการ 

4.การสง่มอบงานโครงการ 

5.การรบัประกนัการกอ่สรา้ง(เฉพาะงานกอ่สรา้ง) 
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3.การบรหิารโครงการ 
1. การจัดเตรียมโครงการ ( Project Initiating ) 

1.1 การประชุมเปิดโครงการ Kickoff meeting 
1.2 การจัดท าคู่มือและแผนคุณภาพโครงการ 

2. การบริหารแผนงานโครงการ ( Project Planning ) 

3. การบริหารงบประมาณโครงการ (Project Finance) 
4. การด าเนิน การติดตามและการควบคุมโครงการ 
( Project Executing , Monitoring & Controlling ) 
4.1 การบริหารงานก่อสร้าง/งานให้บริการ 
4.2 การอออกแบบและจัดท า shop drawing 
(งานก่อสร้าง) 
4.3 การวางแผนการใช้ วัสดุ  แรงงาน เครื่องมือ
เครื่องจักร  
4.4 การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานโครงการ  
4.5 การติดตามและควบคุมความปลอดภัย  และ
สิ่งแวดล้อม 

5. การบริหารความเสี่ยง 
6. การรับข้อร้องเรียน 

1.การประมูลงาน 
1. การแสวงหางานประมูลงานผ่าน website หรือ/
หนังสือเชิญชวนประมูลงาน (ราชการ) 
2. ศึกษา TOR และการวางแผนการประมูลงาน 
3. การประเมินราคางานเพื่อการประมูล 
4. การประมูลงานโครงการ 
5. การจัดท าข้อเสนอทางเลือกให้ลูกค้า (VE) 
6. การส่งมอบข้อมูลให้โครงการก่อสร้าง 

2.การหาแหลง่เงนิทนุ และการจดัซือ้จดัจา้ง 
1. การหาแหลง่เงินทนุ 

1.1 การขอแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน 
1.2 การหาแหล่งเงินทุนส ารองจากตลาดทุน 
1.3 การขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน 

2. การจดัซือ้จดัจา้ง 
2.1 การสรรหาและขึ้นทะเบียนผู้ขายและผู้รับจ้าง (คู่ค้า) 
2.2 การพิจารณาข้อเสนอและเปรียบเทียบราคา 
2.3 การท าสัญญา (ซื้อขาย/จัดจ้าง) 
2.4 การส่งมอบสินค้าและแรงงาน 
2.5 การประเมินผู้ขายและผู้รับจ้าง (คู่ค้า) 

4.การส่งมอบงานโครงการ 
1. การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบ 
2. การด าเนินการส่งมอบโครงการ (เฉพาะงาน
ก่อสร้าง) 
2.1 ทดสอบระบบ (Project Commissioning) 
2.2 จัดท าคู่มือ/เอกสารประกอบ 
2.3 อบรมการใช้งาน (Project training) 
2.4 การออกหลักประกันผลงาน และขอรับคืนเงิน
ประกันผลงาน 

3. การปิดโครงการ  
3.1 Project KM 
3.2 การถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุง 

 
 

 5. การรับประกนัการกอ่สรา้ง (เฉพาะงานกอ่สรา้ง) 
1. การประกันโครงการและการบริการหลังการส่งมอบ 

1.1 การรับแจ้ง วางแผน ติดตามการซ่อม และบ ารุงรักษา
โครงการหลังการส่งมอบ 

 2. การส่งมอบงาน 
2.1 การสรุป และแจ้งผลการซ่อมงาน 
2.2 การขอคืนหลักประกันผลงาน 
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 ประเดน็ส าคญั ดา้นความยัง่ยนืของ CRD 
บริษัทได้รวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนซึ่งมีความสัมพันธ์กับ การด าเนิน

ธุรกิจ โดยอ้างอิง ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards และใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
เข้ามาด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการคัดเลือกประเด็นดังนี้ 

 1. รวบรวมขอ้มลูและระบปุระเดน็ทีส่ าคญั 
 - รวบรวมข้อมูลประเด็นการพัฒนาที่ย่ังยืนจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และองค์กรที่เป็นผู้น า  
ทางความคิด และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร  

- ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. ประเมินล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความส าคัญของประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบประเด็นการพัฒนา 
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบและยืนยันล าดับความส าคัญของประเด็น  
การพัฒนาที่่ยั่งยืน 

4. สื่อสารประเด็นต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
- สื่อสารผลการจัดล าดับความส าคัญต่อผู้บริหาร และพนักงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญและ 
แนวทางการบริหารจัดการของแต่ละประเด็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นส าคัญ ด้านความ
ยั่งยืนของ CRD 
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โดยประเด็นส าคัญที่ ได้จากการวิเคราะห์และจัดล าดับที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะท างาน  ได้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงาน  ความย่ังยืนประจ าปี  ในปี  2564                           
พบว่ามีประเด็นส าคัญตาม Materiality Matrix ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
  

ดา้นเศรษฐกจิ 
• การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
• การต่อต้านการทุจริต 
• การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 
• การบริหารความเสี่ยง 
• การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 
• Innovation & Technology Disruption 
• การบริหารจัดการคู่ค้า 
• การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ดา้นสงัคม 
• ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา
พนักงาน 

• ความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อมการ
ท างาน 

• การดูแลชุมชน 
• การจ้างงานและสิทธิ มนุษยชน 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ด้านเศรษฐกิจ 
 ด้านสังคม 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 ประเดน็การพฒันาทีย่ัง่ยนืทีจ่ะรายงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเดน็ความยัง่ยนืทีส่ าคญั เนือ้หาทีร่ายงาน 

ดา้นเศรษฐกิจ 

➢ การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
➢ การต่อต้านการทุจริต 
➢ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 
➢ การบริหารความเสี่ยง 
➢ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน 
➢ Innovation & Technology Disruption 
➢ การบริหารจัดการคู่ค้า 
➢ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 
➢ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

➢ การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
➢ ต่อต้านคอร์รัปชัน 

 
➢ การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
➢ การรับประกันคุณภาพงานก่อสร้างระยะเวลา 3 ปี 
➢ การพัฒนานวัตกรรมระดับกระบวนการ 
➢ การพัฒนาคู่ค้า และการประเมินร้านค้า 
➢ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 
 

ดา้นสังคม 

➢ ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา
พนักงาน 

➢ ความปลอดภัย และสภาวะแวดล้อม 
การท างาน 

➢ การดูแลชุมชน 
➢ การจ้างงานและสิทธิมนุษยชน 

➢ ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาพนักงาน 
 
➢ ความปลอดภัย 
 
➢ กิจกรรมเพื่อสังคม 
➢ การจ้างงานและสิทธิ มนุษยชน 

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ➢ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
➢ การจัดซื้อสีเขียว 
➢ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
➢ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 1. ดา้นเศรษฐกจิ 

        

  การก ากับดูแลกิจการ 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีจรรยาบรรณซึ่งเป็น

จุดเร่ิมต้นและพื้นฐานของธรรมาภิบาลในทุกธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความส าคัญในการ ด าเนินกิจการตามกฎหมายและข้อ
ปฏิบัติ ต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นความส าคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร               
โดยรายละเอียดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยใน www.cmrd.co.th อันจะส่งผลให้การด าเนินกิจการมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ลูกค้า และผู้ถือหุ้นในแง่ของการเป็นบริษัทที่มีการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เจริญเติบโต ก้าวหน้า และมีความมั่นคงอย่างย่ังยืน 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการดูแลกิจการที่
ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
❖ บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 91 จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 

ประจ าปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)  
 

 
 
❖ บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 87 อยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good) จากผลส ารวจการก ากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 (CGR 2021) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัทตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

และสร้างความไม่ เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งท าใหผู้้มีส่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่น  

บริษัทจึงก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในและนอกองค์กร โดยรายละเอียดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยใน 
www.cmrd.co.th อันจะส่งผลให้การด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนด 

บริษัทมีนโยบายเร่ืองความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ
และศักด์ิศรี รวมทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้การเปิดเผยหรือการ
ถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดยสุจริตหรือตาม
กฎหมายหรือ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

โดยหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ์ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียน                
ขอความเป็นธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ส่วนในเร่ืองการสรรหาว่าจ้างบริษัทมีความเสมอภาคในการสรรหาว่าจ้างบุคคลเข้าท างาน โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ นอกจากความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกันภายในองค์กรแล้ว บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความส าคัญ             
ในด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา โดยมีการแข่งขันบน
ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคู่ค่า คู่สัญญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย                     
เช่น การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
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  การบรหิารจดัการความเสีย่ง 
นโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง 

การบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เปน พื้นฐานส าคัญที่ชวยใหสามารถบรรลุวัตถุ
ประสงคตามที่บริษัทตั้งเปาหมายไว อีกทั้งยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร และตอบสนองความคาดหวัง 
ของผูมีสวนไดเสีย สนับสนุนการด าเนินธุรกิจอยางย่ังยืน  

บริษัทน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับไดภายใตการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งท าหนาที่ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รวมถึงการสงเสริมและ
ปลูกฝงใหการบริหาร ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร โดยการสรางความตระหนักความรูและความ
เขาใจใหกับผูบริหารและพนักงานถึงความส าคัญและจ าเปน ในการน ามาตรฐานและกรอบการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบัติเพื่อใหองคกรเติบโตไปขางหนาไดอยางย่ังยืน  

 
ผลการพิจารณาทบทวนปัจจัยความเสี่ยง ในปี 2564 พบว่ามีปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อ 
การด าเนินงานของบริษัท ดังนี้  

 

