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การประกอบธุรกจิ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
บริษัทประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร (Integrated Consulting 

Services) บริษัทมีบริษัทย่อยท่ียังประกอบกิจกำรอยู่จ ำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
(“ATT”) ด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนพลงังำน ไฟฟ้ำ น ำ้มนั ก๊ำซ ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่ำเรือ
และสำธำรณูปโภค 2) บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จ ำกัด (“GFE”) ด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมธรณี
เทคนิค ฐำนรำก และโครงสร้ำงใต้ดิน 3) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ ำกัด (“TEAM-CM”) ด ำเนินธุรกิจ       
ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำร และควบคมุงำนก่อสร้ำงอำคำรทกุประเภท 4) บริษัท ทีม เอสคิว จ ำกดั (“TEAM SQ”) ด ำเนิน
ธุรกิจผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรวำงแผน ออกแบบสถำปัตยกรรม ตกแต่งภำยใน ภูมิสถำปัตยกรรม และกำรพัฒนำเมือง     
5)บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ ำกัด (“TLT”) ด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม และ 6) LTEAM Sole Company Limited (“LTEAM”) ด ำเนินธุรกิจปรึกษำในกำรจดัท ำรำยงำนประเมินผล
กระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้บริกำรใน สปป.ลำว 
  

1.1 วิสัยทศัน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
  

 วิสัยทศัน์ 
ผู้น ำธุรกิจท่ีปรึกษำและพฒันำธุรกิจนวตักรรมครบวงจรในภมูภิำค 

 

 พันธกจิ 
ให้บริกำรที่มีคณุภำพสงูท่ีสดุแก่ลกูค้ำโดยทีมงำนคณุภำพ  

 

 ค่านิยม 
SQT (Service, Quality, Teamwork) 

  S-Service: กำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
• ให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำ (Customer Centricity)  
• ใสใ่จบริกำรด้วยควำมรับผิดชอบ เตม็ใจ และกระตือรือร้น (Accountability)  
• มีจรรยำบรรณ (Ethics) 

  Q-Quality: คณุภำพของงำนท่ีให้บริกำร  
• มีพืน้ฐำนของควำมรู้ทำงวิชำกำร (Knowledge-based)  
• มีมำตรฐำนทำงวิชำชีพ (Professional Standard)  
• ตำมก ำหนดเวลำท่ีวำงไว้ (On-time Delivery) 

  T-Teamwork: กำรท ำงำนเป็นทีม  
• ท ำงำนประสำนสอดคล้องกนั (Synchronization)  
• มีเอกภำพในกำรท ำงำนร่วมกนั (Unity)  
• ท ำงำนแบบไร้รอยตอ่ (Borderless) 
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 เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
 

 ในปี 2563 บริษัทฯ ก ำหนดวิสยัทศัน์ในกำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำรที่ปรึกษำแบบบรูณำกำรและธุรกิจ
เก่ียวเน่ืองในภูมิภำค และมีพนัธกิจในกำรให้บริกำรท่ีมีคณุภำพสงูท่ีสดุแก่ลกูค้ำโดยทีมงำนคณุภำพ โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้ 

1. เป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรที่ปรึกษำแบบบรูณำกำรและธุรกิจเก่ียวเน่ืองในภมูิภำค 
2. มุ่งเสนองำนท่ีปรึกษำแบบบูรณำกำรในโครงกำรขนำดใหญ่  (Mega Projects) งำนโครงสร้ำง

พืน้ฐำน และงำนในพืน้ท่ี EEC ทัง้ในสว่นท่ีเป็นงำนภำครัฐ และงำนภำคเอกชน  
3. ขยำยงำนต่ำงประเทศใน สปป.ลำว  เวียดนำม เมียนมำ กมัพูชำ ติมอร์-เลสเต โดยกำรหำพนัธมิตร

ในตำ่งประเทศ 
4. ขยำยงำนธุรกิจเก่ียวเน่ือง ทัง้งำนด้ำนบริกำร (Services) และกำรลงทนุในโครงกำรท่ีบริษัทฯ มีควำม

เช่ียวชำญ เช่น โครงกำรด้ำนพลงังำนและโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่ง ๆ เป็นต้น 
5. สง่เสริมให้บคุลำกรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีใหมม่ำใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 

 เป้าหมายการด าเนินธุรกจิระยะยาว ปี 2564-2568 
 

 ในปี 2564  บริษัทได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ 2564-2568 ในกำรเป็น “A regional solution provider and 
innovative business developer” โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดงันี ้

1. รักษำควำมเป็นผู้น ำของกำรให้บริกำรแบบบูรณำกำร โดยด ำเนินงำนตัง้แต่งำนท่ีปรึกษำไปจนถึง
ด ำเนินกำรให้เป็นผลส ำเร็จ 

2. ขยำยธุรกิจสูก่ำรลงทนุโดยใช้ประโยชน์จำกงำนท่ีปรึกษำของกลุม่และควำมเช่ียวชำญของพนัธมิตร 
3. ด ำเนินนโยบำย 4 ส่วนหลกัเรียกว่ำ 4 เคร่ืองยนต์ ได้แก่ ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคต่ำงประเทศ และ

ธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Government/Private/International/Related Business) 
4. เร่งขยำยงำนด้ำนธุรกิจอื่น และกำรลงทุน (Non-Consulting Business) เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้

เทียบเท่ำกับผลตอบแทนจำกงำนธุรกิจท่ีปรึกษำ (Consulting Business) โดยโครงกำรท่ีบริษัทฯ ให้ควำมสนใจ เช่น 
โครงกำรด้ำนพลงังำนทดแทน โครงกำรด้ำนผลิตน ำ้ประปำ เป็นต้น 

5. พฒันำเทคโนโลยี และระบบบริหำรจดักำร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
6. สรรหำและบริหำรบุคลำกรหลำกหลำยสำขำให้ท ำงำนร่วมกันแบบผนึกก ำลงัและมีประสิทธิภำพ  

เป็นองค์กรชัน้น ำท่ีคนอยำกท ำงำนด้วย 
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1.2 ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 

 

ทศวรรษแรก กลุม่บริษัทเร่ิมต้นให้บริกำรในงำนท่ีเก่ียวเน่ืองด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะด้ำนกำรส ำรวจศกึษำ
และวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมให้แก่โครงกำรต่ำง ๆ ด้ำนแหล่งน ำ้และกำรชลประทำน ท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำแหล่งน ำ้ในพืน้ท่ี
ห่ำงไกล กำรสร้ำงเข่ือน รวมถงึกำรพฒันำระบบประปำโดยมีโครงกำรท่ีร่วมด ำเนินกำรกระจำยอยู่ทัว่ประเทศ  
 ทศวรรษท่ีสอง ได้ขยำยธุรกิจและกำรให้บริกำรในสำขำอื่น ๆ ท่ีหลำกหลำยมำกย่ิงขึน้ ทัง้กำรพฒันำเมืองและ
ภูมิภำค กำรพัฒนำชุมชน ตลอดจนระบบกำรจรำจรขนส่งและสำธำรณูปโภค ด้ำนพลงังำน ด้วยกำรบริหำรจัดกำร
แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Services) ท่ีช่วยลดควำมซบัซ้อนในโครงกำรต่ำง ๆ และประสบผลส ำเร็จอย่ำง    
ดีเย่ียม สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำ และควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรของทีมกรุ๊ป จนเป็นท่ียอมรับทัง้ในประเทศ
และตำ่งประเทศวำ่เป็นกลุม่บริษัทท่ีให้บริกำรหลำกหลำยมำกท่ีสดุกลุม่หนึง่ 
 ทศวรรศท่ีสำม กลุ่มบริษัทสำมำรถก้ำวขึน้มำเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษำและธุรกิจเก่ียวเน่ืองชัน้น ำท่ีมี
ผลงำนมำกมำยทัง้ในประเทศและภูมิภำคเอเชีย ทัง้กมัพชูำ สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม เนปำล ศรีลงักำ ติมอร์-เลสเต 
(ติมอร์ตะวนัออก) และได้ขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรอย่ำงหลำกหลำย ครอบคลมุไปถึงด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ 
ด้ำนสำธำรณปูโภค ด้ำนพลงังำน ด้ำนบริหำรจดักำร และด้ำนสื่อสำรประชำสมัพนัธ์ 
 ทศวรรษท่ีสี่ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครัง้ส ำคญัของบริษัทฯ คือ กำรแปรสภำพเป็นบริษัท มหำชน จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 
12 กรฎำคม 2561 และหุ้นสำมญัของบริษัทได้รับกำรจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และเร่ิมท ำกำรซือ้ขำย     
ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัเดียวกัน กำรเปลี่ยนแปลงครัง้นีน้ับเป็นโอกำสดีท่ีท ำให้บริษัทมีศกัยภำพ      
ในกำรระดมทุนเพ่ือด ำเนินธุรกิจและกำรลงทุนมำกขึน้ เพ่ือต่อยอดนวัตกรรมท่ีเรำได้พัฒนำมำอย่ำงต่อเน่ืองให้
ก้ำวหน้ำ พร้อมทัง้เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริกำรให้ดีย่ิงขึน้  
 ตลอดระยะเวลำกว่ำ 40 ปีท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทมีโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จกว่ำ 2,800 โครงกำร ปัจจบุนั    
กลุ่มบริษัทได้ขยำยขอบเขตธุรกิจไปสู่กำรลงทุนในโครงกำรสำธำรณูปโภค เพ่ือให้เกิดรำยได้ประจ ำ (Recurring 
Income) มำกขึน้ ซึ่งเป็นกำรขยำยกำรให้บริกำรอย่ำงครบวงจรและต่อเน่ือง และในอนำคตกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่น
ให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ครอบคลมุในทุกสำขำ รวมไปถึงพฒันำต่อยอดนวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเติบโตอย่ำง
แข็งแกร่งและยัง่ยืนตอ่ไป 
 

 สรุปประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี ้
 

ปี เหตุการณ์ 
2521  วนัท่ี 12 กรกฎำคม 2521 ผู้ก่อตัง้จ ำนวน 7 ท่ำน ร่วมกบัหุ้นส่วนทำงธุรกิจจ ำนวนหนึ่ง ได้ร่วมกัน

จดัตัง้ TEAMG เดิมช่ือบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร์ จ ำกดั เพ่ือให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียน 1.20 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 12,000 หุ้น มูลค่ำ       
ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 
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2525  วันท่ี 18 สิงหำคม 2525 TEAMG ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 6.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้ นสำมญั
จ ำนวน 60,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2528  วนัท่ี 21 พฤษภำคม 2528 TEAMG ได้รับใบอนญุำตเป็นผู้มีสิทธิท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรศกึษำและ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) 

2533  วันท่ี 27 เมษำยน 2533 กลุ่มผู้ บริหำรของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ATT เพ่ือให้บริกำรท่ี
ปรึกษำด้ำนพลงังำน ไฟฟ้ำ น ำ้มนั ก๊ำซ ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่ำเรือและ
สำธำรณูปโภค ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูค่ำท่ี
ตรำไว้หุ้ นละ 100.00 บำท ต่อมำได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 5.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้ นสำมัญ
จ ำนวน 50,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2534  วนัท่ี 15 มกรำคม 2534 TEAMG ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 6.00 ล้ำนบำท เป็น 12.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 120,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2535  วันท่ี 21 กรกฎำคม 2535 ATT ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ล้ำนบำท เป็น 10.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

 วนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2535 TEAMG และกลุ่มผู้บริหำรของ TEAMG ได้จดทะเบียนจดัตัง้ SQ เพ่ือ
ให้บริกำรวำงแผน ออกแบบสถำปัตยกรรม ตกแตง่ภำยใน ภมูิสถำปัตยกรรม และกำรพฒันำเมือง 
ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 20,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้ นละ 
100.00 บำท 

2536  วันท่ี 23 กรกฎำคม 2536 กลุ่มผู้ บริหำรของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ GFE เดิมช่ือบริษัท      
โปรเฟชชัน่นลั เซอร์เวเยอร์ส จ ำกดั เพ่ือให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐำนรำก และ
โครงสร้ำงใต้ดิน ด้วยทนุจดทะเบียน 1.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 10,000 หุ้น มลูคำ่ท่ี
ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2538  วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2538 GFE ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 1.00 ล้ำนบำท เป็น 5.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2539  วันท่ี 9 พฤษภำคม 2539 SQ ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 2.00 ล้ำนบำท เป็น 5.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

 วนัท่ี 12 กนัยำยน 2539 TEAMG ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจำก 12.00 ล้ำนบำท เป็น 36.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 360,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2542  วนัท่ี 21 มิถนุำยน 2542 TEAMG ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจำก 36.00 ล้ำนบำท เป็น 40.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 400,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 
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2543  วนัท่ี 18 เมษำยน 2543 TEAMG ได้เปลี่ยนช่ือบริษัทจำกบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร์ จ ำกดั 
เป็นบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

2544  วันท่ี 1 ธันวำคม 2544 TEAMG ATT และ GFE ได้รับใบอนุญำตเพ่ือประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุประเภทนิติบคุคลจำกสภำวิศวกร 

2545  วนัท่ี 4 ตุลำคม 2545 TEAMG ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 40.00 ล้ำนบำท เป็น 50.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2546  วนัท่ี 26 มีนำคม 2546 SQ ได้เข้ำเป็นสมำชิกสมำคมสถำปนิกสยำม 
2547  วนัท่ี 3 ธนัวำคม 2547 TEAMG ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจำก 50.00 ล้ำนบำท เป็น 130.00 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,300,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 
2548  วันท่ี 23 กันยำยน 2548 ATT ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 10.00 ล้ำนบำท เป็น 20.00 ล้ำนบำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 200,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 
2549  วนัท่ี 23 สิงหำคม 2549 SQ ได้รับใบอนุญำตเพ่ือประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคมุจำกสภำ

สถำปนิก 
2550  วันท่ี 10 เมษำยน 2550 กลุ่มผู้บริหำรของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ TLT เดิมช่ือบริษัท ทีม     

โลจิสติกส์ แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกัด  เพ่ือให้บริกำรท่ีปรึกษำครบวงจรในงำนวิศวกรรมด้ำน
คมนำคมขนส่งทุกประเภท (แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมำให้บริกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA)) ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น 
มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2551  วนัท่ี 6 มีนำคม 2551 TEAMG ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจำก 130.00 ล้ำนบำท เป็น 150.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,500,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

2554  วันท่ี 16 มิถุนำยน 2554 TEAMG ได้เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญของ GFE ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้ำน
บำท ในสดัสว่นร้อยละ 69.99 ด ำเนินกิจกำรให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐำนรำก 
และโครงสร้ำงใต้ดิน 

 วนัท่ี 4 กรกฎำคม 2554 GFE บริษัท จี-กรุ๊ป จ ำกดั และบริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง้ KGT เพ่ือให้บริกำรในกำรส ำรวจและทดสอบวัสดุทำงด้ำน
วิศวกรรมปฐพี ด้วยทุนจดทะเบียน 2.50 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 25,000 หุ้น มลูค่ำท่ี
ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท โดย GFE ถือหุ้นใน KGT เป็นสดัสว่นร้อยละ 30.00 

2555  วันท่ี 24 มกรำคม 2555 KGT ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 2.50 ล้ำนบำท เป็น 5.00 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 50,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 
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2557  วันท่ี 4 มีนำคม 2557 TEAMG ได้เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญของ TEAM-CM เดิมช่ือบริษัท แม็พ แอนด์ 
แพลน็ จ ำกดั ซึง่มีทนุจดทะเบียน 10.00 ล้ำนบำท ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 ด ำเนินกิจกำรให้บริกำร
ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำร และควบคมุงำนก่อสร้ำงอำคำรทกุประเภท 

 วนัท่ี 21 มีนำคม 2557 TEAM-CM ได้เปลี่ยนช่ือบริษัทจำกบริษัท แม็พ แอนด์ แพล็น จ ำกัด เป็น
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (“TEAM-CM”) 