➢ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจในประเทศยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ                          

เชื้อไวรัส-19 ภาครัฐมีการตอนทอนงบประมาณในการก่อสร้างบางส่วนลง ส่วนภาคเอกชนการลงทุนยังคงรอดูทิศ
ทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ 
เนื่องมาจากการชะลอการลงทุนของงานก่อสร้าง โดยเฉพาะในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีการชะลอการลงทุน
การก่อสร้างอาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม และโรงแรม  

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งอาจท าให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดและก าไรลดลง  
จากปัจจัยความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงของงานรับเหมาก่อสร้าง  บริษัทจะน า                

กลยุทธ์ “ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพงาน” เข้าใช้ในการด าเนินธุรกิจในปี 2565 เป็นต้นไป โดยเร่ิมจากงานเอกชนในแนวราบ 
เช่น บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ โดยร่วมกับพันธมิตร เจ้าของโครงการ Suppliers จัดท าบ้านจัดสรรที่มีคุณภาพ 
โดยบริษัทเพิ่มการรับประกันผลงานเป็น 3 ปี หลังเสร็จสิ้นสัญญาเพื่อสร้างความแตกต่างในวงการก่อสร้างและการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
➢ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุท าให้ต้นทุนสูงขึ้นจากงบประมาณ  
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างหลัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ผลก าไรของบริษัท จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดยให้ฝ่ายจัดซื้อท าการติดตามสถานการณ์
ราคาวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในท้องตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ราคาวัสดุที่มีความผันผวนสูงให้
คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงรายงานต่อผู้บริหารและหน่วย                   
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเป็นประจ า เพื่อท าการประเมินจัดเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดซื้อวัสดุ              
ในราคาและปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วง และเป็นการบริหารความเสี่ยงของต้นทุนโครงการภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
ราคาได้อย่างทันท่วงที 
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2. ความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
บริษัทติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และได้ด าเนินมาตรการ

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยต่าง ๆ ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งหาก
เกิดการระบาดต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ข้อจ ากัด อาจส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป บริษัทจึง
ตระหนักถึงความเสี่ยงในเร่ืองนี้และให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติและการดูแลบริหารจัดการตามมาตรการต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. จัดให้มีจุดคัดกรอง ก าหนดช่องทางเข้าออกของส านักงาน และโครงการก่อสร้างให้เหลือเพียง
ช่องทางเดียวสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท าการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ
เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร พร้อมทั้งดูแลท าความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนงานด้วย
น ้ายาฆ่าเชื้อ 

2. การเดินทาง ขอให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเดินทาง การประชุมสัมมนาภายนอกและสถานที่ชุมชน
หนาแน่น โดยให้ใช้การประชุมทางออนไลน์ หรือสนทนาทางโทรศัพท์แบบวีดิโอแทน 

3. จัดซื้อชดุตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อให้พนักงานทั้งส านักงาน และโครงการก่อสร้าง ท าการ
ตรวจ COVID-19 ทุกสัปดาห์ ส าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้ท าการตรวจทุกวัน 

4. จัดหาวคัซนีป้องกนัโควิด ให้พนักงานและคนงานทุกคนได้รับวัคซีนจนครบ 2 โดส หากพบว่าผู้รับเหมา
หรือคนงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในโครงการ อีกทั้งในปี 2565 บริษัทก าหนด
เป้าหมายจัดสรรวัคซีนเข็มที่ 3 ใหพ้นักงานและคนงานรับจนครบ 100% 

5. บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่กักตัว (Home Isolation) พร้อมทั้งดูแลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวันให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่เพียงพอที่จะ
รองรับผู้ติดเชื้อได้ และใช้ส าหรับเป็นสถานที่กักตัวของผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาหายแล้วแต่ต้องกักตัว           
ต่อให้ครบ 14 วัน รวมถึงคนงานที่ ใกล้ชิดและสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อที่ต้องกักตัวตามมาตรการ                 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

6. เตรียมการด าเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity Plan: BCP)                
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปิดอาคารส านักงานใหญ่หรือปิดโครงการก่อสร้างชั่วคราว หรือไม่สามารถเปิด
ด าเนินงานได้ตามเวลาปกติเพื่อให้ยังคงสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีแผนด าเนินการดังต่อไปนี้ 

6.1 จัดตั้งส านักงานชั่วคราว โดยได้มีการแบ่งพนักงานที่สามารถท างานทดแทนกันได้จากหน่วย                     
งานต่าง ๆ ออกเป็นกลุ่มเป็น 2-3 กลุ่ม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก 

6.2 จัดให้มีแผนรองรับส าหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยเตรียมความพร้อมและ
อุปกรณ์ให้พนักงานสามารถท างานผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านได้เช่นเดียวกับที่ส านักงานใหญ่  

 3. ความเสี่ยงจากการท างานไม่เป็นไปกระบวนการท างานที่ก าหนดไว้ 
บริษัทพัฒนาวิธีการท างานโดยการน าระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และลดข้ันตอนที่                      

ไม่จ าเป็นลง ปรับเปลี่ยนระบบการท างานเป็นระบบ Digitalization โดยการน า Application Google Drive มาใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ปรับแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของ Google form และ 
Google sheets เพื่อใช้จัดท ารายงานประจ าวัน งานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง และจัดท ารายงานของฝ่าย
ปฏิบัติการในงาน จัดเก็บขยะ เป็นต้น โดยบริษัทมีแผนจะพัฒนาเป็น Application เพื่อให้ใช้งานง่ายข้ึนในอนาคต 
นอกจากนี้ บริษัทได้น าโปรแกรม Mango ERP มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับ
กระบวนการท างาน สร้างระบบงานและกระบวนการท างานที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกันได้ครบวงจร ลดความ
ซ ้าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล ท าให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตรงกันทั่วทั้งองค์กร 
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4. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
บริษัทได้เตรียมแผนรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เพื่อรองรับการรับงานที่เพิ่มข้ึน           

โดยก าหนดมาตรการด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลก าลังพลและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้ในการวางแผน 
ก าลังพล 
2. ติดตามและปรับอัตราค่าจ้างให้ทันกับสถาณการณ์ในท้องตลาด  
3. พิจารณาการใช้แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย ตามแนวทางของกระทรวงแรงงานในการน าแรงงานต่างด้าว
ที่เข้าระบบ MOU มาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการ  
4. ดูแลเร่ืองสวัสดิการและความเป็นอยู่ของแรงงาน ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของสถานที่พักอาศัย  
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนงาน 

 
➢ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงจากการขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนในกิจการ 

บริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการการเงิน (Financial Subcommittee) เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุม
กิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยให้ฝ่ายการเงินจัดท าประมาณการเงินสดภาพรวมของบริษัทรายไตรมาส 
ปรับปรุงรายการทุกสัปดาห์ และน าเสนอรายงานการใช้กระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจริงต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
การเงินทุกเดือนด้วยหลักความระมัดระวัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารสภาพคล่องที่เหมาะสมเพียงพอ                   
ต่อการด าเนินธุรกิจและเกิดต้นทุนทางการเงินน้อยที่สุด  

บริษัทได้ก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่การขาดกระแสเงินสดหมุนเวียนโดย  
1. จัดฝึกอบรมให้ผู้บริหารโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกระแสเงินสด เพื่อท าการวางแผนการใช้เงิน 
ให้สอดคล้องกับการท างานจริงตามแผนงานก่อสร้างโครงการ 
2. เสนอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี ให้กับร้านค้าที่ขยายระยะเวลาในการช าระหนี้ค่าสินค้าหรือค่าบริการ 
เกนิระยะเวลาเครดิต เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเร่ืองการสั่งซื้อสินค้าต่อเนื่อง  
3. ขอขยายระยะเวลาการให้เครดิตจากร้านค้าให้นานข้ึน 
4. ด าเนินการติดต่อสถาบันการเงินใหม่หรือขอเพิ่มวงเงินการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินเดิม เพื่อให้ครอบคลุม
กับความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทมากที่สุด โดยใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักค ้าประกัน 
5. การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากตลาดทุน 

 
➢ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ความเสีย่งจากการส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภาครัฐ 

จากแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งออกโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาต ่าสุดของผู้เสนอราคารายอื่นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งเง่ือนไขนี้ท าให้ราคาของผู้ประกอบการราย
ใหญ่ไม่สามารถแข่งขันราคากับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ได้ ท าให้โอกาสที่จะชนะการ
ประกวดราคาและได้รับสัญญางานภาครัฐเป็นไปได้ยาก 

บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในเร่ืองนี้โดยท าการจัดตั้งบริษัท SMEs ข้ึนใหม่ และซื้อบริษัท 
SMEs ที่มีผลงาน เพื่อเตรียมเข้าประมูลงานราชการที่มี เง่ือนไขส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ให้สิทธิประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs  
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➢ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

บริษัทได้น ามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ISO 45001:2018) มาใช้ในการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบเป็นไป
อย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และลดการสูญเสียเวลาในการผลิตเนื่องจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรการควบคุมระดับการเกิดมลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น ฝุ่น น ้าเสีย เสียงและ
แรงสั่นสะเทือน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

2. มีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อเข้าส ารวจ
พื้นที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง  

3. สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4. อบรมพัฒนาบุคลากรในบริษัท ให้มีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการ ลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในกระบวนการท างานต่างๆ 

 
➢ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Risk) 
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรในปัจจุบันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของข้อมูลทางการค้าและความน่าเชื่อถือของบริษัท 
บริษัทได้มีมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายของข้อมูลจาก
การสูญหายและการโจรกรรม ดังนี้ 

1. ใช้ Firewall ส าหรับการป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้เครือข่าย และมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ทั้งหมดไว้ใน Firewall  

2. ซื้อโปรแกรมแสกนไวรัสรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก โดยการฝังรหัส
ไว้ที่ไฟล์ทุก ไฟล์ในคอมพิวเตอร์  

3. มีระบบส ารองข้อมูล และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

4. มีการจัดท าแผนและฝึกซ้อมกู้คืนระบบในกรณีที่ระบบล่ม (Disaster Recovery Plan) ซึ่งอาจเกิดการโจมตี
จากภายนอก อุปกรณ์ช ารุดเสียหายและจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นประจ าทุกปี 

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565                 
เป็นมาตรการ การรักษาสิทธิที่พึงมีแก่เจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัย น าไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามความต้องการและยินยอมของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง ก าหนดให้บุคคลที่จะเก็บรวบรวม น าไปใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องมีมาตรการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ให้รัดกุมได้มาตรฐาน บริษัทตระหนักถึง
ความส าคัญในเร่ืองนี้และเพื่อป้องกันปัญหาที่จะอาจตามมาทางด้านกฎหมาย ซึ่งจะมีผลเสียหายต่อบริษัท หากเกิด
มีข้อมูลร่ัวไหล หรือน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง โดยได้มีการศึกษาข้อมูล วางแผนงาน และด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างอยู่ต้องและครบถ้วน 
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➢ ความเสี่ยงทุจริต (Fraud Risk)  

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ค านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทมีการ
ก าหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนของบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดให้มีช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบระบบการท างานและช่องทางที่จะเกิด
การทุจริตภายในบริษัท โดยจะสุ่มตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต             
ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้เงินสดย่อย และการเบิกเงินทดรองจ่ายต่าง ๆ 

 
 

 การเพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนั 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย              
ใช้งานง่าย และส่งผลต่อความคาดหวังของสังคมถึงมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมมากข้ึน  ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

บริษัทจึงได้มีการก าหนดแผนกลยุทธ์การรับประกันคุณภาพงานก่อสร้างเป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยสินค้าและบริการ
ที่มี “คุณภาพ” ควบคู่ไปกับ“ความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ โดยใช้เคร่ืองมือในการควบคุมงาน
ให้ได้คุณภาพ เช่น Request , QA List , มีการจัดอบรบ Trainning , การสอนงาน มีกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลเพื่อชี้วัดเป็นระดับคะแนน มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขให้ตรงจุด การติดตาม                    
เพื่อสร้าง Brand Loyalty ความภักดีในตราสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ทั้งสินค้าและบริการจนเกิด
การซื้อซ ้า หรือ บอกต่อ และเป็นการเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันในเชิงการรับประกันคุณภาพที่
นานข้ึนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการส่งมอบสินค้าและบริการตลอดระยะเวลาที่ขยายการรับประกัน                     
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

 1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่ด าเนินแล้วภายในปี 2565 โดยเง่ือนไขการขยายเวลารับประกัน เป็น 3 ปี                      
เป็นจ านวน 100 % ของลูกค้า 
2. ลูกค้ารายเก่า สนใจสั่งซื้อสินค้าและบริการซ ้า 100 % 
3. อัตราลูกค้ารายใหม่ สนใจสั่งซื้อสินค้าและบริการเพิ่มข้ึนจากปี 2565 เพิ่มข้ึน 10 % 
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 การจดัการดแูลคูค่า้ (SCM) 
การบริหารจัดการคู่ค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ที่ท าให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างย่ังยืน โดยคู่ค้าทุกรายทั้งรายเก่าและ 

รายใหม่ จะต้องได้รับการประเมินความสามารถโดยผ่านฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยใช้เกณฑ์ประเมินความสามารถของ
คู่ค้า ในด้านคุณภาพ เวลาและการส่งมอบ ได้น าแบบการตรวจประเมิน Supplier ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม และ
สิ่งแวดล้อมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจ าปีของ Supplier อีกทั้งแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิ
มนุษยชน ร่วมกับการพิจารณาการด าเนินงานด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ
ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า เพื่อความเหมาะสมกับบริษัทรวมทั้งให้ค าแนะน าแก่คู่ค้า เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงความสามารถของคู่ค้าในการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน และเพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด
จากคู่ค้า   

บริษัทได้ท าการประเมินเพื่อจัดล าดับมูลค่าการซื้อขายกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบเพื่อทราบคู่ค้ารายส าคัญที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งจะท าให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม ในด้านของความโปร่งใส   ใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท มีการตรวจสอบภายในและความประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 
กรณีที่พบว่ามีความไม่โปร่งใส หรือพบการทุจริต จะด าเนินการทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบของบริษัท                      
และมีระบบ Blacklist กับคู่ค้า หรือ Supplier ดังกล่าว  

 
การประเมินคูค่า้และแบง่ประเภทของคูค่า้ ป ี2564  

ประเมินคู่ค้า/ผู้ส่งมอบ (กลุ่มผู้ผลิตและส่งมอบวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ) ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก/ประเมิน
ผู้ส่งมอบและตามหลักจรรยาบรรณส าหรับคู่ค้าของ CRD เพื่อข้ึนทะเบียนรายชื่อผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพประจ าปี  
2564 จ านวน  368 ราย 

o จ านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ  A   = 184  ราย โดยเพิ่มจากปี 2563 จ านวน  11 ราย  
o จ านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ  B   = 163  ราย โดยเพิ่มจากปี 2563 จ านวน 23 ราย 
o จ านวนคู่ค้า/ผู้ส่งมอบอยู่ในระดับ   C   = 14   ราย  โดยเพิ่มจากปี 2563 จ านวน  0 ราย 

 

   2562 2563 2564 

A 

คู่คา้ส าคญัมาก 

คะแนนมากกวา่ 90% 

เป็นคู่ค้าหลักที่มีความส าคัญกบัการ
ด าเนินธุรกิจมากและเปน็คู่ค้าที่มีมลูค่าใน

ด้านธรกิจต่อปีสูงมาก 

 

148 173 184 

B 

คู่คา้ส าคญั 

คะแนนมากกวา่ 81-90% 

เป็นคู่ค้าหลักที่มีความส าคัญกบัการ
ด าเนินธุรกิจมากและเปน็คู่ค้าที่มีมลูค่าใน

ด้านธรกิจปานกลาง 

 

92 140 163 

C 

คู่คา้ทีต่อ้งรว่ม
พฒันา 

คะแนนมากกวา่ 51-80% 

เป็นคู่ค้าทีม่ีระดบัความเสี่ยง แต่มโีอกาส
การพัฒนาให้เป็นคู่ค้าที่มีศกัยภาพ 

 

17 28 14 
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บริษัทได้ก าหนดนโยบายการจัดซื้อ  ให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันที่        
ไม่เป็นธรรมป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการงานของ
องค์กร และการคัดเลือกด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ไม่สนับสนุนการ       
ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรมและการร่วมดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
การเยี่ยมสถานประกอบการของคูค่า้ 

บริษัทมีการวางแผนติดตาม และให้ค าปรึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคู่ค้าในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการ
สร้างความตระหนัก การประยุกต์ใช้หลักการจัดซื้อ
จัดหาอย่างย่ังยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการเย่ียมเยือนสถาน
ประกอบการของคู่ค้า  โดยคัดเลือกจากคู่ค้าที่มี
ความส าคัญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเช่น  ผลการ
ประเมินร้านค้า ปริมาณการสั่งซื้อ คุณภาพสินค้า 
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดหา เป็นต้น โดยมีความถี่
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามแผนงานและข้ันตอนที่
ก าหนดไว้ 

 
ในปี 2564 บริษัท เร่ิมมีการออกเย่ียมเยือน

สถานประกอบการ บางส่วนเนื่องจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จึงได้มีการเย่ียม
สถานประกอบการผ่านทางโปรแกรมออนไลน์ไป
ในบางส่วนส่งผลให้การออกเย่ียมเยือนสถาน
ประกอบการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
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 การจดัการความสมัพนัธล์กูคา้ (CRM) 
บริษัทให้ความส าคัญและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดจาก

ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และช่องทางการส ารวจความพึง
พอใจของลูกค้า เพื่อน าประเด็นที่อยู่ในความสนใจและข้อกังวลของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                    
โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าเดือนละ 1 คร้ัง และในจ านวนที่ตอบกลับมาต้องมีความพึงพอใจ                   
โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ซึ่งมีคะแนนเต็มที่ 5 คะแนน โดยผลการด าเนินงานปี 2564 เป็นดังนี้ 
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 2. ดา้นสงัคม 

 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็นคุณค่าของพนักงาน เพราะพนักงานคือปัจจัยส าคัญ                       
สู่ความส าเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแลความ เป็นอยู่ของบุคลากรภายในบริษัท ด้วยการยกระดับประสบการณ์การท างานของบุคลากร 
อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการท างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ ความเคารพ
ต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
พนกังานรวมประจ าทัง้ทีส่ านกังานใหญแ่ละหนว่ยงานกอ่สรา้ง ดงันี ้

พนักงาน 
ต า่กว่า 30 ป ี 31-50 ป ี 51 ปขีึ้นไป รวม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2563 2564 
หญิง 43 58 28 23 2 4 85 73 
ชาย 36 59 39 30 12 13 102 87 