2559  วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 TEAMG ด ำเนินกำรจัดโครงสร้ำงบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำรซือ้หุ้ น
สำมัญของ ATT GFE และ TEAM-CM จำกผู้ ถือหุ้ นเดิมจ ำนวน 199,998 หุ้ น 15,000 หุ้ น และ 
29,998 หุ้ น ตำมล ำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ร้อยละ 30.00 และ ร้อยละ 30.00 
ตำมล ำดบั ด้วยวิธีกำรออกหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือช ำระค่ำหุ้น (Share Swap) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ ATT 
GFE และ TEAM-CM ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นของ TEAMG ใน ATT GFE และ TEAM-CM เพ่ิมขึน้
จำกเดิมในสดัสว่นร้อยละ 0.00 69.99 และ 69.99 เป็นร้อยละ 99.99 99.99 และ 99.99 ตำมล ำดบั 
ซึ่ง TEAMG ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 16,052,000 บำท จำกเดิมมีทุนจดทะเบียน 150.00 
ล้ำนบำท เป็น 166,052,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,660,520 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
100.00 บำท เพ่ือรองรับกำรท ำ Share Swap ดงักลำ่ว 

 วนัท่ี 10 ตลุำคม 2559 GFE ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 5.00 ล้ำนบำท เป็น 10.00 ล้ำน แบ่งเป็น
หุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท 

 วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2559 TEAMG ได้จดทะเบียนจดัตัง้ LTEAM ซึง่เป็นบริษัทในสปป. ลำว เพ่ือ
ให้บริกำรที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม และจดัท ำรำยงำนประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA) ใน
สปป. ลำว ด้วยทนุจดทะเบียนจ ำนวน 1,000 ล้ำนกีบ (หรือเทียบเท่ำประมำณ 4.00 ล้ำนบำท) 

2560  วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2560 TEAMG ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำก 166,052,000 บำท เป็น 250.00 ล้ำน
บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 2,500,000 หุ้น มลูค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท มีวตัถุประสงค์
ในกำรเพ่ิมทุนเพ่ือกำรจัดโครงสร้ำงทุนให้เหมำะสมกับกำรเตรียมตัวเข้ำทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2560 TLT ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 5.25 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นบุริมสิทธิ
เพ่ิมทุนจ ำนวน 52,500 หุ้น มลูค่ำหุ้นละ 100 บำท ให้กรรมกำรและผู้บริหำรของ TEAMG จ ำนวน 
6 ท่ำน คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 51.23 

 วันท่ี 24 ตุลำคม 2560 TLT ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ มีสิทธิท ำรำยงำนเก่ียวกับกำรศึกษำและ
มำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบกระเทือนตอ่คณุภำพสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 วันท่ี 1 ธันวำคม 2560 ATT ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2015 ส ำหรับกำร
ให้บริกำร Study and Design Engineering Service, Project Management and Construction 
Supervision, Energy Audit and Analysis จำก URS (United Registrar of Systems)  ภำยใต้
กำรรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 
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 เหตุการณ์ส าคัญในปี 2563 
 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 มีมติอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำลแทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัรำหุ้นละ 0.06 บำท 
คิดเป็นเงินจ ำนวน 40,800,000 บำท ก ำหนดจ่ำยวันท่ี 7 พฤษภำคม 2563 ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผล      
ในครัง้นี ้เมื่อรวมกบักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือนแรกของปี 
2562 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท หรือจ ำนวนเงิน รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ำยของปี 2562 ทัง้สิน้หุ้นละ 
0.11 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวม 74,800,000 บำท 

 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัรำหุ้นละ 0.11 บำท 
หรือคิดเป็นจ ำนวนเงิน 74,800,000 บำท ก ำหนดจ่ำยวนัท่ี 11 กนัยำยน 2563 
 

 วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560 TEAMG ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคณุภำพ ISO 9001:2015 ส ำหรับกำร
ให้บริกำร Studies, Planning and Design, Cost Estimate and Tender Document Preparation, 
Environmental Impact Assessment, Project Management and Construction Supervision, 
Drone Based Services, Education Training, Building Information Modelling and 
Construction Information Modelling จำก URS (United Registrar of Systems)  ภำยใต้กำร
รับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 

 วันท่ี 4 ธันวำคม 2560 GFE ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2015 ส ำหรับกำร
ให้บริกำร Study, Planning and Design for Geological and Geotechnical Engineering Work 
Including Geological / Geotechnical Investigation and Groundwater Study, Tunnels and 
Underground Structures, Dams and Hydropower, Railways and Transportation, 
Foundations and Rehabilitations, as well as Design, Supply and Installation of Instruments 
with Manual and Automatic Monitoring Systems จำก URS (United Registrar of Systems) 
ภำยใต้กำรรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 

 วนัท่ี 4 ธันวำคม 2560 TEAM-CM ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนคณุภำพ ISO 9001:2015 ส ำหรับ
กำรให้บริกำร Construction Management Consultancy Services and Building Information 
Modelling จำก URS (United Registrar of Systems) ภำยใต้กำรรับรองของ United Kingdom 
Accreditation Service (UKAS) 

2561  วนัท่ี 20 มีนำคม 2561 TEAMG ได้จดทะเบียนแปรสภำพจำกบริษัทจ ำกดั เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั 
กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ โดยใช้ช่ือว่ำ บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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 เมื่อวนัท่ี 4 ธันวำคม 2563 บริษัทได้รับกำรต่ออำยุกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001:2015 
ส ำห รั บกำรใ ห้ บ ริ กำร  Studies, Planning and Design, Cost Estimate and Tender Document 
Preparation, Environmental Impact Assessment, Project Management and Construction 
Supervision, Drone Based Services, Education Training, Building Information Modelling จำก URS 
(United Registrar of Systems) ภำยใต้กำรรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 

 เมื่อวนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดตัง้บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ประทุมวนัสมำร์ทดิสทริคท์         
คูลลิ่ง จ ำกัด ร่วมกับผู้ ร่วมทุน 2 รำย ได้แก่ (1) บริษัท บีพีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และ (2) Keppel 
DHCS Pte.Ltd. มีทนุจดทะเบียน 50,000,000 บำท จ ำนวน 500,000 หุ้น โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นกำร
ถือหุ้นร้อยละ 14 (จ ำนวน 70,000 หุ้น) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือลงนำมสญัญำในโครงกำรระบบผลิต
ควำมเย็นจำกส่วนกลำง (District Cooling) บริเวณพืน้ท่ีเขตพำณิชย์สวนหลวง – สำมย่ำน กับ
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 รางวัลแห่งความส าเร็จ 
 

 ในปี 2556 บริษัทได้รับรำงวลั International Milestone Project จำก International Commission of 
Large Dams ในฐำนะท่ีเป็นบริษัทผู้ออกแบบโครงกำรเข่ือนน ำ้งมึ 2 (Nam Ngum II Rock Fill Dam) 
โดยได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมำธิกำรระหวำ่งประเทศเข่ือนใหญ่ (ICOLD) 

 ในปี 2554 บริษัทได้รับรำงวลั “ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award” จำกกำร
ประชุม  Conference of ASEAN Federation of Engineering Organizations ค รั ้ง ท่ี  29  ด้ำน 
Outstanding and Largest Consulting Group เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผลงำนโครงกำรวิศวกรรมท่ีโดด
เดน่ ซึง่สร้ำงประโยชน์ให้แก่กำรพฒันำประเทศอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 ปี  2563 บริ ษัทไ ด้ รับรำงวัล  International Finance Awards 2020 สำขำ  Best Engineering 
Consulting Service Company – Thailand จัดโดยนิตยสำร  International Finance Magazine 
(IFM) ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นรำงวลัที่มอบให้กบัองค์กรในธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษำท่ีมีกำรด ำเนินงำนท่ี
โดดเด่นและมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล จำกผลงำนของบริษัทท่ียำวนำนกว่ำ 40 ปี 
ประกอบกบักำรท ำงำนคณุภำพยึดมัน่ในค่ำนิยม SQT ได้แก่ Service หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคญั
กบัลกูค้ำ, Quality หมำยถึง กำรท ำงำนอย่ำงมีคณุภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพวิศวกรรมและ
ตรงต่อเวลำ, Teamwork หมำยถึง กำรท ำงำนเป็นทีม มีควำมประสำนสอดคล้องกนั ท ำงำนด้วยใจ 
ซื่อสตัย์กบัวิชำชีพ 

 บริษัทได้รับผลคะแนน CGR ระดับดีมำก หรือ 4 ดำว จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียน ประจ ำปี 2563 (CGR 2020) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 บริษัทได้รับผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในโครงกำร กำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผู้ ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2563 โดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (TIA) 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัทฯบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ท่ีมีกำรด ำเนินกิจกำรอยู่ในปัจจุบัน 
จ ำนวน 9 แห่ง โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้น ดงันี ้

 
แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
2.1.1  ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร ( Integrated 
Consulting Services) ส ำหรับกำรวำงแผน/กำรก่อสร้ำง/กำรพฒันำ/กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงกำรทำงวิศวกรรม
ต่ำงๆ เพ่ือกำรพัฒนำโครงกำรหลำกหลำยประเภท โดยสำมำรถให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop 
Service) ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่ำวคือบริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรท่ีปรึกษำทำง
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมนบัตัง้แต่ขัน้ตอนของกำรริเร่ิมวำงแนวคิดกำรพฒันำโครงกำร กำรจดัท ำแผนแม่บทส ำหรับ
โครงกำร กำรศกึษำควำมเหมำะสม กำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดโครงกำร ควบคู่ไปกบักำรศกึษำผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และยงัมีกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำในกำรควบคมุกำรก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร ไปจนถงึกำรปฏิบตัิกำร
และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์และระบบตรวจวัดหลังกำรส่งมอบโครงกำร ตลอดจนให้บริกำรทำงวิศวกรรมในธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง ได้แก่ กำรติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์สนบัสนนุ บริกำรถ่ำยภำพทำงอำกำศและท ำแผนท่ี กำรท ำงำนด้ำน
สถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) โดยในกำรให้บริกำร
วิศวกรรมท่ีปรึกษำดังกล่ำว บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรให้บริกำรครอบคลุมสำขำควำมเช่ียวชำญ ได้แก่ ด้ำนกำร
คมนำคมและโลจิสติกส์ ด้ำนทรัพยำกรน ำ้ ด้ำนอำคำรและสำธำรณูปโภคพืน้ฐำน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนพลังงำน 
ตลอดจนกำรบริกำรให้ท่ีปรึกษำด้ำนอื่นๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังำนด้ำนวิศวกรรม อำทิเช่น งำนบริหำรจดักำรองค์กรเชิงกล
ยุทธ์ กำรเงินกำรลงทุน และกำรตลำด เป็นต้น ส่วนลกูค้ำของบริษัทและบริษัทย่อยมีทัง้ภำครัฐ ภำคเอกชน ตลอดจน
ลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะลูกค้ำท่ีพัฒนำโครงกำรในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชำ สปป.ลำว เมียนมำ และ
เวียดนำม) 

นอกจำกนี ้บริษัทยงัมีเป้ำหมำยขยำยธุรกิจสู่กำรลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ืองในสำขำท่ีบริษัทมีควำมเช่ียวชำญ 
เช่น พลงังำนทดแทน ทรัพยำกรน ำ้ เพ่ือสร้ำงรำยได้ท่ีแน่นอน (Recurring Income) 

 

 

 
 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รวมทัง้สิน้ 13 บริษัท           
(9 บริษัทมีกำรด ำเนินกิจกำรอยู่ในปัจจบุนั และอีก 4 บริษัทอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรปิดกิจกำรและช ำระบญัชี) โดยแตล่ะ
บริษัทมีกำรด ำเนินงำนแตกตำ่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 

BIM (Building Information Modeling) คือกระบวนกำรจ ำลองสภำพโครงกำรในรูปแบบของ Digital โดยมีขนำดสภำพทำง
กำยภำพ และฟังชัน่ที่ถกูต้อง ซึ่งทำงบริษัทได้น ำกระบวนกำร BIM มำใช้ในงำนออกแบบ และบริหำรกำรก่อสร้ำง ซึ่งช่วยให้
งำนมีประสทิธิภำพสงูขึน้ ปอ้งกนัควำมเสีย่งจำก Human Error ที่จะท ำให้งำนผิดพลำด  
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รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทย่อย 
 

ชื่อบริษัท  รายละเอียดของบริษัท 
บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ำกดั (ATT) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำด้ำนพลังงำน ไฟฟ้ำ น ำ้มัน ก๊ำซ 
ปิโตรเคมี และอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 
รวมทัง้ท่ำเรือและสำธำรณปูโภค 
20 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 100 

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จ ำกดั 
(GFE) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ี ป รึ กษำ ด้ำน วิศวกรรมธรณี เทคนิค          
ฐำนรำก และโครงสร้ำงใต้ดิน 
10 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 100 

บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (TEAM-CM) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำด้ำนกำรบริหำร และควบคุมงำน
ก่อสร้ำงอำคำรทกุประเภท 
10 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 100 

บริษัท ทีม เอสคิว จ ำกดั (TEAM-SQ) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ี ป รึ กษำ ด้ ำนกำรวำ งแผน  ออกแบบ
สถำปัตยกรรม ตกแตง่ภำยใน  
ภมูิสถำปัตยกรรม และกำรพฒันำเมือง 
10 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 100 

บริษัท ทีแอลที คอนซลัแตนส์ จ ำกดั (TLT) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

จัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบ ด้ำน
สิ่งแวดล้อม (EIA) 
10.25 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 48.77 

LTEAM Sole Company Limited ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมทกุสำขำ สิ่งแวดล้อม  
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองใน สปป.ลำว 
1,000 ล้ำนกีบ หรือประมำณ 4 ล้ำนบำท * 
ร้อยละ 100 

*หมำยเหต:ุ อตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำระหวำ่ง “บำท” และ “กีบ” ที่ใช้แสดงข้อมลูข้ำงต้น เทำ่กบั 250 กีบตอ่ 1 บำท 
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รายละเอียดของบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนปิดกจิการ/ช าระบัญชี 
 

ชื่อบริษัท  รายละเอียดของบริษัท 
บริษัท ทีดบัเบิล้ยไูอ คอนซลัแตนส์ จ ำกดั 
(“TWI”) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำในงำนวิศวกรรมด้ำนแหลง่น ำ้และ
ระบบสำธำรณปูโภค 
15.00 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 93.73 

บริษัท แมเนจเมนท์ โซลชูัน่ส์ อนิเตอร์เนชัน่
แนล จ ำกดั (“MSI”) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำครบวงจรในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรเชิงกลยุทธ์ กำรเงินและกำรลงทุน 
บัญ ชี  กำรตลำด  กำรบ ริหำรจัดกำร
โครงกำรตลอดจนกำรพฒันำโครงกำร 
10.00 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 100 

บริษัท ทีม ควอลิตี ้แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
(“TQM”) 
 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
 
 
 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมพลงังำน ให้บริกำร
เก่ียวกบักำรอนรัุกษ์พลงังำน กำรใช้
พลงังำน กำรจดัวำงระบบกำรจดั
กำรพลงังำน กำรตรวจวดัพลงังำน กำร
ตรวจสอบและวิเครำะห์กำรใช้พลงังำนแก่
ภำครัฐและภำคเอกชน 
10.00 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 83.75 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั (“TEAMi”) 
 
 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำวิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และธุรกิจเก่ียวเน่ืองในตำ่งประเทศ
โดยเฉพำะภมูิภำคอำเซียน 
10.00 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 100 

หมำยเหต:ุ TWI, MSI และ TQM อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรปิดกิจกำร / TEAMi ด ำเนินกำรปิดบริษัทเรียบร้อยแล้ว อยูร่ะหวำ่งรอช ำระบญัชี 
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รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทร่วม 
 

ชื่อบริษัท  รายละเอียดของบริษัท 
บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จ ำกดั (“KGT”) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 

 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ให้บริกำรในกำรส ำรวจและทดสอบวัสดุ
ทำงด้ำนวิศวกรรมปฐพี 
5.00 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 30.00 

iGL Synergy Company Limited (“iGL”) ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ท่ีปรึกษำด้ำนกำรออกแบบและก่อสร้ำงใน
ขอบเขตพลงังำนไฟฟ้ำ และบริกำรส ำรวจ 
ออกแบบ และศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
ขอบเขตพลงังำนไฟฟ้ำ 
1,000 ล้ำนกีบ 
ร้อยละ 30.00 

บริษัท ประทมุวนัสมำร์ทดิสทริคท์คลูลิ่ง จ ำกดั 
(“PSDC”) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 
 
ทนุจดทะเบียน 
สดัสว่นถือหุ้นโดยบริษัท 

ติดตัง้และบริหำรจดักำรระบบผลิตควำมเย็น
จำกสว่นกลำง เพ่ือให้บริกำรจ ำหน่ำยน ำ้เย็น 
50.00 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 14.00 

 