รวม 79 117 67 53 14 17 187 160 
 

พนักงาน 
ต า่กว่า 30 ป ี 31-50 ป ี 51 ปขีึ้นไป รวม 

2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 
ส านกังานใหญ ่
หญิง 32 26 12 16 1 2 45 44 
ชาย 12 8 8 11 7 8 27 27 

รวม 44 34 20 27 8 10 72 71 
โครงการกอ่สรา้ง 

หญิง 26 17 11 12 3 - 40 29 
ชาย 47 28 22 28 6 4 75 60 

รวม 73 45 33 40 9 4 115 89 
รวมทัง้หมด 117 79 53 67 17 14 187 160 
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พนกังาน 
2562 2563 2564 

หญงิ ชาย รวม หญิ
ง 

ชาย รวม หญิ
ง 

ชาย รวม 

ผู้บริหาร 2 6 8 2 6 8 1 6 7 
ผู้จัดการโครงการและผู้อ านวยการฝ่าย 6 11 17 5 9 14 5 8 13 
พนักงานและหัวหน้างาน 86 101 187 78 85 163 67 71 138 
ที่ปรึกษา -  2 2 -  2 2 - 2 2 

 
 
 

 

 

 

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญใน
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาทั้งนี้อัตราการลาออกโดยเฉลี่ยของพนักงาน ดังนี้  

ปี 2562 อัตราลาออก ชาย 7.50% หญิง 11.70%   

ปี 2563 อัตราลาออก ชาย 11.76% หญิง 12.94% 

ปี 2564 อัตราลาออก ชาย 7.50% หญิง 6.25% 

 

 

 

 

 

 
 

โดยการจ้างงานบริษัทได้ให้ความส าคัญกับหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ใช้ความแข็งแรงและอดทนของร่างกายดังนั้นการจ้างงานในหน่วยงานก่อสร้าง
จึงมีการจ้างงานพนักงาน/แรงงานชายมากกว่าหญิง การจ้างงานผู้พิการของบริษัทเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด    
โดยที่บริษัทตระหนักดีว่าการท างานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้พิการได้ ดังนั้นบริษัท                   
จึงพิจารณาเห็นสมควรว่าให้มีการน าสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทดแทนการจ้างงาน
ผู้พิการ  

ลาออก 2562 2563 2564 
หญิง 11 11 9 
ชาย 9 12 12 
รวม 20 23 21 
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10.00%
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

อัตราลาออกของพนกังาน

ชาย หญิง 
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 ผลตอบแทน  
บริษัทก าหนดผลตอบแทนของพนักงานในอัตราที่ เหมาะสมตามต าแหน่งงาน  มีความเท่า เทียมกัน                             

ทั้งชาย-หญิง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม บริษัทได้มีการส ารวจค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ เพื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน บริษัท จัดท าดัชนีชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)                    
ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร และมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเหมาะสมให้กับพนักงาน โดยบริษัท ให้ความส าคัญ 
คือ การลดงานที่ไม่จ าเป็นสูญเปล่า ความซ ้าซ้อนหรือ ความไม่มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียทุกอย่างใน
กระบวนการท างาน ในปีผ่านมาบริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้งสิ้น  59,611,770 บาท                                   
ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เป็นต้น 

ในปี 2564 บริษัทมีนโยบายการปรับข้ึนเงินเดือนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการพัฒนาความสามารถที่
หลากหลายเพิ่มข้ึน จะท าให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายงาน และใช้ความรู้ความสามารถตามสาย
งานที่เพิ่มข้ึนกว่าต าแหน่งงานเดิมหรือข้ันเงินเดือนเดิม อีกทั้ง ยังสามารถท างานตามภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี  โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นชอบต่อคุณสมบัติเบื้องต้น และเสนอผ่านฝ่าย
บุคคลให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้พนักงานสามารถน าเสนอแนวคิด และผลงานที่ผ่านมา 
เพื่อเสนอขอปรับการข้ึนเงินเดือนได้โดยตรงต่อหัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 

 
 สวสัดกิาร และการพฒันาพนกังาน 
การ ดู แล เ ร่ื องผลประ โ ยชน์ แ ล ะสวั ส ดิ ก า ร  บ ริษั ท ไ ด้ ดู แ ล ใ ห้ พนั ก ง าน ไ ด้ รั บผลประ โ ยชน์ แ ล ะ 

สวัสดิการที่เป็นธรรม มีความเหมาะสมตามต าแหน่งงานและประเภทการจ้างงาน โดยได้ก าหนดผลประโยชน์และ
สวัสดิการไม่น้อยกว่าสิทธิ ข้ันพื้นฐานตามที่กฎหมายแรงงานก าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น กองทุนประกันสังคม  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน 
สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การท าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือ 
พนักงาน การให้ทุนการศึกษาต่อ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สทิธกิารลา 
• ลาป่วย 
• ล า กิ จ  แ ล ะ ล า เ พื่ อณ าปน กิจ

ครอบครัว 
• ลาอุปสมบท/ลาปฏิบัติธรรม 
• ลาเพื่อคลอดบุตร/ดูแลภรรยา

หลังคลอด 
• ลาเพื่อการสมรส 
• ลาเพื่อการเกณฑ์ทหาร 

สวสัดกิาร 
• วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
• กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
• การตรวจสุขภาพประจ าปี 
• ค่าวิชาชีพ 
• เบ้ียเลี้ยง ค่าเดินทาง เงินเพิ่มพิเศษ 

เงินชว่ยเหลอื 
• เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 
• เ งิ นช่ วย เหลือ  กรณี บุคคล ใน

ครอบครัวเสียชีวิต 
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กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานประจ า เพื่อสนับสนุนการสะสมเงินออมของพนักงาน                   

โดยจะหักเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 6 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย และบริษัทจะสมทบ             
ร้อยละ 2 – 6 ของเงินเดือนของพนักงานตามอายุการท างานของพนักงาน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้าน
การเงินของพนักงานเมื่อเกษียณอายุงาน    

ในปี 2564 บริษัทมีพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 111 ราย  จากจ านวนพนักงานที่มีสิทธิเข้า
ร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.38 บริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์พูล ฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
ทนุการศกึษา 

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาของพนักงานศึกษาต่อปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขา                         
ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ในปี 2564 ยังไม่มีพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา ในการศึกษาต่อ 
ดา้นสขุภาพ  

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสุขภาพในเบื้องต้น                    
ซึ่งหากมีอาการผิดปกติจะได้หาแนวทางในการป้องกันและรักษาต่อไป  ในส่วนของส านักงานและหน่วยงาน                                 
บริษัทได้จัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน เพื่อบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน  
ความชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิ 

เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส บริษัท จัดให้มีสวัสดิการเงินค่าช่วยเหลืองานมงคลสมรสของพนักงานตาม
ต าแหน่งงาน 

เงินช่วยเหลือการศพ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเงินค่าช่วยเหลือการศพในกรณีเสียชีวิตให้กับพนักงาน รวมถึง 
บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงการส่งพวงหรีดเพื่อร่วมแสดงความเสียใจ 
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การพฒันาทรพัยากรบคุคล 
บริษัท ไ ด้จั ดหาหลักสู ตร เพื่ อ ให้ ความ รู้แก่ ผู้ บ ริหาร  หัวหน้ างาน  และพนักงาน  อ ย่างต่อ เนื่ อ ง                                        

ในปี 2564 มีหลักสตูรการอบรม ทั้งหมด 47 หลักสตูร มีพนักงานได้รับการฝกึอบรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 75.9 
ของจ านวนพนักงานทั้งหมด ชั่วโมงการอบรมในปี 2564 ทั้งหมด 2,666 ชั่วโมง โดยเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 16.9 
ชั่วโมง/คน/ปี  

หลักสูตรจ าแนกตามทักษะ ได้ดังนี้  
- หลักสูตรส าหรับผู้บริหารข้ึนไป  จ านวน 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรส าหรับพนักงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางหรือเทคนิคข้ันสูง  จ านวน 21 หลักสูตร 
- หลักสูตรอบรมทั่วไปในรูปแบบ Online ส าหรับผู้ที่ต้องการเสริมความรู้และทักษะ จ านวน 25 หลักสูตร 

 
พนกังานทีไ่ดร้ับการอบรมทัง้หมด  จ านวนหลกัสตูร  จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่ : คน : ปี 

 
 
 

 
  

47 75.9% 16.9 
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การดูแลพนักงานในองค์กร 
     ในปี 2564 การด าเนินธุรกิจภายใต้การแพร่กระจายของโรคจากไวรัส Covid-19 ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทให้ความส าคัญมาโดยตลอด และยังคงมุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ๆ โดยมีโครงการในการรับมือกับการแพร่กระจายของโรคจากไวรัส Covid-19 ที่ได้ด าเนินการในปี             
มีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม ่าเสมอ และจัดให้พนักงานส่วนใหญ่ท างานจากที่บ้าน(Work from Home)               
โดยเตรียมความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ระบบสารสนเทศ และท าการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานทุกคน สัปดาห์ละ
คร้ังในทุกโครงการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด และทุกคร้ังที่มีการเข้าไปยังพื้นที่
ปฎิบัติงานจะตรวจวัดอุณหภูมิคักรองด้วยการติดโบว์สีเขียว เหลือง แดง ตามพื้นที่เสี่ยงของประกาศสาธารณสุข
จังหวัด มีจุดล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ประจ าจุด พ่นน ้ายาฆ่าเชื้อ 
 ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้พนักงานและคนงานของบริษัทได้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็มและมี
เป้าหมายให้ครบ 100% ในปี 2565 
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ค่าอาหารและน า้ดืม่ส าหรบัพนกังานและคนงานทีก่กัตวั