โครงสร้างรายได้ 
 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุม่ลกูค้ำ จ ำแนกเป็นสว่นงำนภำครัฐ (Government) ส่วนงำนภำคเอกชน (Private) 
ส่วนงำนธุรกิจต่ำงประเทศ (International) และส่วนงำนธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Related Business) โดยในปี 2562-2563
บริษัทและบริษัทย่อยมีสดัสว่นรำยได้ดงัแสดงดงัภำพตอ่ไปนี ้

 

ภาพแสดงสัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกจิ 
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2.1.2  ลักษณะการให้บริการ 
  (1) ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบรูณำกำร โดยสำมำรถ
ให้บริกำรได้ครบวงจรในลกัษณะ One Stop Services ตลอดวงจรของกำรพัฒนำโครงกำร (Project Development 
Cycle) ของโครงกำรประเภทต่ำง ๆ ในหลำกหลำยด้ำน ตัง้แต่กำรวำงแผนแม่บท กำรศึกษำควำมเหมำะสมของ
โครงกำร กำรออกแบบรำยละเอียด กำรศกึษำผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจดักำรโครงกำร และกำรควบคมุ
งำนก่อสร้ำง จนกระทัง่ด ำเนินงำนและบ ำรุงรักษำ 

 

ภาพแสดงประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ทัง้นี ้สำมำรถแบ่งประเภทกำรให้บริกำรตำมลกัษณะกำรให้บริกำร ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้
 

1)  ธุรกจิการศึกษา ออกแบบ และจัดท ารายงาน (Study & Design) 
 บริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรศึกษำ ออกแบบ และจดัท ำรำยงำนท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรพฒันำโครงกำร

ด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงงำนด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรให้บริกำรศกึษำ ออกแบบ และจัดท ำ
รำยงำนมีลกัษณะกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั จ ำแนกตำมขัน้ตอน ได้ดงันี ้

  (1.1) การวางแผนแม่บท (Master Plan) 
   กำรวำงแผนแม่บท หมำยถึง กำรก ำหนดแนวทำงและรูปแบบในกำรด ำเนินงำนและ /หรือพฒันำ
โครงกำรแบบองค์รวม หรือท่ีเรียกว่ำ แผนแม่บท (Master Plan) ซึง่รวมถึงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ท่ีชดัเจน เพ่ือใช้เป็น
กรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนแบบระยะยำว สอดคล้องและตอบสนองทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอก  
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  (1.2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 
  ในกำรให้บริกำรท่ีปรึกษำเพ่ือด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนกำรศกึษำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไป

ได้ของโครงกำร (Feasibility Study) บริษัทและบริษัทย่อยจะท ำกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำรครอบคลมุด้ำนต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั เช่น ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนกำรตลำด ด้ำนกำรเงินและเศรษฐศำสตร์ ด้ำนธุรกิจ
และกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรท่ีต้องกำรจะด ำเนินงำนนัน้          
มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบตัิ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีคุ้มค่ำต่อกำรลงทนุ และสำมำรถใช้ทรัพยำกรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ รวมทัง้บริหำรจดักำรผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีตำมมำในภำยหลงั ตลอดจนสำมำรถท ำให้
บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดไว้ภำยใต้ข้อจ ำกดัทำงด้ำนงบประมำณและเวลำ  

  (1.3) การส ารวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and Detailed Design) 
  บริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดของงำนในโครงกำรต่ำง  ๆ         

ตำมควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำร โดยรำยละเอียดของงำนจะครอบคลมุ แบบกำรส ำรวจ แผนท่ีแสดงต ำแหน่ง
ของโครงกำร แบบรำยละเอียดทั่วไป งำนระบบต่ำง ๆ ในพืน้ท่ีโครงกำรและพืน้ท่ีส่วนต่อเน่ืองท่ีมีผลต่อโครงกำร       
แบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีเก่ียวข้อง แบบอำคำร สิ่งปลกูสร้ำง และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง  ๆ ภำยในพืน้ท่ีโครงกำร 
ตลอดจนแผนงำนก่อสร้ำง เพ่ือน ำไปใช้ในกำรจัดท ำเอกสำรประกวดรำคำ (Tender Documents) และ/หรือน ำไปใช้
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงจริง 

  (1.4) การส ารวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA)  

  กำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ กำรศกึษำเพ่ือคำดกำรณ์ผลกระทบทัง้ในทำงบวกและ
ทำงลบจำกกำรพฒันำโครงกำรหรือกิจกำรท่ีส ำคญัท่ีจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้ำน ทัง้ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ 
ทำงเศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภำพสงูสุด รวมถึง
ใช้ในกำรประกอบกำรตดัสินใจพฒันำโครงกำรหรือกิจกำรดงักลำ่ว 

 
2) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management & Construction 

Supervision: PMSC) 
 บริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรและควบคุมกำรก่อสร้ำงแก่ผู้ประกอบกำรหรือหน่วยงำน

เจ้ำของโครงกำรท่ีขำดบุคลำกรหรือไม่มีควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรและควบคมุกำรก่อสร้ำง ดงันัน้ผู้ประกอบกำรหรือ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรดังกล่ำวจึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องว่ำจ้ำงบริ ษัทวิศวกรท่ีปรึกษำซึ่งมีประสบกำรณ์และมี   
ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรบริหำรและควบคุมโครงกำรให้มำเป็นตวัแทนในกำรบริหำรและควบคุมกิจกรรมและผลงำน       
ในทุก ๆ ขัน้ตอนของโครงกำร ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรวำงแผนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของโครงกำร ขัน้ตอนกำรจัดหำผู้ รับจ้ำง      
เข้ำมำร่วมปฏิบตัิงำน ขัน้ตอนกำรออกแบบรำยละเอียด ขัน้ตอนกำรก่อสร้ำง ไปจนถึงขัน้ตอนหลงัส่งมอบงำนก่อสร้ำง         
กำรฝึกอบรมบุคลำกร กำรทดลองใช้งำนจริง กำรตรวจรับผลงำนและกำรตรวจสอบงำนในช่วงรับประกันผลงำน         
อย่ำงเป็นระบบ 
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3) ธุรกจิเกี่ยวเน่ือง (Related Business) 
 นอกจำกงำนด้ำนท่ีปรึกษำตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรให้บริกำรในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำให้ครบวงจรมำกขึน้ ลกัษณะของงำนให้บริกำรในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ได้แก่ กำร
ติดตัง้เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation) บริกำรถ่ำยภำพทำงอำกำศและท ำแผนท่ี (Drone-based 
survey) กำรท ำงำนด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ Building Information Modelling (BIM) 

นอกจำกนี ้บริษัทได้ขยำยกำรลงทนุในธุรกิจเก่ียวเน่ืองตอ่เน่ือง ดงันี ้

- โครงการบ าบัดน า้เสียและน ากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพืน้ที่สวนหลวง-สามย่าน 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2563 บริษัทได้ลงทนุในโครงกำรดงักลำ่ว ซึง่มีขนำดก ำลงักำรผลิต
ไม่ต ่ำกว่ำ 240 ลบ.ม./วัน โดยรับน ำ้ทิง้จำกกำรอุปโภคบริโภคของอำคำร CU-Terrace และ CU              
I-HOUSE มำบ ำบดัและจ ำหน่ำยกลบัให้แก่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยัเพ่ือน ำไปรดน ำ้ต้นไม้ของอทุยำน
จฬุำ 100 ปีและบริเวณโดยรอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 10 ปี 

- โครงการซือ้ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์รูฟท็อป) กับ บริษัท สยาม ควอลิตี ้สตีล 
จ ากัด ในปี 2563 บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ำกัด (ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เป็นผู้ลงทุน
ติดตัง้แผงโซลำร์เซลล์และโครงสร้ำงท่ีเก่ียวข้องบนหลงัคำโรงงำนของบริษัท สยำม ควอลิตี ้สตีล จ ำกัด 
ขนำดก ำลังกำรผลิตประมำณ 0.6 MW เพ่ือจ ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ให้กับบริษัท สยำม     
ควอลิตี ้สตีล จ ำกดั มีระยะเวลำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 10 ปี  

- โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางฯ ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2563 บริษัทได้
ด ำเนินกำรจดัตัง้บริษัทร่วมทนุใหม ่ในนำม บริษัท ประทมุวนัสมำร์ทดิสทริคท์คลูลิ่ง จ ำกดั ทนุจดทะเบียน 
50 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นกำรร่วมทุน 3 บริษัท ประกอบด้วย  บริษัทฯ , บริษัท บีซีพีจี จ ำกัด (มหำชน) และ     
เคพเพล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. Ltd.) เพ่ือด ำเนินธุรกิจติดตัง้และบริหำรจัดกำรระบบผลิต   
ควำมเย็นจำกส่วนกลำง (District Cooling) ให้แก่อำคำรต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร “เมืองจุฬำฯ อจัฉริยะ” 
(Chula Smart City) ซึง่เป็นพืน้ท่ีเขตพำณิชย์สวนหลวง-สำมย่ำน ของจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
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ภาพตวัอยา่ง : เครือ่งมอื Deformation Monitoring in 
Tunnel 
 

ภาพตวัอยา่ง : เครือ่งมอื Open End Standpipe 
Piezometer Installation 

 
 
ภาพตวัอยา่ง : เครือ่งมอื Survey for Reference 
Benchmark 
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ภาพตวัอยา่ง : การท างานโดยใช ้Drone 

 
  
ภาพตวัอยา่ง : การท างานโดยใช ้BIM 
 

  
ภาพระบบน ้าเสยีจฬุา 

 
District cooling 
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         ในปี 2562-2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรในธุรกิจกำรศกึษำ ออกแบบ และจดัท ำ
รำยงำน (Study & Design) ธุรกิจกำรบริหำรโครงกำรและควบคมุกำรก่อสร้ำง (PMSC) และธุรกิจเก่ียวเน่ือง (Related 
Business) คิดเป็นสดัสว่นดงัแสดงในภำพตอ่ไปนี ้ 

 

ภาพแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 
 
 

 
 

(2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ 
บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจวิศวกรรมท่ีปรึกษำแบบบูรณำกำร โดยสำมำรถแบ่งลักษณะ           

กำรให้บริกำรตำมสำขำควำมเช่ียวชำญออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้
 1) การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics, TR) ได้แก่ งำนถนน สะพำน ทำงพิเศษ

ระหว่ำงเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบรำง รถไฟทำงคู่และรถไฟควำมเร็วสงู ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือ วิศวกรรมจรำจร 
กำรบริหำรจดักำรจรำจร และกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ 

 2) ทรัพยากรน า้ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหำรจดักำรและพัฒนำทรัพยำกรน ำ้ เพ่ือกำรอุปโภค 
บริโภค และชลประทำน ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ กำรป้องกนัน ำ้ท่วมและกำรระบำยน ำ้ วิศวกรรมชำยฝ่ัง รวมถึงกำรคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์น ำ้ 

 3) อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure, BI) ได้แก่ งำนอำคำรและระบบ
สำธำรณูปโภคทุกประเภท รวมถึง โครงกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม 
ศนูย์กำรค้ำและ Mixed-use Complex นิคมอตุสำหกรรม โรงงำนอตุสำหกรรม งำนอำคำรเขียว กำรวำงผงัเมืองและ
ผงัภูมิภำค กำรวำงแผนพฒันำท่ีดิน อำคำรและนิคมอตุสำหกรรม รวมถึงกำรพฒันำเมืองรอบศนูย์กลำงกำรคมนำคม 
(Transit Oriented Development: TOD) 

 



 แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 20 
 
 

 4) สิ่ งแวดล้อม (Environmental Management, ENV) ไ ด้แก่  กำรประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ กำรศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้น กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรประเมิน   
ผลกระทบด้ำนสังคม กำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ กำรวำงแผนจัดกำรสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติกำรอพยพ
โยกย้ำยถ่ินฐำน และแผนพฒันำสงัคม 

 5) พลังงาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำน Fossil Fuel และแหล่ง
พลงังำนทดแทนทกุประเภท อนัครอบคลมุถึงก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน พลงัน ำ้ ลม แสงอำทิตย์ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ ขยะ 
นิวเคลียร์ งำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดินเพ่ือรองรับกำรเป็นมหำชนแห่งอำเซียน กำรพฒันำ
สำธำรณูปโภคพืน้ฐำนด้ำนพลงังำน กำรอนุรักษ์พลงังำน กำรบริหำรจดักำรพลงังำน รวมถึงบริกำรวิศวกรอิสระและ
กำรท ำ Due Diligence เพ่ือลดต้นทนุด้ำนพลงังำน 

 
ภาพแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ 
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บริษัทและบริษัทย่อย มีผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี ้

 
บริหำรและควบคมุกำรก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟควำมเร็วสงู
เช่ือมสำมสนำมบิน : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขต
พฒันำพิเศษภำคตะวนัออก 

 

 
ส ำรวจและออกแบบ ศกึษำรำยละเอียดเบือ้งต้น วิเครำะห์ 
และประเมินผล ส ำหรับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหำบนทำงหลวงพิเศษระหวำ่งเมือง : กรมทำงหลวง 

 
ส ำรวจและออกแบบรำยละเอียด โครงกำรส ำรวจและออกแบบ 
และศกึษำควำมเหมำะสมทำงหลวง 4 ช่องจรำจร ทำงหลวง
แนวใหม่จำกทำงหลวงหมำยเลข 202 บรรจบสะพำนข้ำม
แมน่ ำ้โขงแห่งท่ี 6 (อบุลรำชธำนี) : กรมทำงหลวง 

 

 
ศึกษำควำมเหมำะสมด้ำนเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงกำรก่อส ร้ำงทำงเลี่ ยง 
เมืองเลย จ.เลย : กรมทำงหลวง  

 
ท่ีปรึกษำประจ ำส ำนักส ำรวจและออกแบบเพ่ือสนับสนุน
งำนด้ำนเทคนิคและวิศวกรรม : กรมทำงหลวง 
 

 

 
งำนจ้ำงท่ีปรึกษำ โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำโครงข่ำย
คมนำคมเช่ือมโยงรูปแบบกำรเดินทำง เพ่ือเข้ำถึงสถำนี
รถไฟฟ้ำและสนำมบินในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนสง่และจรำจร 
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โครงกำรจัดท ำผังน ำ้ ลุ่มน ำ้สะแกกรัง ป่ำสัก เจ้ำพระยำ   
ท่ำจีน : ส ำนกังำนทรัพยำกรน ำ้แห่งชำติ 

 

 
โครงกำรสัมปทำนระบบผลิตควำมเย็นจำกส่วนกลำง 
(District Cooling) บริเวณพืน้ท่ีเขตพำณิชย์สวนหลวง-    
สำมย่ำน : จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 
ศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบพัฒนำระบบประปำ
รองรับพืน้ท่ีเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียวเกำะช้ำง ต ำบล
เกำะช้ำง อ ำเภอเกำะช้ำง  จังหวดัตรำด : กำรประปำส่วน
ภมูิภำค 
 

 

 
โครงกำรจัดหำและติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวัดพฤติกรรมเข่ือน
แบบอัตโนมัติอ่ำงเก็บน ำ้ห้วยค้อ ต ำบลเขวำไร่ อ ำเภอ         
นำเชือก จงัหวดัมหำสำรคำม : กรมชลประทำน 
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โครงกำรจัดหำและติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวัดพฤติกรรม       
เข่ือนห้วยทำ ต ำบลบกัดอง อ ำเภอขนุหำญ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 : กรมชลประทำน 

 

 
โครงกำรจดัหำและติดตัง้เคร่ืองมือตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือน
แบบอัตโนมัติอ่ำงเก็บน ำ้  บ้ำนเพชร ต ำบลบ้ำนเพชร 
อ ำเภอภเูขียว จงัหวดัชยัภมูิ : กรมชลประทำน 

 
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและพยำกรณ์น ำ้ทำงไกล
อัตโนมัติ  ลุ่มน ำ้กกและโขงเหนือ  : บริษัท สยำม ทีซี  
เทคโนโลยี จ ำกดั   

 

 
โครงกำรพัฒนำระบบติดตำมและพยำกรณ์น ำ้ทำงไกล
อัตโนมัติ ลุ่มน ำ้แม่กลองและสำละวิน : บริษัท สยำม ทีซี 
เทคโนโลยี จ ำกดั   

 
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและออกแบบวำงท่อเสริม
ศักยภำพน ำ้อุปโภคบริโภค จำกอ่ำงเก็บน ำ้คลองสียัด -       
อำ่งเก็บน ำ้คลองหลวงรัชชโลทร : กำรประปำสว่นภมูิภำค 