ค่าชดุตรวจ Antigen Test Kit : ATK

ค่าวคัซนีทางเลอืกชโินฟารม์

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการปอ้งกนั การแกไ้ข และดแูลพนกังานและคนงานของบรษิทั
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การดแูลแคมปพ์ักแรงงาน 
บริษัทได้อ านวยความสะดวกด้านที่พักให้กับหัวหน้าช่าง

รับเหมาก่อสร้าง และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็น
ลูกจ้างโดยตรงของหัวหน้าช่างรับเหมาก่อสร้าง ได้พักอาศัย 
ในที่ ดินของบริษัทที่ ได้มีการปลูกสร้างเป็นแคมป์ที่พักคนงาน
ก่อสร้าง และมีการใช้พื้นที่อาคารในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างในบริเวณที่ดินแปลงเดียวกัน 

บริษัทได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อพยพมาจากประเทศพม่า โดยเฉพาะ
บุตรหลานซึ่งเป็นผู้ติดตาม บริษัทได้ให้การอนุญาตให้มาพักอาศัยในแคมป์ที่พักคนงานด้วยเช่นเดียวกันด้วยตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบันครอบครัว ที่ผู้ปกครองและบุตรหลาน ควรที่จะได้อยู่ร่วมกัน โดยที่ควรจะสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนที่เป็นผู้ติดตามเหล่านี้ ได้รับสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา การบริการสุขภาพ และมีความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต ตามหลักการและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้ลงนามไว้กับนานาประเทศ  

ในปี พ.ศ.2564 ผู้บริหารของบริษัทเชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) และหัวหน้าช่างรับเหมาก่อสร้าง  
จึงมีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน กับมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผล
ก าไร เลขทะเบียนมูลนิธิ ชม 330 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ให้เด็กได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางด้านการศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัย ในการด าเนินกิจกรรมกับเด็กและ
แรงงานในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และให้ความรู้ในเร่ืองสิทธิเด็ก และทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  
ในแต่ละช่วงวัย โดยการผลิตหลักสูตร สื่อแอพพลิเคชั่น เนื้อหาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ภายใต้โครงการ 
ชื่อว่า ดิจิตอลซุปเปอร์ฮีโร่อะคาเดมี่ (Digital Superheroes Academy) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต 
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชน ให้เป็นผู้น า และมีส่วนร่วมในการ  
ช่วยสนับสนุนให้เด็กในชุมชน ได้เรียนรู้ผ่านด าเนินกิจกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นและสามารถดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่น 
ลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง ซึ่งสามารถน าไปเรียนรู้ด้วยตนเองได้  

 
       ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) ได้มีการ
จัดสรรพื้นที่ภายในบริเวณแคมป์ เพื่อเป็นห้องกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เป็นพื้นที่ปลอดภัย
ที่เด็ก ๆ สามารถใช้ห้องนี้ในการเรียนรู้ ท าการบ้าน และท า
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 
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บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลแคมป์ที่พักของคนงานในช่วงที่มีการระบาดของโควิด โดยให้เจ้าหน้าที่ จป.  
ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงมีการคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรมตรวจสขุภาพเดก็ โดยพยาบาลวชิาชพีจากโรงพยาบาลแมแ่ละเดก็ 

 
การดแูลความสะอาดและปรบัปรงุแคมปท์ีพ่กัคนงาน  
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   ภาพกิจกรรมที่บริษัทและมูลนิธิบ้านเด็กร่วมกันจัดขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 35 

 ความปลอดภยั และสภาวะแวดลอ้มการท างาน 
บริษัทให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการท างานนั้นจะน าไปสู่การลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุซึ่ง

การลดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ต่างๆ ในกระบวนการธุรกิจอย่างรัดกุมและต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญตั้งแต่
กระบวนการการประเมินความเสี่ยงจนถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการก าหนดมาตรการ ควบคุมที่
สอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยกฎหมายมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย ที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม  

บริษัทได้ก าหนดกรอบการจัดท านโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานบริษัทได้
ก าหนดกรอบการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยจัดท านโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อก ากับดูแลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ 
นอกจากนี้ได้มีการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสอดแทรกในทุกระดับขององค์กรได้แก่  ระดับบริหาร ระดับ
หัวหน้างาน และระดับวิชาชีพซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนด าเนินงานด้านความปลอดภัย แผนอพยพหนีไฟ 
และแผนฉุกเฉิน ต่าง ๆ และร่วมเสนอแนวคิดในการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในสถาน
ประกอบการ และในทุกวันจะมี จป.วิชาชีพ เน้นย ้าการอบรม Morning Talk ทุกวันก่อนเร่ิมท างาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานมีสติและไม่ประมาท มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการเดินตรวจพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจ า          
ทุกวัน (Safety Walk) โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ท างานเสี่ยง ในปี 2564 บริษัทมีทีมงานด้านความปลอดภัย (จป.) 
ทั้งหมด 77 คน แบ่งเป็น 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร   จ านวน 16 ท่าน  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ   จ านวน 12 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิค   จ านวน 5   ท่าน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน   จ านวน 44 ท่าน 
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การตรวจความปลอดภัย 
ผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการ แนวทาง และ 

วิธีการที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมของตัวผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมใช้
งานของ เคร่ืองมือและอุปกรณ์สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย จนถึงหน้าที่ในการสั่งหยุดการท างานกรณีที่
พบ หรือเกิดเหตุการณ์/สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดให้มีกิจกรรม Morning talk ก่อนเร่ิมงานทุกวัน 

2.จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยประจ าวัน ปั้นจั่น แบ็คโฮ ลิฟต์โดยสารและขนส่งวัสดุชั่วคราว กระเช้า
ไฟฟ้า รวมทั้งการเปิดใบขออนุญาตท างานที่มีความเสี่ยงตามประเภทงาน เช่น งานประกายไฟ งานบนที่สูง  

3. จัดให้มีการตรวจสอบประจ าสัปดาห์ เช่น เชือกยกวัสดุ ลวดสลิงยกวัสดุ ตะขอเกี่ยวยกวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวยก
วัสดุ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าสัปดาห์ 

4. จัดให้มีการตรวจสอบประจ าเดือน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เชื่อม ตู้ควบคุมไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัย 

5. จัดให้มีการเดินปิดงานประจ าวัน (รายงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยหลังเลิกงาน) เพื่อตรวจสอบเร่ือง วัสดุ
ติดไฟ ความสะอาด การก่อให้เกิดไฟไหม้ภายในอาคาร 

6. จัดให้มีการตรวจสอบตามข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม EIA และปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่ข้อก าหนดระบุ 

7. จัดให้มีการมวลชนสัมพันธ์ประจ าสัปดาห์ เพื่อไปพบปะชุมชนข้างเคียง ชี้แจงแผนการท างานในสัปดาห์ถัดไป 
รวมถึงรับทราบในกรณีที่มีปัญหาข้อร้องเรียน 

8. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ดูแลคนงานในแคมป์พักประจ าสัปดาห์ เป้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล
ความรู้ที่ต้องรับทราบ 
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การอบรมหลกัสตูร “ผูบ้ังคบัปั้นจั่น ผูใ้หส้ญัญาณแกผู่บ้ังคบัปั้นจัน่ ผูย้ึดเกาะวสัดแุละผูค้วบคมุการใช้ปัน้จัน่ ปัน้จัน่
ชนิดเหนอืศีรษะ”  

บริษัทได้มีการจัดให้พนักงานและลูกจ้างที่ท างาน เกี่ยวข้องกับปั่นจั่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ                 
ในการท างานกับปั้นจั่น ทราบถึงข้อบังคับกฎหมาย และลักษณะปั้นจั่นที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ว่ามีความ
ปลอดภัยก่อนเร่ิมท างานกับปั้นจั่น 

  
 

โครงการกจิกรรม “ Morning Talk”  
บริษัทมีนโยบายให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยภาพรวม โดยผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมน 

และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้ันตอนและความเสี่ยงในการท างานของแต่ละวัน และปัญหาที่
เกิดข้ึนเมื่อวานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจข้ันตอนการท างานและเกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ ้า โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของงานที่จะต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและชี้บ่งอันตรายที่แฝงอยู่ในการท างาน 
และมีกิจกรรมการตอบค าถามเกี่ยวกับความปลอดภัยการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยและชุดผู้รับเหมาที่
ท าความสะอาดดีเด่นประจ าเดือน โดยการมอบไข่ไก่ ข้าวสาร และเสื้อของบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัย อันจะน าไปสู่การสร้างจิตส านึกความปลอดภัยในการท างานอย่างย่ังยืนต่อไป 
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บริษัทมีจป.วิชาชีพ เน้นย ้าการอบรม Morning Talk ทุกวันก่อนเร่ิมท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีสติและไม่ประมาท 

ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการ Safety Walk เป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ท างานเสี่ยง 
ในปี  2564 บริษัทไม่มีพนักงาน ผู้ รับเหมาและผู้ รับเหมาช่วงของบริษัทได้รับอุบัติ เหตุ ในระดับรุนแรงมาก 
ถึงข้ันเสียชีวิตจากการท างาน แต่การปฎิบัติงานยังมีการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ทั้งหมด 56 รายดังนี้ 

 
สรุปประเภทอุบัติเหตุที่พบมากที่สุด 

ล าดบัที ่ จ านวนวนัทีห่ยดุงาน 
จ านวนครั้งทีเ่กดิ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 
1 ไม่หยุดงาน 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 