 

โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมกำรปรับปรุงโครงกำร       
ส่งน ำ้และบ ำรุงรักษำท่อทองแดง จังหวัดก ำแพงเพชร                     
: กรมชลประทำน  
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บริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรนิช โมโน           
แจ้งวฒันะ : บริษัท เสนำดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
บริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรคลงัสินค้ำพร้อม
อำคำรส ำนกังำน จงัหวดัอยุธยำ : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ
เพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

 
บริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำรศูนย์กระจำย
สินค้ำ Dynamic Complex Phase 2 : บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
โครงกำรควบคุมงำนและวำงแผนกำรก่อสร้ำงอำคำร 
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ ย ำ ชี ว วั ต ถุ  ส ถ ำ บั น วิ จั ย 
จฬุำภรณ์ : มลูนิธิจฬุำภรณ์   

 
บริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง โครงกำร นิว โนเบิล          
ศรีนครินทร์-ลำซำล : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

 

 
โครงกำรควบคุมงำนก่อส ร้ำงสนำมทดสอบพลวัติ  
(Dynamic Platform) จ.ฉะเชิงเทรำ : ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม  
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โครงกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงสนำมทดสอบระบบเบรก 
(Brake Performance) จ.ฉะเชิงเทรำ : ส ำนกังำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 

 

 
โครงกำรส ำรวจจัดท ำ Point Cloud ด้วย Handheld 3D 
Scanner และส ร้ำงแบบจ ำลอง BIM Model : โรงงำน      
เส้นหมี่ชอเฮง จ ำกดั  

 
โครงกำร  Pedestrian Simulation at Bang Sue Station 
: สถำบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำ เจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั 

 

 
โครงกำรออกแบบ งำนปรับปรุงอำคำร Fuel Blending : 
บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

 
โครงกำรลงทุนเพ่ือซือ้ขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(โซลำ่ร์รูฟท็อป) : บริษัท สยำม ควอลิตี ้สตีล จ ำกดั 

 

  
โครงกำรออกแบบงำนโยธำ โรงไฟฟ้ำ CCCP 6 โรง   
: บริษัท ทีพีเอสซี (ไทยแลนด์) จ ำกดั 

 
 

https://www.pttplc.com/
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2.2  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
   

 1)  นโยบายการตลาด 
  บริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำร สำมำรถให้
ค ำปรึกษำแบบครบวงจรด้วยทีมงำนและท่ีปรึกษำอำวุโสท่ีมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนและมีประสบกำรณ์สูง       
ท ำให้ผลงำนท่ีกลุม่บริษัทได้ให้บริกำรและเป็นท่ียอมรับมีมำกกว่ำ 2,800 โครงกำรทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูิภำค 
 

1.1) กลยุทธ์การแข่งขัน 
  (1) กำรเสนอรำคำ 

ในกระบวนกำรเข้ำประมลูหรือกำรรับงำนจำกเจ้ำของโครงกำร บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอรำคำ
ค่ำบริกำรแก่เจ้ำของโครงกำร โดยพิจำรณำจำกควำมซบัซ้อน ประเด็นควำมเสี่ยง และประเด็นทำงเทคนิค รวมถึงขนำด
ของโครงกำร ตลอดจนจ ำนวนและต ำแหน่งของบุคลำกรท่ีมีควำมเหมำะสมทัง้ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ      
ในทกุแขนงท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องให้บริกำรในโครงกำรนัน้ ๆ เป็นปัจจยัหลกั โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำร
จัดท ำงบประมำณค่ำตอบแทนบุคลำกร (Remuneration) และค่ำใช้จ่ำยทำงตรง (Direct Cost) ส ำหรับแต่ละ
โครงกำร และบวกก ำไรส่วนเพ่ิมของบริษัท (Cost plus Method) โดยยึดหลักกำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรวิชำชีพ       
ในอตัรำท่ีสำมำรถแข่งขนัได้  

 

(2) กำรใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั  
บริษัทได้น ำระบบกำรท ำงำนด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ Building 

Information Modeling (BIM) มำใช้ในงำนออกแบบงำนอำคำรและสำธำรณูปโภคต่ำง  ๆ เพ่ือแสดงผลเป็น
ภำพเคลื่อนไหว ช่วยวิเครำะห์โครงสร้ำง ประมำณรำคำ ตรวจสอบควำมขดัแย้งของแบบ และขยำยผลไปใช้งำนในช่วง
กำรก่อสร้ำง ตลอดจนกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงรักษำได้ นอกจำกนี ้ยงัได้น ำโดรนมำใช้ในกำรส ำรวจ  จดัท ำแผนท่ี ด้วย
เทคโนโลยีกำรส ำรวจภูมิประเทศรูปแบบใหม่ UAV&RTK (Unmanned Aerial Vehicle และ Real Time  Kinematic)  
ซึ่งช่วยให้งำนส ำรวจและจัดท ำแผนท่ีภำพถ่ำยควำมละเอียดสูง จัดท ำแบบจ ำลอง 3 มิติ มีควำมถูกต้องแม่นย ำ          
ลดระยะเวลำกำรท ำงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกรลงได้ 

 

(3) กำรพฒันำคณุภำพบคุลำกร 
บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญให้กับบุคลำกร เพ่ือเพ่ิมทักษะ ควำมรู้      

ให้ทนัสมยั เข้ำกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัตลอดเวลำ และมีกำรน ำระบบพ่ีเลีย้ง (รุ่นพ่ีรุ่นน้อง) มำใช้ในกำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำทักษะกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทัง้จัดหลักสูตรวิชำกำรส ำคัญต่ำงๆ เช่น หลักสูตรกำรออกแบบและ          
กำรควบคุมงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ส ำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลกัสูตรเทคนิคควบคุมและบริหำรงำนโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ หลักสูตรกำรท ำงำนด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ Building 
Information Modeling (BIM) ซึง่เป็นสว่นงำนท่ีส ำคญัของบริษัท เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถให้บริกำรแก่ลกูค้ำได้ถกูต้อง 
ครบถ้วนตำมหลกัวิชำกำรและมำตรฐำนวิศวกรรม 
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1.2) ช่องทางการขาย 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรรับงำนบริกำรผ่ำนช่องทำง 3 ช่องทำง ได้แก่ 1) กำรแนะน ำจำก
ลกูค้ำท่ีเคยใช้บริกำรหรือจำกเครือข่ำยพนัธมิตรท่ีทำงกลุ่มบริษัทมีอยู่ 2) กำรท ำกำรตลำดเชิงรุกกบัลกูค้ำทัง้เก่ำและ
ใหม่ เพ่ือทรำบถึงควำมต้องกำรทำงธุรกิจและพฒันำโครงกำรของลกูค้ำ อนัน ำมำซึง่กำรได้รับฟังรำยละเอียดงำนหรือ
รับเอกสำรข้อก ำหนดโครงกำร และน ำเสนอแนวทำงเบือ้งต้น (Preliminary Solutions) 3) กำรได้รับเชิญจำกเจ้ำของ
โครงกำรเพ่ือเข้ำร่วมกำรประกวดข้อเสนอกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคและรำคำ (Technical and Cost Proposals) โดย
บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ำหน้ำท่ีพฒันำธุรกิจประจ ำแต่ละสำยงำน เพ่ือดแูลและรับผิดชอบในกำรติดตำมข่ำวสำร หำ
ข้อมูลและรำยละเอียดกำรเปิดประกวดรำคำส ำหรับโครงกำรท่ีก ำลงัจะเกิดขึน้ของภำครัฐและภำคเอกชนทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ นอกจำกนี ้ผลงำนในอดีตของกลุ่มบริษัทท่ีมีคณุภำพ เป็นท่ียอมรับและสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ      
ก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งท่ีช่วยให้กลุ่มบริษัทได้รับโอกำสและควำมไว้วำงใจในกำรเป็นบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษำจำกลูกค้ำ    
ทกุกลุม่เป้ำหมำยอย่ำงตอ่เน่ือง 
 

1.3) กลุ่มเป้าหมาย 
บริษัทมีลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ภำครัฐและเอกชนในโครงกำรขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ทัง้ในและ

ตำ่งประเทศ โดยบริษัทมุง่ขยำยธุรกิจไปยงัประเทศในกลุม่อำเซียน และติมอร์เลสเต ทัง้นี ้สดัสว่นรำยได้ของบริษัทเป็น

งำนภำครัฐ 58% งำนภำคเอกชน 28% งำนภำคตำ่งประเทศ 10% และงำนภำคธุรกิจเก่ียวเน่ือง 4% 
  

 2)  สภาพการแข่งขันในธุรกจิที่ปรึกษาปีที่ผ่านมา 
  (1) ภำวะอตุสำหกรรม 
 ในปี 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 ท ำให้เศรษฐกิจไทยลดลง

ร้อยละ 6.1 จำกท่ีปี 2562 ขยำยตวัร้อยละ 2.4  โดยมีปัจจยัจำก มลูค่ำกำรส่งออกสินค้ำลดลงร้อยละ 6.6 กำรบริโภค
ภำคเอกชนลดลงร้อยละ 1.0 และกำรลงทนุรวมลดลงร้อยละ  4.8 อตัรำเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ -0.8 และ บญัชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 3.3 ของ GDP (ท่ีมำ: รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำสท่ีสี่ ทัง้ปี 2563 และแนวโน้ม
ปี 2564, ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ , สศช.) ซึ่งภำวะเศรษฐกิจชะลอตวัดังกล่ำวมีส่วน
ส่งผลต่อภำวะธุรกิจวิศวกรรมท่ืปรึกษำ  อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลพยำยำมเร่งรัดกำรลงทุนโครงกำรท่ีส ำคญัและจ ำเป็น
เร่งด่วน เพ่ือกระตุ้นกำรลงทุนของประเทศในภำพรวม และให้มีเม็ดเงินหมนุเวียนในเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ ตลอดจนสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ให้กับนักลงทุนในโครงกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน โดยในระหว่ำงปี 2563 รัฐบำลได้ลงนำมสญัญำโครงกำร
พัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวนัออก และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ซึ่งถือเป็น
โครงกำรหลกัในกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนส ำคญัในเขตพฒันำพิเศษภำคตะวนัออก (EEC)  

ส ำหรับในปี 2564 สศช. ประมำณกำรแนวโน้มเศรษฐกิจไทย คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปัจจยั
สนบัสนนุส ำคญั ประกอบด้วย (1) แนวโน้มกำรฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลก (2) แรงขบัเคลื่อนจำกกำร
ใช้จ่ำยภำครัฐ (3) กำรกลบัมำขยำยตวัของอปุสงค์ภำคเอกชนในประเทศ และ (4) กำรปรับตวัตำมฐำนกำรขยำยตวัท่ี
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ต ่ำผิดปกติในปี 2563 ทัง้นีค้ำดว่ำมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำในรูปเงินดอลลำร์ สรอ.จะขยำยตวัร้อยละ 5.8 กำรอุปโภค
บริโภคภำคเอกชน และกำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตำมล ำดับ อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย           
อยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.3 ของ GDP (ท่ีมำ: รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทย       
ไตรมำสท่ีสี่ ทัง้ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564, ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ, สศช.)   

ทัง้นี ้ประเด็นกำรบริหำรเศรษฐกิจในปี 2564 ขึน้อยู่กับ (1) กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดและกำรป้องกนักำร
กลบัมำระบำดรุนแรงภำยในประเทศ (2) กำรรักษำบรรยำกำศทำงกำรเมืองภำยในประเทศ (3) กำรดแูลภำคเศรษฐกิจ
ท่ียังมีข้อจ ำกัดในกำรฟื้นตัว (4) กำรรักษำแรงขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจจำกกำรใช้จ่ำยและกำรลงทุน
ภำครัฐ (5) กำรขบัเคลื่อนกำรส่งออกสินค้ำเพ่ือสร้ำงรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศ (6) กำรส่งเสริมกำรลงทนุภำคเอกชน 
(7) กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเปิดรับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ (8) กำรเตรียมมำตรกำรรองรับควำมเสี่ยงจำก
สถำนกำรณ์ภยัแล้งและกำรดแูลรำยได้เกษตรกร (9) กำรติดตำมและเตรียมกำรรองรับควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนใน
ระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลก (ท่ีมำ: รำยงำนภำวะเศรษฐกิจไทยไตรมำสท่ีสี่ ทัง้ปี 2563 และแนวโน้มปี 2564, 
ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ,สศช.)   

ทัง้นี ้กำรขับเคลื่อนกำรลงทุนจำกภำครัฐยังคงมุ่งเน้นและเร่งผลักดนัโครงกำรท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเร่งด่วน
ต่อเน่ืองจำกปี 2563 เพ่ือกระตุ้นกำรลงทุนของประเทศในภำพรวม และให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้ 
สร้ำงควำมมัน่ใจของนกัลงทนุทัง้ในและตำ่งประเทศ โดยมีควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร EEC ณ มกรำคม 2564 ดงันี ้

ตารางแสดงความก้าวหน้าของโครงการ EEC ณ มกราคม 2564 
 

 โครงการ ความก้าวหน้า 
1. โครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำร

บินภำคตะวนัออก 
 ลงนำมสัญญำ มิ.ย. 63 ผู้ ลงทุนอยู่ระหว่ำงทบทวน 
Master Plan และออกแบบอำคำร 

2. โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสงูเช่ือม 3 สนำมบิน อยู่ระหวำ่งกำรเตรียมก่อสร้ำง 
3. โครงกำรพฒันำท่ำเรือแหลมฉบงั ระยะท่ี 3 ลงนำมสญัญำ ก.ย. 63อยู่ระหวำ่งกำรเตรียมก่อสร้ำง 
4. โครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด 

ระยะท่ี 3 
อยู่ระหวำ่งกำรเตรียมก่อสร้ำง 

 

ในส่วนกำรพัฒนำโครงกำรด้ำนคมนำคมในปี 2564 รัฐบำลยังคงเร่งรัดกำรพัฒนำต่ำง ๆ ได้แก่ เร่งพัฒนำ
ระบบรถไฟทำงคู ่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขนสง่ทำงรำง เร่งพฒันำท่ำอำกำศยำนภมูิภำค วำงแผนกำรพฒันำมอเตอร์เวย์
ให้สอดคล้องไปกับกำรขยำยโครงข่ำยรถไฟทำงคู่และรถไฟควำมเร็วสูงทั่วประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำระบบขนส่ง
มวลชนขนำดรอง (Feeder) เพ่ือเช่ือมต่อกำรเดินทำงจำกย่ำนธุรกิจหรือชุมชนต่ำง  ๆ เข้ำสู่ระบบรถไฟฟ้ำหลกั  ทัง้นี ้
โครงกำรของกระทรวงคมนำคมท่ีส ำคญัมีผลกำรด ำเนินกำร ณ มกรำคม 2564 ดงัภำพ 
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ภาพแสดงโครงการของกระทรวงคมนาคมที่ส าคัญมีผลการด าเนินการ ณ มกราคม 2564 
 

 
 
 

ทัง้นี ้งบลงทุนของรัฐวิสำหกิจภำยใต้กระทรวงคมนำคมปี 2563 มีจ ำนวน 110,573 แบ่งเป็นสดัส่วนดงัภำพ
ด้ำนล่ำงนี ้โดยส่วนใหญ่รัฐวิสำหกิจดงักล่ำวใช้เงินกู้และเงินรำยได้ของรัฐวิสำหกิจในกำรลงทุนโครงกำร ท ำให้ได้รับ
ผลกระทบน้อยจำกควำมลำ่ช้ำของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี 2563 

กำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ฐำนทัง้ของภำครัฐและรัฐวิสำหกิจทัง้หมด จะเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนประเทศ และธุรกิจ        
ท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ช่วยเร่งให้เศรษฐกิจฟืน้ตวัจำกกำรระบำดของ COVID-19  
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ภาพแสดงงบลงทุนของรัฐวสิาหกจิภายใต้กระทรวงคมนาคมปี 2563 

 
 

3) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่ีปรึกษำบคุคลและนิติบคุคลท่ีสำมำรถเข้ำร่วมเสนองำนกบัหน่วยงำนของรัฐจะต้อง
เป็นท่ีปรึกษำท่ีได้ขึน้ทะเบียนไว้กบัศนูย์ข้อมลูที่ปรึกษำ ส ำนกังำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ กระทรวงกำรคลงั หรือมีหนงัสือ
รับรองจำกศนูย์ข้อมลูที่ปรึกษำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดภุำครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
จำกข้อมลูของศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษำ ส ำนกังำนบริหำรหนีส้ำธำรณะ กระทรวงกำรคลงั ได้จ ำแนกผู้ ท่ีเป็นท่ีปรึกษำเป็น     
6 ประเภท ได้แก่ ท่ีปรึกษำอิสระ ท่ีปรึกษำห้ำงหุ้นสว่นหรือบริษัท ท่ีปรึกษำสถำบนักำรศกึษำ ท่ีปรึกษำมลูนิธิ ท่ีปรึกษำ
สมำคม และท่ีปรึกษำองค์กรของรัฐ ปัจจุบันมีจ ำนวนท่ีปรึกษำท่ีขึน้ทะเบียนแล้ว จ ำนวนทัง้สิน้ 2,435 รำย แบ่งเป็น      
ท่ีปรึกษำอิสระ จ ำนวน 387 รำย และท่ีปรึกษำนิติบุคคล 2,048 รำย (ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มกรำคม 2564) ส่วนกำร        
ขึน้ทะเบียนสำขำ ควำมเช่ียวชำญ และกำรบริกำร จะขึน้กับคุณสมบัติและเง่ือนไขของบุคลำกรท่ีปรึกษำและ/หรือ
วตัถุประสงค์ของนิติบุคคลว่ำมีควำมสอดคล้องกับสำขำหรือไม่ ตลอดจนประสบกำรณ์โครงกำรท่ีแล้วเสร็จในสำขำ
เดียวกนั ทัง้นี ้ ปัจจบุนัมีกลุม่ผู้วำ่จ้ำงท่ีด ำเนินธุรกิจคล้ำยคลงึกนักบับริษัทฯ ดงันี ้

ตารางแสดงรายชื่อบริษัทอ่ืนที่ด าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน 

หน่วย : ล้านบาท 

ล าดับ บริษัท ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์ รายได้ 

1 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) ปี 2563 134.00 1,857.16 1,576.16 

2 
บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน)  
ปี 2563 

279.45 589.63 407.37 

3 บริษัท อินเดก็ซ์ อินเตอร์เนชัน่แนล กรุ๊ป จ ำกดั ปี 2562 130.00 586.59 773.63 

4 บริษัท ปัญญำ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ปี 2562 20.00 278.48 297.54 

5 บริษัท เอม็ เอ เอ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั ปี 2562 72.00 698.22 786.50 
 

ที่มำ: ข้อมลูทำงกำรเงินจาก www.set.or.th และ datawarehouse.dbd.go.th 
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ทัง้นี ้หำกพิจำรณำภำวะแข่งขนัในตลำด ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่ีปรึกษำสำมำรถแบ่งได้ 3 กลุม่ 
 

1) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางสาขา 
 ท่ีปรึกษำกลุ่มนีจ้ะมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะในบำงสำขำ เช่น ทรัพยำกรน ำ้ หรือ ขนส่ง หรือ กำรควบคมุ

งำนก่อสร้ำง จงึรับงำนฉพำะในโครงกำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 
 

2) ที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญแบบบูรณาการ 
 ท่ีปรึกษำกลุ่มนีจ้ะมีควำมเช่ียวชำญงำนท่ีหลำกหลำยสำขำ ทัง้แหล่งน ำ้ ขนส่ง พลงังำน สิ่งแวดล้อม 

อำคำรและสำธำรณปูโภค ซึง่ท่ีปรึกษำกลุม่นีจ้ะรับงำนท่ีมีควำมหลำกหลำย สำมำรถเป็น One Stop Service ได้ และ
สำมำรถรับงำนท่ีมีมลูคำ่สงูทัง้ภำครัฐและเอกชน สำมำรถออกไปรับงำนในตำ่งประเทศได้ 

 

3) ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ (Multinational Firms) 
 ท่ีปรึกษำกลุ่มนีเ้ป็นบริษัทขนำดใหญ่มำจำกยุโรป อเมริกำ ญ่ีปุ่ น และจีน ซึง่มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ 

และเทคโนโลยีทนัสมยั และมุ่งรับงำนขนำดใหญ่ท่ีมีมูลค่ำสงู ซึ่งต้องใช้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญท่ีทนัสมยั บำงบริษัท      
มีสำขำในประเทศไทย สำมำรถรับงำนได้ด้วยตวัเอง และบำงบริษัทมำจำกตำ่งประเทศต้องร่วมงำนกบับริษัทพนัธมิตร
ในไทยเป็นรำยโครงกำร เช่น  AECOM, Tracteble Engie, Surbana Jurong, Nippon Koei, AF Poyry, Nikken 
Sekkei, PCKK, Oriental Consultants 

 

ทัง้นี ้กำรแข่งขนัเข้ำประมลูงำนในธุรกิจท่ีปรึกษำจะแตกต่ำงจำกจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง โดยทัว่ไปจะเน้น
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ของบริษัทและบุคลำกร รวมทัง้ข้อเสนอด้ำนเทคนิคเป็นหลกั และข้อเสนอด้ำน
รำคำเป็นปัจจยัรอง ท ำให้ผู้มีประสบกำรณ์ในโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีหลำกหลำย มีบุคลำกรท่ีเพียบพร้อมด้วยควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ รวมทัง้มีระบบบริหำรจดักำรควำมรู้องค์กรท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขนัเม่ือเทียบกบัคูแ่ข่งทัว่ไปท่ีมีประสบกำรณ์และบคุลำกรน้อยกวำ่หรือคณุภำพด้อยกวำ่ 
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2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   

 1)  กระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ 

ภาพสรุปกระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ 
 
 
 
 

 
 
  

ติดตอ่ประสำนงำนเจ้ำของโครงกำรหรือหน่วยงำนรำชกำร 
เพ่ือเข้ำไปรับฟังรำยละเอียดของงำนจำกเจ้ำของโครงกำร  

หรือ รับเอกสำรข้อก ำหนดโครงกำร (Terms of Reference ; TOR) 

จดัท ำงบประมำณเพ่ือเสนอรำคำ (Budget 1) 

เสนอรำคำตอ่เจ้ำของโครงกำรหรือหน่วยงำนรำชกำร 

เจรจำเง่ือนไข ขอบเขตงำนและตอ่รองรำคำ
ค่าบริการ 

แตง่ตัง้ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร (Project Director) และจดัท ำงบประมำณหลงัปรับรำคำ (Budget 2) 

ลงนำมสญัญำจ้ำง
งาน  

แตง่ตัง้ผู้จดักำรโครงกำร (Project Manager) และจดัท ำงบประมำณส ำหรับกำรปฏิบตัิงำน 

(Budget 3)  

ปฏิบตัิงำนตำมสญัญำจ้ำง 

สง่มอบงำนตำมงวดงำนใน 
TOR 

ตรวจสอบงำนท่ีสง่มอบ และเซน็อนมุตัิกำรสง่มอบ
งำน 

ไมไ่ด้งำน 
ยกเลิก  

ได้งำน 

พิจำรณำและอนมุตัิกำรเข้ำร่วมเสนอ
รำคำ 
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ค าอธิบาย 
1. เจ้ำของโครงกำรแสดงเจตจ ำนงให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้ำร่วมเสนอกำรบริกำร โดยให้ส่งข้อเสนอด้ำน

เทคนิคและรำคำ (Technical and Cost Proposals) หรือเจ้ำหน้ำท่ีในส่วนงำนท่ีรับผิดชอบลกูค้ำ (Account Group) 
ของบริษัทและบริษัทย่อยติดต่อประสำนงำนเจ้ำของโครงกำรหรือหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือเข้ำไปรับฟังรำยละเอียดของ
งำนจำกเจ้ำของโครงกำร หรือรับเอกสำรข้อก ำหนดโครงกำร (TOR: Terms of Reference)  

2. ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบลูกค้ำ (Account Group) พิจำรณำข้อมูลโครงกำร ควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร รวมถงึด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและก ำหนดกลยทุธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรในด้ำนตำ่ง ๆ  

3. ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบลกูค้ำ (Account Group) จดัท ำแผนงำน และข้อเสนอโครงกำร รวมถึงงบประมำณเพ่ือ
เสนอรำคำ (Budget 1) โดยค ำนึงถึงกิจกรรมท่ีต้องด ำเนินกำร กำรคดัเลือกบุคลำกรท่ีเหมำะสมกบัต ำแหน่งท่ีต้องกำร
ในโครงกำร  

4. กรรมกำรผู้จดักำรหน่วยธุรกิจ (MD BU) พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรและเอกสำรประกอบข้อเสนอ และให้กำร
อนุมัติขัน้แรกในกำรเข้ำร่วมเสนอรำคำ จำกนัน้จึงให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  (CEO) พิจำรณำและอนุมัติในกำร       
เข้ำร่วมเสนอรำคำอีกครัง้ส ำหรับโครงกำรทั่วไป และให้ผู้บริหำรระดับคณะกรรมกำรบริหำรให้กำรอนุมัติส ำหรับ
โครงกำรพิเศษ โดยโครงกำรพิเศษจะมีคุณสมบัติ  ดังนี  ้ 1) ระยะเวลำน้อยกว่ำ 2 เดือนหรือมำกกว่ำ 4 ปี                       
2) มีงบประมำณมำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท 3) เป็นงำนท่ีมีควำมซบัซ้อน หรือไม่เคยท ำงำน
ประเภทนีม้ำก่อน หรือ 4) เป็นโครงกำรท่ีมีควำมเสี่ยงท่ีจะถกูตอ่ต้ำนจำกสำธำรณชนมำก 

5. กรรมกำรผู้จัดกำรหน่วยธุรกิจ (MD BU) แต่งตัง้บุคคลหรือคณะบุคคล เข้ำร่วมจัดท ำรำยละเอียดแผนและ     
วิธีด ำเนินงำน พร้อมทัง้รำคำค่ำบริกำร และแผนงำนกำรบริหำรโครงกำรต่อเจ้ำของโครงกำรหรือหน่วยงำนรำชกำร 
ตำมข้อเสนอท่ีได้จดัเตรียม 

6. เมื่อผู้ รับผิดชอบโครงกำรได้รับหนังสือยืนยันกำรรับงำนจำกเจ้ำของโครงกำรหรือหน่วยงำนรำชกำรแล้ว 
ผู้ รับผิดชอบโครงกำรจะด ำเนินกำรเจรจำเง่ือนไข ขอบเขตงำนโครงกำร พร้อมต่อรองรำคำค่ำบริกำร ภำยใต้กรอบกำร
ปรับรำคำและขอบเขตกำรด ำเนินงำนท่ีได้รับอนมุตัิก่อนกำรเจรจำ 

7. กรรมกำรผู้ จัดกำรหน่วยธุรกิจ (MD BU) แต่งตัง้ผู้ อ ำนวยกำรโครงกำร (Project Director) เพ่ือท ำหน้ำท่ี
อ ำนวยกำรโครงกำร พร้อมทัง้จัดท ำกรอบงบประมำณ (Budget 2) เพ่ือกำรบริหำรโครงกำรตำมตกลงตำมสัญญำ 
จำกนัน้ น ำเสนอให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้กำรอนมุตัิ  

8. บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยร่วมลงนำมสญัญำจ้ำง 
9. ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรแต่งตัง้ผู้จดักำรโครงกำร (PM: Project Manager) เพ่ือจดัท ำงบประมำณต้นทนุส ำหรับ

กำรปฏิบัติงำน (Budget 3) ตำมกรอบงบประมำณ Budget 2 รวมถึงจัดท ำ Project Quality Plan ซึ่งครอบคลุมกำร
บริหำรโครงกำร กำรควบคมุคณุภำพ กำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำย แนวทำงและวิธีกำรปฏิบตัิงำน 

10. บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเร่ิมปฏิบัติงำนและจัดสรรบุคลำกรตำมแผนท่ีวำงไว้ ตลอดจนส่งมอบงำนตำม     
งวดงำนท่ีก ำหนดไว้ในสญัญำจ้ำงท่ีปรึกษำ 
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2)  การจัดจ้างบุคคลภายนอก (External Outsource) 
 

1. ท่ีปรึกษำและ/หรือผู้ เช่ียวชำญภำยนอก (External Consultant or Expert) 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจดัจ้ำงบคุลำกรภำยนอก โดยเฉพำะท่ีปรึกษำ และ/หรือ ผู้ เช่ียวชำญภำยนอก 
ทัง้จำกในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือเข้ำมำร่วมเป็นทีมงำนหรือหน่วยงำนหนึ่งในกำรเข้ำเสนอรับงำน            
ท่ีปรึกษำส ำหรับบำงโครงกำรท่ีเจ้ำของโครงกำรอำจมีก ำหนดเร่ืองลกัษณะงำนท่ีมีควำมพิเศษ ซึ่งต้องอำศยั
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน และ/หรือ มีข้อก ำหนดด้ำนคณุสมบตัิของบุคลำกรที่จะเข้ำมำให้บริกำรท่ีก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดโครงกำร อำทิเช่น ต้องมีผลงำนในอดีตท่ีเป็นโครงกำรเฉพำะ และ /หรือ มีคุณวุฒิทำงด้ำน
กำรศึกษำเฉพำะทำง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ไม่ได้มีข้อก ำหนดจำกผู้ว่ำจ้ำงให้มีผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
ทำงบริษัทและบริษัทย่อยก็อำจพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรสรรหำและจดัจ้ำงผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนมำร่วม
เป็นสว่นหนึง่ในงำนโครงกำรด้วยเช่นกนั โดยเฉพำะกำรจ้ำงผู้ เช่ียวชำญจำกตำ่งประเทศ เน่ืองจำกบริษัทมองว่ำ
งำนเฉพำะด้ำนบำงประเภท ผู้ เช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศจะมีควำมเช่ียวชำญและช ำนำญมำกกว่ำบุคลำกร       
ในประเทศ เช่น ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำท่ีดิน ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรพัฒนำพืน้ท่ีรอบสถำนีขนส่งมวลชน 
(Transit-Oriented Development:TOD) ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรตลำด ผู้ เช่ียวชำญด้ำนรถไฟควำมเร็วสงู ระบบ
อำณตัิสญัญำณรถไฟ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนไฟฟ้ำพลงัน ำ้ เป็นต้น ตวัอย่ำงโครงกำรส่วนใหญ่ท่ีมีกำรจ้ำงผู้ เช่ียวชำญ
ภำยนอกมำช่วยสนบัสนนุ ได้แก่ โครงกำรรถไฟควำมเร็วสงู โครงกำรไฟฟ้ำพลงัน ำ้  
  ทัง้นี ้บริษัทมีกำรก ำหนดให้กำรคัดเลือกท่ีปรึกษำและ/หรือผู้ เช่ียวชำญภำยนอก เป็นหน้ำท่ีของ          
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล หรือฝ่ำยจัดซือ้ ร่วมกับผู้อ ำนวยกำรโครงกำร และ/หรือ ผู้ จัดกำรโครงกำร โดยจะมีกำร
ตรวจสอบประวตัิ คุณสมบัติของท่ีปรึกษำและ/หรือผู้ เช่ียวชำญภำยนอก รวมถึงกำรเจรจำเง่ือนไขและอตัรำ
คำ่บริกำรภำยใต้กรอบงบประมำณส ำหรับกำรวำ่จ้ำงจนได้ข้อสรุปเบือ้งต้น จำกนัน้จงึด ำเนินกำรเร่ืองกำรอนุมตัิ
จ้ำงตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนบคุลำกรและนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงท่ีบริษัทได้ก ำหนดไว้ 