ล าดบัที ่ ประเภทอุบตัเิหต ุ
จ านวนครั้งทีเ่กดิ 

ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 
1 ตกจากที่สูงและของตกใส่ 0 2 7 
2 ของมีคมบาด 3 1 27 
3 ท างานผิดข้ันตอนและท่าจับวัสดุอุปกรณ์ 5 1 11 
4 วัสดุหรือสิ่งของกระแทก, ชน, หนีบ, กระเด็น 5 5 5 
5 หกล้ม, ลื่นล้ม 1 3 5 
6 ถูกสัตว์ท าร้าย 1 0 1 

รวมทั้งหมด 15 12 56 
 
ขัน้ตอนการแจง้เหตฉุกุเฉนิ 
 
  พนักงานเกดิอบุตัิเหต ุ แจง้ผู้บงัคับบญัชา จดัท ารายงานอุบตัเิหต ุ หามาตราการปอ้งกนัการเกดิอบุตัเิหตซุ ้า 
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 การดแูลชมุชน 
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการท างานในสัปดาห์นั้น ๆ  

โดยก่อนเร่ิมโครงการทางบริษัทได้เข้าไปพบปะ และสร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชนในพื้นที่ท าให้ทราบถึงความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งได้รับการร้องขอจากผู้น าชุมชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนรอบ
ข้างโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยร่วมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และวิศวกรโยธาชี้แจงกับชุมชน
รอบข้าง เร่ืองแผนการก่อสร้างประจ าสัปดาห์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การรบันักศกึษาฝกึงาน  

บริษัทได้ก าหนดให้เป็นนโยบายในการรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษา อยู่ในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
ปริญญาตรี ทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชนเข้ามารับการฝึกงานในแผนกต่างๆ รวมถึงหน่วยงานก่อสร้างของบริษัท 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการท างานในอนาคตให้กับนักเรียน
นักศึกษา 
 

ระดบัการศกึษาที่รบันกัศกึษาฝกึงาน ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 
ปริญญาตรี 40 16 38 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 15 9 19 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี 6 4 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10 9 10 

รวม 71 38 69 
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 การจา้งงานและสทิธมินษุยชน 
ทรัพยากรบุคคล หรือ แรงงานคน เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจทุกประเภทให้ประสบความส าเร็จ เป็นทุน

มนุษย์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ไม่สามารถครอบครอง
เป็นเจ้าของได้เจ้าของธุรกิจจะต้องให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานตามที่กฎหมายก าหนด หรือเหนือกว่าที่
กฎหมายก าหนด ต้องให้การดูแล การพัฒนาความสามารถ การให้โอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 
ต้องให้ความเคารพในสิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน ฯลฯ เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลหรือแรงงานที่ดีและเก่งอยู่และ
ผูกพันกับองค์กรไปยาวนานเพื่อองค์กรนั้น ๆ จะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลที่ได้ลงทุนพัฒนา
ความสามารถต่อไปได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  
 
สิทธิมนุษยชน 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงาน อย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ให้การดูแลเอาใจใส่ใน                    
สวัสดิภาพของพนักงานทุกคน ตลอดจนให้ความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล จึงได้ก าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติและส่งเสริม
การปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการผ่านหลักปฏิบัติที่ก าหนด และช่องทาง
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิที่มีตามกฎหมาย และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน                
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น การวัดผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
ก าหนดให้วัดจากข้อร้องเรียนหรือกรณีพิพาทเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ซึ่งกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่าให้อยู่กับบริษัท (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.cmrd.co.th)  

โดยบริษัทมีช่องทางการร้องทุกข์ให้กับพนักงานทุกคนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
หรือผู้บริหารระดับสูงได้เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือเมื่อถูกกระท าโดยมิชอบ หรือเมื่อถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ตามช่องทางการร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้ เร่ืองการร้องทุกข์และการพิจารณาข้อร้องทุกข์หรือหากมีความกังวลเกรง
ว่าจะไม่ ไ ด้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งเ ร่ืองร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงอีก  
 ช่องทางหนึ่ง  

บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถร้องทุกข์หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
โดยตรงหรือตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล ดังนี้ 
1.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@cmrd.co.th หรือ 
1.1.2 กรรมการผู้จัดการ ที่ thirapat.c@cmrd.co.th หรือ 

2. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัท  (หัวข้อ "ติอต่อเรา" General information) 
3. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือย่ืนส่งโดยตรง ได้ที่ 
3.1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
3.1.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท 

ตามที่อยู่ : บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 
164/34-36 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสไปรษณีย์ 50100 
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ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม และใน
เร่ืองสิทธิพนักงาน จ านวนเร่ืองร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยผู้บังคับบัญชา
หรือเพื่อนร่วมงานเป็นศูนย์ 
การจ้างงาน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรมไม่ต ่ากว่าค่าแรงข้ันต ่าที่กฎหมายก าหนด พร้อมจัดหาสวัสดิการ
ที่จ าเป็นให้พนักงานอย่างเหมาะสม ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมในการสรรหาพนักงานไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ                      
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับเต็มที่ www.cmrd.co.th) ในปี 2564 มีจ านวน
พนักงาน ณ สิ้นปีลดลงจากปี 2563 คิดเป็น 14.44% สัดส่วนการจ้างงานและการจ่ายค่าจ้างเป็นดังนี้ 
 
แสดงอัตราจ้างงานแรกเข้าและสวัสดิการ 

หมายเหตุ 
• ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย สายโครงการก่อสร้าง - โฟร์แมน ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก จป. พนักงานคลังวัสดุ ธุรการโครงการ 
พนักงานขับรถ พนักงานควบคุมเครื่องจักรหนัก ส่วนส านักงาน - พนักงานจัดซื้อ พนักงานจัดจ้าง  พนักงานการเงิน พนักงานบัญชีภาษี 
พนักงานบัญชีต้นทุน พนักงานบัญชีตรวจจ่าย พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานประมาณราคา พนักงานประมูลงาน ธุรการประมาณราคา 
พนักงาน R&D  พนักงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เลขานุการ พนักงาน IT พนักงาน QC พนักงานทรัพย์สิน 

• หัวหนา้แผนก ประกอบด้วย หัวหน้าแผนกจัดซื้อ หัวหน้าแผนกจัดจ้าง หัวหน้าแผนกการเงิน หัวหน้าแผนกบัญชีภาษี หัวหน้าแผนกบัญชีตรวจ
จ่าย หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน หัวหน้าแผนกประมาณราคาและประมูลงาน หัวหน้าแผนกควบคุมต้นทุน หัวหน้าแผนกวิศวกรรมงานระบบ 
หัวหน้าแผนกบุคคล  

• ผู้จัดการ/ผอ. ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโครงการ วิศวกรโครงการ สถาปนิกโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้อ านวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีตรวจจ่าย ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีภาษีและบริษัทในเครือ ผู้อ านวยฝ่ายทรัพย์สินและซ่อม
บ ารุง ผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ผู้อ านวยการฝ่าย
วิศวกรรม  

ตารางแสดงสดัสว่นการจา่ยคา่จา้งและคา่ตอบแทน 
ในปี 2562- 2563 และปี 2564 บริษัทมีค่าตอบแทนบุคลากรท้ังหมด ดังน้ี 

คา่ตอบแทนบคุลากร (หนว่ย : บาท) ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 

เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลว่งเวลา 73,828,119 56,863,085 51,925,397 
ประกนัสงัคม 1,869,706 1,312,281 981,950 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 1,645,394 1,386,406 1,290,202 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต 54,952 49,998 161,230 

รวม 77,398,171 59,611,770 54,358,779 
หมายเหตุ: ค่าจ้าง ค่าตอบแทนนี้ยังไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ จ่ายให้  เช่น ค่าฝึกอบรมพัฒนา ค่าจัดกิจกรรม ส่งเสริม                      
หรือสันทนาการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายสมทบให้พนักงานตามกฎหมาย 

 
รายการ 

 
ระดบัปฏบิตักิาร 

ระดบับรหิาร 
หวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการ/ผอ. ผูบ้รหิาร 

ค่าจ้างเริ่มตน้ (ยังไมร่วมค่าประสบการณ)์ 10,500-18,000 ตามโครงสร้างเงนิเดือน 
ค่าเดินทาง - - - - 
ค่าใบประกอบวิชาชีพ เฉพาะวิศวกร สถาปนิก บัญชี และ จป.วิชาชีพ 
ค่าต าแหนง่ - •  •  •  
ค่าโทรศัพท ์ - - •  •  
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ •  •  •  •  
เงินช่วยเหลืองานศพญาติพนักงาน •  •  •  •  
รถประจ าต าแหน่ง - - - •  
ทุนการศึกษาพนักงาน •  •  •  •  
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3. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
 

ในปี 2564 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ พนักงานตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัท
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และก าหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้ อม
อย่างเคร่งครัด โดยการน าระบบการจัดการด้านคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม                  
ISO 14001:2015 มาประยุกต์ ใช้  ในการปฏิบัติงานโดยเน้นการปฏิบัติการป้องกันและการส่งเสริมเพื่ อ ให้                          
บรรลุเป้าหมายหลักที่จะจัดการด้านคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง                       
กับสภาพแวดล้อมขององค์กร ชุมชน และกฎหมายสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายคุณภาพ 
และสิ่งแวดล้อม (ดูฉบับเต็มที่ www.cmrd.co.th)  
 

 การจดัการสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทได้น าระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาประยุกต์ใช้ โดยได้รับการตรวจประเมิน 