2. ผู้ รับเหมำ / แรงงำนภำยนอก 
  บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจัดหำและจัดจ้ำงผู้ รับเหมำส ำหรับงำนรับเหมำขนำดเล็ก ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในงำนโครงกำร อำทิเช่น งำนส ำรวจ ขุดเจำะพืน้ดิน หิน เพ่ือวิเครำะห์ควำมแข็งแรงของ      
ฐำนรำก (Ground Survey) รวมถงึงำนขดุเจำะเพ่ือติดตัง้เคร่ืองมือตำ่งๆ นอกจำกนี ้ในกำรศกึษำข้อมลูเชิงสถิติ
ของงำนโครงกำรบำงประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรจดัหำและจัดจ้ำงแรงงำนจำกภำยนอกส ำหรับงำน   
เก็บข้อมลูตวัอย่ำงในพืน้ท่ีโครงกำร (Data Collection) เช่น กำรเก็บข้อมลูด้ำนพฤติกรรมสตัว์และจดัท ำบนัทกึ
รำยงำนกำรสงัเกต กำรเก็บข้อมลูแบบสอบถำมในพืน้ท่ีชมุชน กำรเก็บข้อมลูปริมำณกำรจรำจรบนถนน เป็นต้น 
ในกำรจัดหำและจัดจ้ำงผู้ รับเหมำและ/หรือแรงงำนภำยนอกดังกล่ำว ฝ่ำยจัดซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินกำรจดัหำและจดัจ้ำงตำมนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของบริษัท 
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3. วิทยำกรภำยนอก (External Lecturer) 
  นอกจำกวิทยำกรฝึกอบรมซึง่เป็นบคุลำกรภำยในแล้ว บริษัทยงัมีกำรวำ่จ้ำงบคุลำกรภำยนอกท่ีมีผลงำน 
ควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนจริง ตลอดจนมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด เพ่ือ
มำเป็นวิทยำกรอบรมให้ควำมรู้แก่พนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อยเพ่ือเพ่ิมทกัษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
ด ำเนินโครงกำรและบริหำรจดักำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น กำรอบรม “กำรวำงแผนและออกแบบ
ท่ำเรือ (Port Training and Design) โดยวิทยำกรผู้มีคณุวฒิุจำกสถำบนักำรขนส่ง กำรอบรมหลกัสตูร “ควำม
ปลอดภยัและอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส ำหรับลกูจ้ำงใหม ่ตำม พ.ร.บ.ควำมปลอดภยัและ
อำชีวอนำมยั พ.ศ.2554” และกำรอบรมหลกัสตูร “เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดบัหวัหน้ำงำน” 
โดยวิทยำกรผู้มีคุณวุฒิจำกสมำคมส่งเสริมควำมปลอดภัยและอนำมยัในกำรท ำงำน (ประเทศไทย) เป็นต้น 
ทัง้นี ้ฝ่ำยจดัซือ้จะรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจดัหำและจดัจ้ำงตำมนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงของบริษัท 

 

2.4  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 - ไมม่ี - 
2.5  ปริมาณงานที่ยังไม่ส่งมอบ 
 

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ล้านบาท ร้อยละ 

1 แบ่งตามกลุ่มลูกค้า 3,297.33 100.00 
งำนภำครัฐ 2,235.41 67.79 
งำนภำคเอกชน 866.09 26.27 
งำนภำคตำ่งประเทศ 109.53 3.32 
งำนบริกำรธุรกิจเก่ียวเน่ือง 86.30 2.62 

2 แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 3,297.33 100.00 
งำนบริหำรโครงกำรและควบคมุงำนก่อสร้ำง 2,408.45 73.04 
งำนศกึษำ ออกแบบและจดัท ำรำยงำน 808.87 24.53 
งำนบริกำรธุรกิจเก่ียวเน่ือง 80.01 2.43 

3 แบ่งตามประเภทการให้บริการ 3,297.33 100.00 
 งำนด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ 1,813.80 55.01 

งำนด้ำนอำคำรและสำธำรณปูโภค 756.18 22.93 
งำนด้ำนทรัพยำกรน ำ้ 325.75 9.88 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 113.20 3.43 
งำนด้ำนพลงังำน 262.64 7.97 
งำนด้ำนอื่นๆ 25.76 0.78 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
 บริษัทมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ       
โดยสำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงท่ีส ำคญั ๆ ได้ดงันี ้

 

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

  กำรด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรของบริษัทและบริษัทย่อย        
เป็นธุรกิจท่ีเน้นกำรให้บริกำรด้วยควำมรู้ และควำมเช่ียวชำญในหลำกหลำยสำขำ ซึง่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
บริษัทและบริษัทย่อยนัน้ ขึน้อยู่กบักำรคดัเลือกสรรหำบคุลำกรท่ีมีคุณสมบตัิท่ีดีและเหมำะสมในจ ำนวนท่ีเพียงพอกบั
ควำมต้องกำรเข้ำท ำงำนในโครงกำร ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ดงักลำ่ว จงึก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยและกลยทุธ์บคุลำกร (People Management Committee : PMC) เป็น
ผู้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรบุคลำกรขององค์กร ก ำหนดเป้ำหมำยผลกำรปฏิบตัิงำน
ด้ำนท่ีเก่ียวกบับคุคล วำงแผนอตัรำก ำลงัประจ ำปี วำงแผนฝึกอบรมประจ ำปี คดัเลือกผู้สืบทอดต ำแหน่ง (Successor) 
นอกจำกนี ้บริษัทและบริษัทย่อยยงัมุง่เน้นพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของบคุลำกรอย่ำงตอ่เน่ือง โดยให้ควำมส ำคญั
กับกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำยในองค์กร (Knowledge Management : KM ) พร้อมพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
จดัเก็บและสืบค้นข้อมลูบุคลำกร อีกทัง้ยงัจดัหลกัสตูรกำรอบรมเพ่ือพฒันำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญของพนกังำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ เช่น หลกัสตูรกำรออกแบบและกำรควบคมุงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ส ำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลกัสตูร
เทคนิคควบคุมและบริหำรงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ และหลกัสูตรนกัคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น  นอกจำกนี ้ยังมี
เครือข่ำยพันธมิตรจำกมหำวิทยำลัยชัน้น ำ  เพ่ือขอสนับสนุนอำจำรย์ผู้ เช่ียวชำญเข้ำร่วมท ำงำนในโครงกำร เช่น 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั เป็นต้น 

 

2. ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพงาน 
 บริษัทยึดมัน่ในกำรท ำงำนท่ีได้คณุภำพตำมมำตรฐำนวิศวกรรม จึงก ำหนดให้มีกำรบริหำรจดักำรและ

ควบคมุคณุภำพงำนตำมระบบบริหำรคณุภำพ ISO 9001:2015 ในกำรด ำเนินกิจกรรมในธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมซึง่ประกอบด้วย งำนศกึษำ งำนวำงแผน งำนออกแบบและประมำณรำคำรวมทัง้กำรจดัเตรียมเอกสำร
เพ่ือกำรประกวดรำคำ  งำนศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อม งำนบริหำรโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง งำนถ่ำยภำพ
ทำงอำกำศและท ำแผนท่ี และงำนออกแบบก่อสร้ำงด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) กำรควบคุม
คณุภำพงำนทัง้หมดนีม้ีคณะกรรมกำรบริหำรคณุภำพ (Quality Management Committee : QMC) ท ำหน้ำท่ีก ำหนด
นโยบำยคุณภำพ ตัวชีว้ัดและเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพของบริษัท  รวมถึงติดตำมทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบ
บริหำรคุณภำพและก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพดีย่ิงขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ในระดบัโครงกำรบริษัทมี 
Quality Assurance Group ท ำหน้ำท่ีก ำกบักำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมนโยบำยคณุภำพด้ำนเทคนิคให้สอดคล้องกบั
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มำตรฐำนท่ีก ำหนด ติดตำมก ำกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรท่ีมีควำมส ำคัญและมีควำมเสี่ยงสูงด้ำนคุณภำพอย่ำง
ใกล้ชิด รวมทัง้กำรตรวจสอบคุณภำพงำนอย่ำงเคร่งครัดก่อนส่งมอบให้ลูกค้ำ  ในกำรด ำเนินกำรตำมระบบบริหำร
คณุภำพ ISO 9001:2015 บริษัทได้แต่งตัง้ Quality Management Representative (QMR) ให้ท ำหน้ำท่ีก ำกบัดแูลให้
มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบบริหำรคณุภำพ ธ ำรงรักษำระบบบริหำรคณุภำพให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของ ISO และ
ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรคณุภำพของทัง้องค์กร  นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีระบบ
กำรติดตำมตรวจสอบควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อผลงำนและกำรบริกำรในทุกโครงกำร (Customer Satisfaction 
Survey) อีกด้วย   

 

3. ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนดงักล่ำว โดยควำม
เสี่ยงจำกกำรลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะจ ำกดัเท่ำกบัเงินลงทุนในแต่ละบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำร
วิเครำะห์และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่ำงรอบคอบก่อนกำร
ลงทุน รวมทัง้พิจำรณำพนัธมิตรร่วมลงทุนท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและมีค่ำนิยมในกำรท ำงำนท่ีคล้ำยคลงึกนั เพ่ือน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 

 

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External Factor) ในระหว่างการด าเนินโครงการ 

  บริษัทและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจท่ีปรึกษำฯ ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรทำงวิศวกรรมประเภทต่ำง  ๆ  
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนขึน้อยู่กบัลกัษณะโครงกำรและขอบข่ำยงำนท่ีได้รับมอบหมำย ดงันัน้ในกำรด ำเนินงำน อำจมี
เหตุปัจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงหรือเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกำรด ำเนินโครงกำร       
เช่น กำรต่อต้ำนโครงกำรจำกมวลชน สภำพคล่องทำงกำรเงินของเจ้ำของโครงกำร/ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงของผู้ ว่ำจ้ำง 
ควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนแปลงแบบกำรก่อสร้ำง/ขอบข่ำยงำน เป็นต้น โดยปัจจุบนับริษัท
และบริษัทย่อยได้ตระหนกัถึงเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึน้ดงักล่ำว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีกำรก ำหนด
แนวปฏิบตัิในกำรรับงำน โดยกำรให้หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบทบทวนและท ำควำมเข้ำใจรำยละเอียด ถงึลกัษณะโครงกำร
และขอบข่ำยงำนในแต่ละโครงกำร ศึกษำข้อมูลโครงกำร วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้เบือ้งต้นของโครงกำร วิเครำะห์
ช่ือเสียงกิจกำรและฐำนะกำรเงินของเจ้ำของโครงกำร /ผู้ ว่ำจ้ำง ตลอดจนถึงกำรประสำนงำนกับผู้ ว่ำจ้ำงและ             
กำรด ำเนินงำน เพ่ือแก้ปัญหำให้ทันกับสถำนกำรณ์และให้งำนส ำเร็จลุล่วงตำมก ำหนดเวลำ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท         
และบริษัทย่อยสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดงักล่ำวทัง้ในระดบัโครงกำร (Project Risk Management) และใน
ระดบัภำพรวมของทกุโครงกำร (Portfolio Risk Management) ได้เป็นอย่ำงดี 
 

5. ความเสี่ยงเร่ืองโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ 

  ในปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคไข้หวดัใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ท ำให้มีประชำชน
ป่วยเป็นโรคดงักลำ่วและเสียชีวิตจ ำนวนมำก ส ำหรับประเทศไทยรัฐบำลประกำศใช้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำร
ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพ่ือควบคมุสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค Covid-19 บริษัทได้
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ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงในเร่ืองดงักล่ำวท่ีอำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน จึงก ำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยง โดยมี
กำรจัดท ำแผนบริหำรธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP)  ก ำหนดให้พนกังำน Work From Home ใน
บำงส่วน เพ่ือลดควำมเสี่ยงลง จดัมำตรกำรคดักรองบคุคลท่ีจะเข้ำอำคำร และท ำควำมสะอำดฆ่ำเชือ้โรคในสว่นพืน้ท่ี
ท ำงำน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภำพ 

 

6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 

เน่ืองจำกบริษัทมีสดัส่วนรำยได้จำกภำครัฐมำกกว่ำร้อยละ 50 นโยบำยกำรขบัเคลื่อนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ของภำครัฐ จึงมีส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ซึ่งรวมถึงควำมมัน่คงทำงกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงของ
นโยบำยรัฐ ตลอดจนควำมลำ่ช้ำในกำรขบัเคลื่อนกำรลงทนุ ซึง่บริษัทตระหนกัถงึควำมเสี่ยงดงักลำ่ว จงึได้เพ่ิมสดัส่วน
กำรหำรำยได้ทัง้จำกภำคเอกชนทัง้ในและต่ำงประเทศ เพ่ือลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยมุ่งสู่กำร
ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ในสำขำท่ีบริษัทมีควำมเช่ียวชำญเพ่ือสร้ำงรำยได้ท่ีมัน่คง เช่น กำรลงทุนในโครงกำรระบบผลิต
ควำมเย็นจำกสว่นกลำง (District Cooling) กำรลงทนุติดตัง้แผงโซลำร์เซลล์บนหลงัคำ (Private – PPA) และกำรลงทนุ
ในโครงกำรบ ำบดัน ำ้เสีย เป็นต้น 
 

7. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทัง้ในและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ 

 ในปัจจุบัน กำรพัฒนำโครงกำรมีหลำกหลำยรูปแบบ อีกทัง้กำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ฐำนขนำดใหญ่         
มีควำมซบัซ้อนมำกขึน้ นอกจำกนี ้กำรพฒันำโครงกำรรูปแบบต่ำงๆ ก็มีแนวโน้มจะเพ่ิมสงูขึน้อย่ำงต่อเน่ืองทัง้ในและ
ต่ำงประเทศโดยเฉพำะประเทศเพ่ือนบ้ำนท่ีก ำลังอยู่ในช่วงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ ผู้ ประกอบกำร            
ท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมจึงมีมำกขึน้ในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรท่ีเพ่ิมมำกขึน้ บริ ษัท     
และบริษัทย่อยจึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันท่ีสูงขึน้ในด้ำนจ ำนวนบริษัทท่ีปรึกษำ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อ               
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยได้  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัสงูจำกกำรมีควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย สำมำรถให้บริกำร
ครอบคลุมทุกลกัษณะงำน ท ำให้เป็นจุดแข็งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มลูกค้ำหลกัเป็นกลุ่มลูกค้ำท่ีพัฒนำ
โครงกำรขนำดกลำงถึงโครงกำรขนำดใหญ่ท่ีให้ควำมส ำคญัด้ำนคณุภำพของงำนและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของ
ทีมวิศวกรเป็นหลกั และกลุม่บริษัทถือได้ว่ำเป็นหนึ่งในผู้น ำของบริษัทท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรมท่ีมีช่ือเสียง ด้วยผู้บริหำร
และทีมงำนวิศวกรท่ีปรึกษำซึ่งมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรให้บริกำรมำกว่ำ 40 ปี มีควำมน่ำเช่ือถือและมีควำมสมัพนัธ์   
กบัลกูค้ำเป็นอย่ำงดี ประกอบกบับริษัทและบริษัทย่อยมีบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญทำงด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม 
สิ่งแวดล้อม และนกัวิชำกำรสำขำต่ำงๆ กว่ำ 900 คน ภำยใต้แผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีศกัยภำพ นอกจำกนี ้
บริษัทยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทท่ีปรึกษำท่ีมีคุณภำพทัง้ในและต่ำงประเทศ ท ำให้มีกำรรวมกลุ่มท่ีปรึกษำในกำร     
เสนองำน ซึง่ช่วยเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับงำนมำกขึน้ ลดกำรแข่งขนัระหวำ่งบริษัทท่ีปรึกษำด้วยกนัลงได้ 
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8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 

 ในปัจจุบนั กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงวิศวกรรมในกำรออกแบบ กำรศกึษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร และ
กำรบริหำรโครงกำรและควบคมุงำนก่อสร้ำง ตลอดจนกำรตรวจรับงำน ได้มีกำรพฒันำวิธีกำรท ำงำนโดยน ำเทคโนโลยี
ท่ีทันสมยัมำใช้ร่วมกันในขัน้ตอนต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เพ่ิมคุณภำพของผลงำน และสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเจ้ำของโครงกำรท่ีหลำกหลำย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรม บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีกำรก ำหนดมำตรกำรเตรียมกำรรับมือให้ทัน      
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีกำรศกึษำเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน ำมำปรับใช้กบักำรท ำงำนของบริษัท เช่น 
กำรน ำ Drone มำใช้ในงำนส ำรวจออกแบบด้วยภำพถ่ำยทำงอำกำศ  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพท ำงำนและลดกำรใช้
ทรัพยำกรในกำรท ำงำนลง เป็นต้น และบริษัทยงัเป็นพนัธมิตรกบับริษัทด้ำนนวตักรรมทัง้ในและตำ่งประเทศ เพ่ือสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในด้ำนกำรพฒันำเมืองอจัฉริยะ (Smart City) นอกจำกนี ้   
ยังจัดหลักสูตรอบรมควำมรู้เชิงเทคนิคทำงด้ำนวิศวกรรมท่ีทันสมัยให้กับบุคลำกรของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำง
สม ่ำเสมอ ตลอดจนก ำหนดเป็นนโยบำยให้วิศวกรท่ีอำยตุ ่ำกวำ่ 40 ปี ทกุคนต้องสำมำรถท ำงำนด้ำนสถำปัตย์ 

 

9.   ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

 ปัจจบุนักำรด ำเนินธุรกิจต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึน้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
เช่น กำรจัดเก็บข้อมูลโครงกำรและกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร ท ำให้มีควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำง      
ไซเบอร์ ได้แก่ กำรถูกโจรกรรมข้อมลู กำรสญูหำยของข้อมลู หรือกำรท ำให้ระบบติดขดัจนไม่สำมำรถน ำข้อมลูมำใช้     
ในกำรด ำเนินงำนได้ ซึง่บริษัทฯ มีระบบป้องกนัภยัคกุคำมทำงไซเบอร์เพ่ือให้ระบบสำรสนเทศท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง 
ปลอดภยัจำกกำรโจรกรรมข้อมลู กำรสญูหำยของข้อมลู และกำรท ำให้ระบบติดขดั ได้แก่ ระบบกำรยืนยนัตวัตนก่อน
ใช้งำนระบบเครือข่ำย ระบบกำรควบคุมกำรสื่อสำรทำงเครือข่ำยด้วย  Firewall ระบบกำรส ำรองข้อมูล โดยบริษัทฯ    
จดัให้มีกำรทดสอบควำมเสถียรและทดสอบกำรกู้คืนระบบ (Recovery Plan) ตำมรอบระยะเวลำ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถำวรที่ใช้ในกำรด ำเนินธรุกิจ ดงันี ้

ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธิ 
ณ 31 ธ.ค. 63  
(ล้านบาท) 

ผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

1) ท่ีดิน 
เนือ้ท่ีรวม 3 ไร่ 2 งำน 33 ตร.วำ ตัง้อยู่ท่ีแขวง
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพ เป็นท่ีตัง้
ของอำคำรส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

73.63 

 

TEAMG ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
หลักประกันวง เ งินสิ น เ ช่ื อ
จ ำนวนรวม 670 ล้ำนบำท กับ
สถำบนักำรเงิน  

2) อำคำรและสว่นปรับปรุง 
อำคำรส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย 
ท่ีตั ง้ เลข ท่ี  151,152 ถนนนวลจันท ร์  แขวง
นวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม จงัหวดักรุงเทพ 

40.74 TEAMG ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
หลักประกันวง เ งินสิ น เ ช่ื อ
จ ำนวนรวม 670 ล้ำนบำท กับ
สถำบนักำรเงิน 

3) อปุกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทิตย์ 2.21 บริษัทย่อย - ไมม่ี - 

4) เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์ส ำนกังำน 28.82 TEAMG และ        
บริษัทย่อย 

- ไมม่ี - 

5) ยำนพำหนะ 1.38 TEAMG และ          
บริษัทย่อย 

- ไมม่ี - 

6) สินทรัพย์ระหวำ่งก่อสร้ำงและติดตัง้ 0.24 TEAMG - ไมม่ี - 

รวม 147.02   
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2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

1) ท่ีดิน 
- เนือ้ท่ีรวม 18 ตร.วำ ตัง้อยู่ท่ี ต ำบลปำกเกร็ด 

อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดัหวดันนทบรีุ 
- เนือ้ท่ีรวม 1 งำน 61 7/10 ตร.วำ ตัง้อยู่ ท่ี 

ต ำบลเขำไม้แก้ว อ ำเภอบำงละมุง จังหวัด
ชลบรีุ 

 

0.36 
 

0.47 

TEAMG -  ไมม่ี - 

2) อำคำร 
- อำคำรท่ีตัง้เลขท่ี 32/562 ต ำบลคลองเกลือ 

อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
- อำคำรท่ีตัง้เลขท่ี 55/205 หมู่ท่ี 2 ต ำบลเขำ

ไม้แก้ว อ ำเภอบำงละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

 

0.00 
 

0.37 

TEAMG -  ไมม่ี - 

3) พืน้ท่ีให้เช่ำบำงส่วนของอำคำรส ำนักงำนใหญ่
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

0.04 TEAMG ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
หลักประกันวง เ งินสิ น เ ช่ื อ
จ ำนวนรวม 670 ล้ำนบำท กับ
สถำบนักำรเงิน 

รวม 1.24   

3. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

1) อำคำร 0.04 บริษัทย่อย -  ไมม่ี - 

2) อปุกรณ์ส ำนกังำน 6.39 TEAMG และ          
บริษัทย่อย 

-  ไมม่ี - 

3) ยำนพำหนะ 42.28 TEAMG และ          
บริษัทย่อย 

-  ไมม่ี - 

รวม 48.71   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยกำรสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 

มลูคำ่สทุธิตำมบญัชีจ ำนวน 59.89 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัท 
มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 63 

(ล้านบาท) 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 52.19 
บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ จ ำกดั 1.92 
บริษัท วิศวกรรมธรณีฐำนรำก จ ำกดั 2.01 
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 3.01 
บริษัท ทีม เอสคิว จ ำกดั 0.76 

รวม 59.89 
 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ส ำหรับนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะค ำนึงถึงผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ควำมเสี่ยง 
และสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทอย่ำงรอบคอบ โดยจะพิจำรณำกำรลงทุนในบริษัทท่ีมีศกัยภำพท่ีเกือ้หนุนและ
เอือ้ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส ำคัญ และโครงกำรลงทุนแต่ละครัง้จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมตัิท่ีก ำหนดไว้ ซึง่บริษัทมีนโยบำยกำรควบคมุด้ำนกำรบริหำร โดย
กำรส่งกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีนโยบำยควบคมุด้ำน
กำรเงิน และนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกบันโยบำยของบริษัท 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อยภำยใต้วิธีรำคำทุนสทุธิจำกค่ำเผ่ือด้อยค่ำ    
เงินลงทุน เท่ำกับ 114.84 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.28 ของสินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษัท และบริษัทและบริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จ ำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีมูลค่ำเงิน
ลงทุนสทุธิในบริษัทร่วมตำมวิธีสว่นได้เสีย เท่ำกบั 10.96 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.55 ของสินทรัพย์รวม
ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
คู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีท่ีมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีมีจ ำนวนสงูกว่ำร้อยละ 5
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น แตม่ีคดีท่ีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอทุธรณ์ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 

 เมื ่อว ันที่ 23 กุมภำพันธ์  2559 บุคคลธรรมดำรำยหนึ่งเป็นโจทก์ฟ้องร้อง  บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น 
แมเนจเมนท์ จ ำกดั ตอ่ศำลแพ่ง เป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภค ข้อหำผิดสญัญำจ้ำงท ำของและละเมิด และเรียกคำ่เสียหำย
จำก บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ ำกัด รวมเป็นเงินจ ำนวน 30,472,758.42 บำท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ     
7.5 ตอ่ปี นบัตัง้แตว่นัฟ้อง  
 

 ต่อมำเมื่อวันท่ี 17 เมษำยน 2562 ศำลแพ่งได้อ่ำนค ำพิพำกษำให้ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ 
จ ำกัด ช ำระเงิน จ ำนวน 950,000 บำท พร้อมดอกเบีย้อัตรำร้อยละ  7.5 ต่อปี นับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันท่ี                   
23 กมุภำพนัธ์ 2559) เป็นต้นไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ 
จ ำกัด ได้ย่ืนอุทธรณ์คัดค้ำนค ำพิพำกษำของศำลแพ่งแล้ว และเมื่อวันท่ี 7 ตุลำคม 2562 โจทก์ย่ืนอุทธรณ์ ขอแก้          
ค ำพิพำกษำของศำลแพ่งให้บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จ ำกดั รับผิดตำมค ำฟ้องของโจทก์  

ศำลนดัฟังค ำพิพำกษำและ/หรือค ำสัง่ศำลอทุธรณ์ในวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 แตอ่ย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของ
บริษัทและบริษัทย่อยเช่ือว่ำผลของคดีดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินและกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทแตอ่ย่ำงใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
 
 ช่ือบริษัท : บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 ช่ือย่อหลกัทรัพย์: TEAMG 
 เลขทะเบียนบริษัท :  0107561000030 
  ประเภทธุรกิจ :  ให้บริกำรท่ีปรึกษำด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม กำรจดักำรครบวงจร  
 กลุม่อตุสำหกรรม : อสงัหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง 
 หมวดธุรกิจ : บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 
 ทนุจดทะเบียน :  340,000,000 บำท  
  แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 680,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 
 ทนุช ำระแล้ว :  340,000,000 บำท  
  แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญั 680,000,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 0.50 บำท 
 ท่ีตัง้บริษัท :  เลขท่ี 151 ถนนนวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
 โทรศพัท์ : 0 2509 9000  

โทรสำร : 0 2509 9090 
 เวบ็ไซต์ :  www.teamgroup.co.th  
 ติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ : ir@team.co.th หรือ 06 3187 6444 
 ติดตอ่เลขำนกุำรบริษัท : cs@team.co.th 
  
5 บริการเป็นเลิศที่ทมีกรุ๊ปภูมิใจ 
 

 ทีมกรุ๊ปพร้อมผนกึก ำลงัในองค์กรและพนัธมิตร มุง่มัน่ ตัง้ใจท่ีจะเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรที่ปรึกษำในรูปแบบ
บูรณำกำร (Integrated Consulting) ซึ่งเช่ียวชำญในด้ำนกำรพัฒนำด้ำนวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลกัภำยใน
ภมูิภำคอำเซียน โดยแบ่งกำรให้บริกำรเป็น 5 ด้ำน ดงันี ้

mailto:pathai_p@team.co.th%20หรือ
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 1. การคมนาคมและโลจสิตกิส์   
 งำนถนน สะพำน ทำงพิเศษระหว่ำงเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบรำง รถไฟฟ้ำทำงคู่และรถไฟควำมเร็วสงู 
ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือ วิศวกรรมจรำจร กำรบริหำรจดักำรจรำจร และกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ 
 2. ทรัพยากรน า้  
 บริหำรจัดกำรและพัฒนำทรัพยำกรน ำ้ เพ่ือกำรอุปโภค บริโภค และชลประทำน ไฟฟ้ำพลงัน ำ้ กำรป้องกัน      
น ำ้ท่วมและกำรระบำยน ำ้ วิศวกรรมชำยฝ่ัง รวมถงึกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น ำ้ 
 3. สิ่งแวดล้อม  
 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ กำรศึกษำและวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบือ้งต้นกำรประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรประเมินผลกระทบด้ำนสังคม กำรประเมินผลกระทบด้ำนสุขภำพ กำรวำงแผนจัดกำร
สิ่งแวดล้อม แผนปฏิบตัิกำรอพยพโยกย้ำยถ่ินฐำน และแผนพฒันำสงัคม 
 4. อาคารและสาธารณูปโภค   
 งำนอำคำรและระบบสำธำรณปูโภคทกุประเภท รวมถงึโครงกำรพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ใน รูปแบบต่ำงๆ เช่น 
คอนโดมิเนียม โรงแรม ศนูย์กำรค้ำและ Mixed-use Complex นิคมอตุสำหกรรม โรงงำนอตุสำหกรรม งำนอำคำรเขียว 
กำรวำงผังเมืองและผังภูมิภำค กำรวำงแผนพัฒนำท่ีดิน อำคำรและนิคมอุตสำหกรรม รวมถึงกำรพัฒนำเมือง           
รอบศนูย์กลำงกำรคมนำคม (Transit Oriented Development-TOD) 
 5. พลังงาน   
 โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกแหล่งพลังงำน Fossil Fuel และแหล่งพลังงำนทดแทนทุกประเภทเพ่ือลดต้นทุน      
ด้ำนพลงังำน อนัครอบคลุมถึงก๊ำซธรรมชำติ ถ่ำนหิน พลงัน ำ้ ลม แสงอำทิตย์ ชีวมวล ก๊ำซชีวภำพ ขยะ นิวเคลียร์    
งำนเปลี่ยนระบบสำยไฟฟ้ำอำกำศเป็นสำยไฟฟ้ำใต้ดินเพ่ือรองรับกำรเป็นมหำชนแห่งอำเซียน กำรพัฒนำ
สำธำรณูปโภคพืน้ฐำนด้ำนพลงังำน กำรอนุรักษ์พลงังำน กำรบริหำรจดักำรพลงังำน รวมถึงบริกำรวิศวกรอิสระและ
กำรท ำ Due Diligence 
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ผนึกก าลังทมีกรุ๊ป เตบิโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
  

 กว่ำ 4 ทศวรรษท่ีทีมกรุ๊ปได้ให้บริกำรท่ีปรึกษำแก่หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรชัน้น ำทัง้ในและต่ำงประเทศ    
จนเป็นท่ียอมรับและได้รับควำมไว้วำงใจในศักยภำพและควำมเช่ียวชำญในด้ำนวิชำกำร วันนีที้มกรุ๊ปมีบุคลำกร           
ท่ีเป่ียมด้วยประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ พร้อมด้วยเครือข่ำยผู้ เช่ียวชำญชำวต่ำงชำติ ผนกึก ำลงัจำก 7 บริษัทและ
บริษัทในเครือ ประกอบด้วย 
 

 
 

จุดเด่นของกลุ่มบริษัท 
 ด้วยประสบกำรณ์ท่ีสัง่สมมำกว่ำ 40 ปี กลุม่บริษัทเติบโตเป็นบริษัท่ีปรึกษำชัน้น ำของประเทศ และมุง่เป้ำไปสู่    
กำรเป็นผู้น ำธุรกิจท่ีปรึกษำในระดบัภูมิภำคอำเซียน ด้วยระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ มุ่งเน้นกำรพฒันำ
คุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทัง้ส่งเสริมศกัยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถของบุคลำกร รวมไปถึง      
กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวตักรรมให้ก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยัง้ เพ่ือมอบบริกำรท่ีดีท่ีสุด สร้ำงผลงำนท่ีไ ด้คุณภำพ     
และสร้ำงควำมประทบัใจให้แก่ลกูค้ำ 
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 ส่ังสมประสบการณ์ สร้างคลังความรู้อย่างต่อเน่ือง 
กว่ำ 40 ปี ท่ีกลุ่มบริษัทสัง่สมประสบกำรณ์และสร้ำงคลงัควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองจนกลำยเป็นรำกฐำนของงำน

ด้ำนท่ีปรึกษำอนัแข็งแกร่งในทุกวนันี ้ด้วยทีมงำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ  กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกรุ่นสู่รุ่น กำรพฒันำและ
อบรมทัง้ในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ท ำให้บุคลำกรของทีมกรุ๊ปมีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ  สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบวงจร พร้อมสร้ำงควำมเช่ือมั่นและได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทัง้
ภำยในประเทศและอำเซียน 

 เทคโนโลยีก้าวหน้า นวัตกรรมก้าวไกล 
กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นสิ่งท่ีกลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคญัมำโดยตลอด นับตัง้แต่กำรพัฒนำ

แบบจ ำลองชลศำสตร์-อุทกวิทยำ (River Network Model) ซึ่งท ำให้ทีมกรุ๊ปมีควำมเช่ียวชำญด้ำนน ำ้ กำรน ำโดรน 
(Drone) หรือเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขบั (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มำใช้ประโยชน์ด้ำนกำรส ำรวจพืน้ท่ี 
ตลอดจนกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนสถำปัตยกรรม วิศวกรรม และกำรก่อสร้ำงด้วยระบบ Building Information Model 
(BIM) และ Construction Information Modeling (CIM) เพ่ือเก็บข้อมูลและสร้ำงแบบจ ำลองอำคำรในระบบสำมมิติ 
ต่อยอดไปสู่กำรวิเครำะห์และพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อันช่วยลดทัง้ระยะเวลำและต้นทุนในกำรด ำเนิน
โครงกำรได้เป็นอย่ำงมำก เป็นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ พร้อมทัง้น ำเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีทนัสมยัมำใช้ในกำร
ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 One-stop Services: บริการแบบเบด็เสร็จ ครบ จบ ในจุดเดียว 
 จุดแข็งท่ีโดดเด่นอีกประกำรหนึ่งของกลุ่มบริษัทคือ กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop 
Services โดยมีบคุลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญและสำมำรถให้บริกำรได้หลำกหลำยสำขำ ทัง้ด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ 
ด้ำนทรัพยำกรน ำ้ ด้ำนอำคำรและสำธำรณูปโภค ด้ำนกำรจดักำรสิ่งแวดล้อม ด้ำนพลงังำน และด้ำนเทคโนโลยี รวมไปถึง
ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง โดยให้บริกำรตัง้แต่กำรศกึษำ วำงแผนแม่บท กำรศกึษำควำมเหมำะสม กำรส ำรวจและออกแบบ 
กำรศึกษำและวิเครำะห์ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง รวมถึงกำรด ำเนินงำนอื่น  ๆ          
ท่ีเก่ียวข้อง กลำ่วได้วำ่กลุม่บริษัทให้บริกำรนบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่สิน้สดุโครงกำร ครบ จบ ในจดุเดียว 