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้ตรวจสอบจากภายนอกปีละ 1 คร้ัง และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท                      
ได้ปฏิบัติงานในด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท จัดให้มีหน่วยงานควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง เพื่อก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงานคอยรับฟังข้อร้องเรียนผลการด าเนินงานของบริษัทจาก
ชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ โดยบริษัท มีมาตรการดังต่อไปนี้ 

o  ควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายที่ไปมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของ  
ชุมชนใกล้เคียง  
o  ควบคุมระดับเสียงโดยทั่วไปไม่ให้ไปรบกวนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อ  
ชุมชนใกล้เคียง 
o  ควบคุมความสั่นสะเทือนไม่ให้ไปรบกวนและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้ได้รับ 
ความเสียหายและเกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนแวดล้อมโครงการ 
o  จัดการไม่ให้เกิดการติดขัดหรือรบกวนกีดขวางการใช้ทางสัญจรบนถนนรอบโครงการ 
o  จัดการจราจรทางเข้าออกของหน่วยงานไม่ให้เกิดการกีดขวางติดขัดการใช้ทางสัญจรด้านหน้าโครงการ
ผลการด าเนินการพบว่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน มีค่าไม่เกินที่กฎหมาย
ก าหนดเอาไว้  
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การจัดการขยะของเสียและมลพิษ 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหาร

จัดการของเสียภายใต้หลักการ 3Rs ลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ ้าและน ากลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่าง
เพื่อลดปริมาณขยะที่แหล่งก าเนิด อีกทั้งปรับปรุงระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ควบคู่ไปกับการรณรงค์เร่ือง
การลดและแยกขยะให้กับบุคลากรภายในบริษัท เพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้น าระบบ 
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 เข้ามาบริหารจัดการ 
บริษัทฯจึงได้ก าหนดมาตรการควบคุม และป้องกันไว้ดังนี้  

• ขออนุญาตและข้ึนทะเบียนบริษัทผู้รับก าจัดแยกตามประเภทของของเสียจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
• ทีมงานเข้าตรวจประเมินพื้นที่และวิธีก าจัด ณ พื้นที่ของผู้รับก าจัด  
• ควบคุมการขนย้ายเพื่อป้องกันการตกหล่นก่อนออกจากโครงการก่อสร้าง  
• คัดแยกขยะขายได้ขายไม่ได้โดยใช้หลักการ 3 Rs 

จัดท าระเบียบปฏิบัติ เ ร่ืองการก าจัดขยะ  เพื่อควบคุมการจัดการขยะทุกชนิดในโครงการก่อสร้างที่ 
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ท ากิจกรรม 5 ส ทุกส่วน
งานทุกเดือน และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อย่างน้อยปลีะ 1 วัน  
การด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มภายในส านกังาน 

บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ เท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้บริษัท 
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ 

 1. ก าหนดพื้นที่เปิด-ปิดไฟตามความจ าเป็น  
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนช่วยปิดไฟทุกคร้ังหลังออกจากห้อง   

เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและสามารถท าได้ทั้งที่ท างานและที่บ้านของพนักงานเอง  
3. รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ออกไปรับประทานอาหาร

ภายนอก จึงไม่มีความจ าเป็นในการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่ท างาน  
4. รณรงค์ลดใช้กระดาษ เปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้กระดาษพิมพ์เอกสาร เช่น การประชุมแบบ 

Paperless การสื่อสารทาง Line/E-mail  
5. การใช้กระดาษ reuse พิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบเอกสารจากหน้าจอก่อนการสั่ง

พิมพ์เอกสาร แทนการพิมพ์เอกสารออกมาแก้ไข ช่วยลดปริมาณกระดาษเสีย ซึ่งส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงได้  
6. การขอความร่วมมือกับพนักงานช่วยกันตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตามเทศกาล

ต่าง ๆ โดยการถอดปลั๊ก และปิดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อประหยัดพลังานและช่วยลดการเกิดอัคคีภัย 
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การจดัการคัดแยกขยะภายในส านกังาน  

โดยด าเนินการจัดภาชนะส าหรับรองรับขยะแยก
แต่ละประเภทและรณรงค์ให้พนักงานทิ้งขยะให้
ถูกต้องและให้แม่บ้านช่วยคัดแยกอีกคร้ัง โดยแบ่ง
ประเภทขยะ ดังนี้  

1. ขยะทั่วไป  
2. ขยะรีไซเคิล  
3. ขยะเศษอาหาร  
4. ขยะอิเล็กทรอนิค 

 
 
การควบคุมมลพิษ  

บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในโครงการก่อสร้างและส านักงานใหญ่               
โดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเสีย น ้าทิ้ง กลิ่น และเสียงรบกวน อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีความ
สอดคล้องตามข้อก าหนดของกฎหมาย บริษัทมีด าเนินงานในการการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมโดยการติดตั้ง
ระบบป้องกันฝุ่นรอบอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกภายนอกอาคารไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายที่
ไปมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการควบคุมระดับเสียงโดยทั่วไปไม่ให้ไปรบกวน สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อชุมชนใกล้เคียง ด้วยการวัดค่าเสียงในช่วงการท างานสูง และ
วางแผนการท างานประเภทที่ใช้เสียงดังสลับช่วงการท างาน หรือสลับวันท างาน และมีการวางแผนในการควบคุม
ความสั่นสะเทือนไม่ให้ไปรบกวนและมีผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้ได้รับความเสียหายและเกิด
ความเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนแวดล้อมโครงการ และในส่วนของฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างได้มีการจัดการแผนการจัดหา
วัสดุ/สินค้าเข้าโครงการด้วยการลดจ านวนในการออกใบขอจัดหาให้เหลือจ านวน 8 คร้ังต่อเดือนต่อโครงการ เพื่อลด
รอบการจัดส่งสินค้าของร้านค้า/ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากควันรถ และมีการ
ล้างล้อรถขนส่งวัสดุ/สินค้า ในโครงการก่อนวิ่งออกจากโครงการเพื่อลดฝุ่นฟุ้งกระจายบนท้องถนน 

ในปี 2564 บริษัทได้รับรายงานขอ้ร้องเรียนดา้นความปลอดภยั และดา้นผลกระทบ ต่อสิ่งแวดลอ้มจากชมุชน 
ทั้งสิ้น 22 ข้อ ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนชุมชนแวดล้อมภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และเพิ่ม
มาตรการป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ ้า โดยบริษัทได้น าข้อมูลจากการรับเรื่องร้องเรียนไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
และน ามาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรับเรื่องร้องเรียนในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติขอ้
พิพาท หรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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1. การบริหารจัดการน ้า บริษัทใช้น ้าประปาในกระบวนการก่อสร้างเป็นหลักประมาณร้อยละ 95 และใช้น ้าบาดาลอีก
ร้อยละ 5 บริษัทมีการบริหารจัดการการใช้น ้าอย่างคุ้มค่า ด้วยมาตรการลดการใช้น ้าโดยการติดตั้งวาล์วน ้า
อัตโนมัติแทนการเปิด-ปิดด้วยมือ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การประหยัดน ้าตามจุดใช้น ้าต่างๆ และมีการติดตั้งถัง
บ าบัดน ้ า เสียก่อนการปล่อยน ้ า เสียออกจากโครงการก่อสร้าง  บริษัทตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  
จึงมีมาตรการรณรงค์ในการควบคุมการใช้น ้าให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถลดปริมาณการใช้น ้า  
ในปี 2564 ได้ร้อยละ 2.77   

ป ี 2562 2563 2564 
ยอดรวม/ป ี 830,000 ลกูบากคเ์มตร 650,000 ลกูบากคเ์มตร 632,000  ลกูบากคเ์มตร 

 

 
  

ปี 2564 เท่ากบั 30%

ปี 2563 เท่ากบั 31%

ปี 2562 เท่ากบั 39%

สรปุการใชน้ า้ในส านกังานใหญ ่(ปี 2562 - 2564) 

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562
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2.บริษัทมีมาตรการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างค้ ุมค่าและมีประสิทธิภาพ 
บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน                    

เพื่อแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2564 บริษัทเร่ิมรณรงค์ให้
ช่วยกันปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานภายในส านักงานใหญ่ ไม่เสียบปลั๊กไฟหรือเปิดไฟทิ้งไว้ จะเห็นได้ว่าจากการเก็บข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้าภายในส านักงานใหญ่ ปี 2564 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2563 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.63 แต่ในส่วนงานก่อสร้างบริษัทไม่สามารถเก็บสถิติการใช้งานไฟฟ้าเพื่อท าการเปรียบเทียบ
ข้อมูลได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของขนาดโครงการ รวมไปถึงผู้ใช้งานร่วม เช่น ผู้รับจ้างรายอื่นที่เจ้าของโครงการเป็น
ผู้ว่าจ้างใช้งานไฟฟ้าในโครงการร่วมกัน เป็นต้น 

การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ประจ าส านกังานใหญ ่(ป ี2562-2564) 
 
 

 
 

 
  
การจัดซื้อสีเขียว 
  บริษัทเร่ิมมีการด าเนินงานด้านจัดซื้อสีเขียวในปี 2564 โดยในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต หรือ
กระบวนการท างานในส านักงานให้พิจารณาคัดเลือกสินค้าที่มีเคร่ืองหมาย “ฉลากเขียว” ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ผู้ผลิตที่ให้ความส าคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างความตระหนักให้พนักงานเห็นว่า ทุกคน       
ทุกกระบวนการสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

โดยในปี 2564 บริษัทได้เร่ิมมีการจัดซื้อวัสดุส านักงานที่มีเคร่ืองหมาย “ฉลากเขียว” มาใช้จ านวน 5 รายการ แต่ยัง
ไม่มีการเก็บข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อ ดังนี้ 

1. กระดาษถ่ายเอกสาร  
2. ปูนซีเมนต์  
3. สีทาอาคาร 
4. แผ่นยิปซัม 
5. ฉนวนกันความร้อน 

ปี 2562 เท่ากบั 35%

ปี 2563 เท่ากบั 33%

ปี 2564 เท่ากบั 32%

สรปุการใชไ้ฟฟา้ในส านกังานใหญ ่(ปี 2562 - 2564) 

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ป ี 2562 2563 2564 
ยอดรวม/ป ี 90,498 กโิลวตัต ์ 84,832 กโิลวตัต ์ 83,448 กโิลวตัต ์
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การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดข้ึนจากสภาพอากาศที่มีความรุนแรงมากข้ึน
หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน และความรุนแรงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และเป็นองค์กรที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น
บรรยากาศ ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กน้อยก็ตามแต่ก็ให้ความส าคัญ และใช้ความพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ด้วยการพัฒนากระบวนการท างาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายของประเทศไทย 

ในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ที่จัดข้ึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็น
โครงการที่สนับสนุนการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากกิจกรรมทางธุรกิจด้วยหลัก 6 care 
เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมงานประชุมเดินทางโดยรถสาธารณะ การลดการใช้กระดาษและพลาสติก งดการใช้โฟม 
ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้วัสดุตกแต่งที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ และการลดการเกิดขยะอาหารจากการตัก
อาหารเกินพอดี ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร โดยจะเร่ิมด าเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในปี 2565 
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 ภาพรวมการด าเนนิงานป ี2564 
 

ผลการด าเนนิงานทางดา้นเศรษฐกิจ 

GRI ผลการด าเนนิงานทางดา้นการเงิน หน่วย 2562 2563 2564 

201-1 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ล้านบาท  1,348  764.87 745.49 
รายได้จากการงานให้บริการ ล้านบาท - 26.59 140.35 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน ล้านบาท 7.32  (57.29) 61.13 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  ล้านบาท  (22.24)  90.98 9.30 
อัตราก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  ร้อยละ 0.54% -7.24% 6.90% 
อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า (17.94) 13.74 1.85 
อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น เท่า 1.14 1.40 1.92 
การจา่ยภาษ ี หน่วย 2562 2563 2564 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักภาษี ล้านบาท  (25.70)  (111.49) 12.49 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ ล้านบาท 3.46  20.52 3.19 
อัตราภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 20 20 20 
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ผลการด าเนนิงานทางดา้นการสงัคม 

GRI ขอ้มลูพนกังาน หน่วย 2562 2563 2564 

401-1 

จ านวนพนักงานทั้งหมด คน 214 187 160 
พนกังานจ าแนกตามเพศ 
ชาย ร้อยละ 54 54   54 
หญิง ร้อยละ 46 46  46 
พนกังานจ าแนกตามอาย ุ
ต ่ากว่า 30 ป ี ร้อยละ 65 57 49  
30-50 ป ี ร้อยละ 27 34 42 
มากกว่า 50 ป ี ร้อยละ 8 9 9  
พนกังานจ าแนกตามระดบั 
ผู้บริหาร ร้อยละ 4 4 4 
ผู้จัดการโครงการและผู้อ านวยการฝ่าย ร้อยละ 8 8 8 
 พนักงานและหัวหน้างาน ร้อยละ 87 87 87 
ที่ปรึกษา ร้อยละ 1 1 1 

403-9 

อตัราการลาออก 
ชาย ร้อยละ 7.50 11.76  7.50 
หญิง ร้อยละ 11.70 12.94 6.25 
จ านวนอบุตักิารณร์ะดบัรนุแรงมาก 
จ านวนอุบตัิการณ์ระดบัรุนแรงมาก 
 (Major Incident) 

ครั้งต่อป ี - - - 

อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ 
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บรายตอ่ 
การท างาน 1 ลา้นช่ัวโมง 

ครั้งต่อป ี - 92 56 

อตัราความรนุแรงของการบาดเจบ็ แบง่ตามประเภทการจา้งงาน 
พนักงาน  ครั้งต่อป ี - 1 2 
ผู้รับเหมาและผูร้ับเหมาช่วง  ครั้งต่อป ี - 91 54 
จ านวนคนเสยีชวีติจากการท างาน 
จ านวนคนเสียชีวิตจากการท างานแบ่งตาม 
ประเภทการจ้างงาน 

คน - - - 

พนักงาน คน - - - 
ผู้รับเหมาและผูร้ับเหมาช่วง คน - - - 
บุคคลทีส่าม คน - - - 

                  หมายเหต ุข้อมลูดูเทียบจากรายงาน จป.ว ประจ าไตรมาส 
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ผลการด าเนนิงานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

GRI ขอ้มลู การด าเนนิการ 

NA 

การ
ประเมินผล
กระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม มี 
ด้านสังคม มี 
ตัวอย่างผลกระทบ เสียง, ฝุ่น, การจราจร 
ความจ าเป็นในการย้ายถ่ินฐาน ไม่จ าเป็น 

การสร้างการ
มีส่วนร่วม 

มีมาตรฐานในการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน มี 

โครงการท่ีอยู่ในกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน 5 โครงการ 
ตัวอย่างข้อกังวล การจัดการเสียง, การจัดการฝุ่น, 

การจัดการจราจร, การจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

เช่น ถนนทางเข้าออก 

การส่ือสาร 
แผนการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 
ผลการประเมิน EIA มี 
ผลการปฏิบัติตาม EIA มี 

ช่องทาง
สื่อสารหลัก 

กล่องรับความคิดเห็น มี 
ข้อร้องเรียน มี 

ช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน 

อีเมล มี 
โทรศัพท์ มี 
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GRI Content Index 
GRI Standard Disclosure Page number(s) External Assurance 

GRI 101: Foundation 2016 
General Disclosures 

ORGANIZATIONAL PROFILE  
102-1 Name of the organization  3  
102-2 Activities, brands, products, and services 3-6  
102-3 Location of headquarters 3  
102-4 Location of operations 3  
102-5 Ownership and legal form 4-5  
102-6 Markets served 3-5  
102-7 Scale of the organization 3-6  
102-8 Information on employees and other workers 26-34  
102-9 Supply chain 14  
102-10 Significant changes to the organization and its supply 

chain 
8-10  

102-11 Precautionary Principle or approach 2  
102-12 External initiatives 7-12  
102-13 Membership of associations NA  
STRATEGY 
102-14 Statement from senior decision-maker 1  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 2, 18-22  
ETHICS AND INTEGRITY 
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior ก  
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 16-17  
GOVERNANCE  
102-18 Governance structure 6  
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 

social impacts 
13  

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

2  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
102-40 List of stakeholder groups 9-12  
102-41 Collective bargaining agreements 10-13  
102-42 Identifying and selecting stakeholders 10-13  
102-43 Approach to stakeholder engagement 10-13  
102-44 Key topics and concerns raised 14   
REPORTING PRACTICE 
102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements 
2  

102-46 Defining report content and topic boundaries 6  
102-47 List of material topics 13  
102-48 Restatements of information 2  
102-49 Changes in reporting 2  
102-50 Reporting period 2  
102-51 Date of most recent report 2  
102-52 Reporting cycle 2  
102-53  Contact point for questions regarding the report 2  
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI 

Standards 
2  

102-55 GRI content index 51-52  
102-56 External assurance 51-52  
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GRI Standard Disclosure Page number(s) Omission External Assurance 
Material Topics 
GRI 200 Economic Standard Series 
ECONOMIC PERFORMANCE 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary In each section of 
the Sustainability 

Report 

  

103-2 The management approach and its components   

103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 201: Economic 
Performance 2016 

201-1 Direct economic value generated and distributed 48   

PROCUREMENT PRACTICE 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
23-25 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 204: Procurement Practices 
2016 

204-1 Proportion of spending on local suppliers NA 
The data will be 
report in 2023. 

 

ANTI-CORRUPTION 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
16-17 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 205:  
Anti-Corruption 2016 

205-2 
Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures 

16   

Material Topics 
GRI 300 Environmental Standard Series 
ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
42 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 307: Environmental 
Compliance 2016 

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 
42-47   

Material Topics 
GRI 400 Social Standard Series 
EMPLOYMENT 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
26-27 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 401: Employment 2016 
401-1 New employee hires and employee turnover 26   
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees 
28-29   

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
35 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 403: Occupational Health 
and Safety 2016 

403-1 Occupational health and safety management system 35-38 
 

  

TRAINING AND EDUCATION 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
30 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 404: Training and 
Education 2016 

404-1 Average hours of training per year per employee 
30   

LOCAL COMMUNITIES 

GRI 103: Management 
Approach 2016 

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 
39 

  
103-2 The management approach and its components   
103-3 Evaluation of the management approach   

GRI 413: Local Communities 
2016 

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

39,49-50   
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แบบส ารวจความคดิเหน็ของผูอ้า่น 
ขอ้มลูจากแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูอ้า่นทีม่ตี่อรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2564  

ฉบบันี้จะน ามาใชเ้พื่อปรบัปรงุและพฒันาการจัดท ารายงานในปถีดัไป 
บรษิทั เชียงใหม่รมิดอย จ ากัด (มหาชน) 

ขอขอบพระคณุในความร่วมมอืของทา่นเป็นอยา่งสงู 
กรณุาแสกน QR Code ดา้นลา่ง เพิอ่ตอบแบบสอบถาม 

 