 ผนึกก าลัง สร้างพันธมิตรยั่งยืน 
 พันธมิตร คือหนึ่งในฟันเฟืองชิน้ส ำคญัท่ีท ำให้ตลอดระยะเวลำกว่ำ 4 ทศวรรษ ของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่ำง
มั่นคง และเป่ียมไปด้วยประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมช ำนำญ กลุ่มบริษัทมีพันธมิตรท่ีแข็งแกร่งทัง้ในประเทศและ
ตำ่งประเทศ ที่พร้อมให้ควำมร่วมมือในกำรพฒันำและเสริมศกัยภำพองค์กรให้เข้มแข็ง มัน่คง และก้ำวไกล 

กลุม่บริษัทท ำข้อตกลงควำมร่วมมือกบัองค์กรธุรกิจ รัฐวิสำหกิจ และสถำบนักำรศกึษำ ท่ีมีคำ่นิยมสอดคล้องกัน 
เพ่ือเสริมศกัยภำพด้ำนวิชำกำร พร้อมทัง้พฒันำบคุลำกรให้มีคณุภำพและมีควำมเช่ียวชำญ สง่มอบบริกำรและผลงำน
ท่ีมีคณุภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถขยำยธุรกิจออกสู่ภูมิภำคอำเซียนได้อย่ำงต่อเน่ือง โดยเรำมีเครือข่ำยพนัธมิตร    
ท่ีหลำกหลำยและเข้มแข็ง ทัง้เมียนมำ สปป.ลำว เวียดนำม มำเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกำ 
และญ่ีปุ่ น ซึง่ช่วยยกระดบัและขยำยขอบเขตกำรให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 ทมีเวิร์ก ทมีกรุ๊ป 
 ทีมเวิร์กภำยในกลุ่มบริษัท คือหัวใจส ำคญัของควำมส ำเร็จท่ีปรำกฏให้เห็นมำตลอดนับแต่แรกก่อตัง้บริษัท
จนถึงปัจจุบนั โดยล้วนเกิดจำกควำมทุ่มเท ควำมพำกเพียร และควำมเป็นน ำ้หนึ่งใจเดียวกนัของบุคลำกรกว่ำ 1,500 คน 
ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ ที่ตำ่งร่วมมือร่วมใจกนัสร้ำงผลงำนและมอบบริกำรที่ดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้ำ  
 

สี่ทศวรรษท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ โดยใช้ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ              
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของทุกหน่วยงำน ทุกองค์กร เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด โดยยึดมั่นหลัก SQT คือ      
กำรบริกำรด้วยหวัใจ (Service) ผลงำนมีคณุภำพมำตรฐำนมืออำชีพ (Quality) และ กำรท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) 
วนันีก้ลุม่บริษัทจงึมีหน่วยงำน องค์กร และบริษัทชัน้น ำทัง้ภำครัฐและเอกชน รวมถงึพนัธมิตรทัง้ในและตำ่งประเทศ 

 

International Organizations & Private Enterprises 
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Government & State Enterprises 
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ส่วนที่ 2 
 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  

 
7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 340 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 340 ล้ำนบำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 680 ล้ำนหุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้ หุ้นละ 0.50 บำท  
 บริษัทไมม่ีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตำ่งจำกหุ้นสำมญั  
 ทัง้นี ้บริษัทไม่มีโครงกำรออกและเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภำพให้กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซึง่เป็น   
คนตำ่งด้ำว (Thai Trust Fund) และไมม่ีกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (NVDR) 
 
7.2  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

 รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 20 ล ำดบัแรก ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2563 
 

ล าดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 นำยประเสริฐ ภทัรมยั 73,098,800 10.75% 
2 นำยพีรวธัน์ เปรมช่ืน 39,580,800 5.82% 
3 นำยอ ำนำจ พรหมสตูร 38,430,200 5.65% 
4 นำยชวลิต จนัทรรัตน์ 28,278,400 4.16% 
5 นำยธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์ 23,587,000 3.47% 
6 นำงสิรินิมิตร บญุยืน 23,122,200 3.40% 
7 นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั 21,627,900 3.18% 
8 นำยกิตติพล บลุนิม 20,400,000 3.00% 
9 นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช 20,275,000 2.98% 

10 นำยประสงค์ หวงัรัตนปรำณี 17,007,600 2.50% 
11 นำยวีระ สธีุโสภณ 16,212,600 2.38% 
12 นำงสำวนวลแพร ภทัรมยั 14,003,400 2.06% 
13 นำยสขุสวสัด์ิ ศรีสภุรวำณิชย์ 10,870,200 1.60% 
14 บริษัท  ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั 10,818,600 1.59% 
15 นำยธงชยั มนัตภำณีวฒัน์ 10,421,300 1.53% 
16 นำยชำย มโนภำส 10,000,000 1.47% 
17 นำงสำวกลัยภรณ์ ก้วยเจริญพำนิชก์ 9,770,100 1.44% 
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ล าดบัที่ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
18 นำงสำวมยรีุ ก้วยเจริญพำนิชก์ 8,558,100 1.26% 
19 นำงสำวฐิติวลัคุ์ จนัทรรัตน์ 7,000,000 1.03% 
20 นำยวีระพล ทองอไุทย 6,720,200 0.99% 

 
 7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละปีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษัทหลงัหกัภำษีเงินได้นิติบคุคล และหกัส ำรองตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อย่ำงไร   
ก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลท่ีกล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงินของ
บริษัท สภำพคลอ่ง แผนกำรลงทนุ เง่ือนไขทำงกฎหมำย รวมถงึปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำน ควำมจ ำเป็น และ       
ควำมเหมำะสมอ่ืน ๆ ในอนำคต และกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมี
นยัส ำคญั 
 ทัง้นี ้มติคณะกรรมกำรของบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจะต้องน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนุมตัิ       
อนึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลได้ หำกเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม
และไมก่ระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้นีจ้ะต้องรำยงำนให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุครำวถดัไป 
 ในปี 2563 บริษัทจ่ำยเงินปันผล 2 ครัง้คือกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ท่ีสองปี 2562 ส ำหรับงวดวนัท่ี      
1 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 40.8 ล้ำนบำท หรือ 0.06 บำทต่อหุ้น และเงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับ        
ปี 2563 จ ำนวน 74.8 ล้ำนบำท หรือ 0.11 บำทตอ่หุ้น รวมเป็นกำรจ่ำยเงินปันผลทัง้สิน้ 115.6 ล้ำนบำท  

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทตัง้แตเ่ข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีดงันี ้

เงินปันผล อนมุตัิกำรจ่ำยโดย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ (1) 
/ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (2) 

เงินปันผล/หุ้น 
(บำทตอ่หุ้น) 

เงินปันผลจ่ำย  
(ล้ำนบำท) 

ระหวำ่งกำลปี 2561 9 สิงหำคม 2561 (1) 0.075 51.0 
ประจ ำปี 2561 3 เมษำยน 2562 (2) 0.075 51.0 
ระหวำ่งกำลปี 2562 7 สิงหำคม 2562 (1) 0.05 34.0 
ระหวำ่งกำลครัง้ท่ี 2 ปี 2562 7 เมษำยน 2563 (1) 0.06 40.8 
ระหวำ่งกำลปี 2563 11 สิงหำคม 2563 (1) 0.11 74.8 
ประจ ำปี 2563 * 25 กมุภำพนัธ์ 2564 (1) 0.05 34.0 
*หมำยเหต ุ: รอน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น วนัที่ 29 เมษำยน 2564 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

  คณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 
1. นำยศำนิต ร่ำงน้อย ประธำนกรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรอิสระ 
 

2. ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั/1 รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

3. พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร(1) กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน 

กรรมกำรอิสระ 
 

4. นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ์/2 กรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรอิสระ 
 

5. ดร.ธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์/1 กรรมกำร กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

6. นำยวีระ สธีุโสภณ กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 

กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

7. นำยชวลิต จนัทรรัตน์(2) กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

8. นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั/1 กรรมกำร กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

9. ดร.อภิชำต ิ สระมลู(3) กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
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/1 กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร ที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 
/2 กรรมกำรอิสระท่ีจบกำรศกึษำทำงด้ำนบญัชี 
(1)พลเอก วิเชียร ศริิสนุทร ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 โดยมีผลตัง้แต่

วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป (แทน ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั ท่ีลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน) 
(2)นำยชวลิต จนัทรรัตน์ ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 12  
พฤศจิกำยน 2563 เป็นต้นไป (แทน ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั ท่ีลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน) 
(3)ดร.อภิชำติ สระมูล ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท (แทนนำยพีรวธัน์ เปรมช่ืน ท่ีลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท) ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(แทน ดร.ธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์ ท่ีลำออกจำกกำรเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง) และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (ต่อจำกนำยชวลิต จนัทรรัตน์) จำกท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2563 เป็นต้นไป 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท คือ นำยประเสริฐ ภทัรมยั นำยวีระ สธีุโสภณ นำยธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์     
นำยชวลิต จนัทรรัตน์ นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั นำยอภิชำติ สระมลู กรรมกำรจ ำนวนสองในหกคนนีล้งลำยมือช่ือร่วมกนั และ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท 
 

1. ก ำกบั ติดตำม และดแูลให้มัน่ใจได้วำ่ กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อยอื่น ๆ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลตุำมวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมีส่วนร่วมในกำร
สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  

3. เป็นผู้ เ รียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยเป็นประธำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท 

4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง
สองฝ่ำยเท่ำกนั 

5. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และมีมำตรกำรท่ีจะ
ดแูลให้เร่ืองส ำคญัได้ถกูบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

6. จดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็นส ำคญั
กนัอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน กำรส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ควำมเห็นได้อย่ำง
อิสระ 

7. เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร และระหวำ่ง
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

1. ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั ควำมซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนปฏิบตัิหน้ำท่ีให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ ถือหุ้น  

2. พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีก ำหนดใน  พ.ร.บ. บริษัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั 
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับต ำแหน่งกรรมกำร  ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกกำรออกตำมวำระ 

3. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย โดยเลือกจำกกรรมกำรและ/หรือผู้บริหำรของบริษัท และ/หรือ
บุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม พร้อมทัง้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ดงักลำ่ว 

4. พิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบังคบั
และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น          
เพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทตอ่ไป 

5. พิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจผกูพนับริษัทได้ 
6. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจ

เพ่ือให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจและ/หรือภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำร
อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ ๆ ได้ 

7. พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัท  เว้นแต่ในกรณีท่ีรำยกำร
ดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  ทัง้นี  ้ในกำรพิจำรณำอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำม
ประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. พิจำรณำอนุมตัิกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีท่ีรำยกำรดงักล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำก      
ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในกำรพิจำรณำอนมุตัิดงักลำ่วให้เป็นไปตำมประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้องกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่ำบริษัทมีก ำไรพอสมควรที่จะท ำ
เช่นนัน้ และรำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวตอ่ไป  

10. มีหน้ำท่ีก ำหนดวิสยัทัศน์ นโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมำณประจ ำปี 
และก ำกบัควบคมุดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้  อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน  

11. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู 
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12. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำร  โดยมีควำมตัง้ใจและระมัดระวัง       
ในกำรปฏิบตัิงำน  

13. ก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบริหำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
14. ก ำกับดูแลให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีชดัเจน  และวดัผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร

ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิบตัิงำน โดยพิจำรณำถงึควำมเป็นไปได้และควำมสมเหตสุมผล  
15. รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นโดยสม ่ำเสมอ ด ำเนินงำนโดยรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีกำรเปิดเผยข้อมลู     

ท่ีเป็นสำระส ำคญัตอ่ผู้ลงทนุอย่ำงถกูต้องครบถ้วน มีมำตรฐำนและโปร่งใส  
16. พิจำรณำตัดสินในเร่ืองท่ีมีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยและแผนธุรกิจโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่  อ ำนำจ    

กำรบริหำรกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สิน และรำยกำรอื่นใดท่ีกฎหมำยก ำหนด  
17. ก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัิในกำรท ำธุรกรรม และกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังำนของ

บริษัทให้คณะหรือบุคคลตำมควำมเหมำะสม และให้เป็นไปตำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องโดยจัดท ำเป็น
คูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำร และให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

18. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลจดัให้มีกระบวนกำร      
ในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคมุภำยใน  

19. ให้ควำมเห็นชอบในกำรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และพิจำรณำค่ำสอบบัญชีประจ ำปี เพ่ือน ำเสนอต่อ       
ผู้ ถือหุ้นในกำรพิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ 

20. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินโดยแสดงควบคู่กบัรำยงำน
ของผู้ สอบบัญชีไว้ในรำยงำนประจ ำปี  และครอบคลุมในเร่ืองส ำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติท่ีดี
ส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

21. ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย ให้เป็นไปตำมกฎบตัรท่ีก ำหนดไว้ 
22. คณะกรรมกำรต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิด้วยตนเอง และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยรวม 

   
  ทัง้นี ้ก ำหนดให้กรรมกำรซึง่มีหรืออำจมีควำมขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัท ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
  นอกจำกนัน้ ในกรณีต่อไปนี  ้จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น       
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  (ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บคุคลอื่น  
  (ข)  กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหำชนอื่นมำเป็นของบริษัท  
  (ค)  กำรท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเก่ียวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญ         

  กำรมอบหมำยให้บคุคลอื่นใดเข้ำจดักำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรควบรวมกิจกำรกบับคุคลอื่นโดยมี 
  วตัถปุระสงค์เพ่ือกำรแบ่งผลก ำไรขำดทนุกนั 



  แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 7 
 

  (ง)  กำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
  (จ)  กำรเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท   
  (ฉ)  กำรเลิกบริษัท   
  (ช)  กำรออกหุ้นกู้ของบริษัท   
  (ซ)  กำรควบรวมกิจกำรบริษัทกบับริษัทอื่น  
  (ณ)  กำรอื่นใดท่ีได้ก ำหนดไว้ภำยใต้บทบญัญตัิแห่งกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และ/หรือข้อก ำหนดของ     

  ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 
  ดงักลำ่วข้ำงต้น อำทิ รำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สิน รำยกำรที่เก่ียวโยงกนั เป็นต้น 
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 
  บริษัทฯ มีก ำหนดวนัประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทลว่งหน้ำอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นประจ ำทกุปี ตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถวำงแผนจดัสรรเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยในกำร
ประชุมแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้คณะกรรมกำรล่วงหน้ำ         
ไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำข้อมูลก่อนเข้ำประชุม โดยกรรมกำร
สำมำรถสอบถำมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทเพ่ือประสำนงำนต่อไป นอกจำกนี ้คณะกรรมกำร
บริษัท ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรจดักำรเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่ำงรอบคอบ ในกรณีท่ี
กรรมกำรคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีกำรพิจำรณำ กรรมกำรดังกล่ำวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำร
ตดัสินใจในเร่ืองนัน้ และในกำรประชมุกรรมกำรทกุท่ำนมีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นและลงมติ โดยประธำนท่ีประชุม
ได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกท่ำนได้แสดงควำมเห็นอย่ำงเต็มท่ีก่อนจะขอลงมติ เมื่อสิน้สดุกำรประชุม บริษัทฯ ได้จดัท ำ
รำยงำนกำรประชุมเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับรองในท่ีประชุมครัง้ถัดไป และให้ประธำนกรรมกำร      
ลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้อง รำยงำนกำรประชุมท่ีผ่ำนกำรรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบเพ่ือควำม
สะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง 
  ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ ซึ่งกรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุมคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 98.40 และมีกำรประชมุของกรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำร ประจ ำปี 2563 ด้วยจ ำนวน 1 ครัง้ 
 
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
 
  ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมข้อบังคบัของบริษัท กล่ำวคือ ในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้      
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) 
กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้  
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ส ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง  และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  ให้มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนั      
ท่ีได้รับแต่งตัง้หรือตำมมติกรรมกำรบริษัท กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรเสนอช่ือและแต่งตัง้     
เข้ำด ำรงต ำแหน่งใหมไ่ด้ 

ทัง้นี  ้กำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้  จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถอนุมตัิ
รำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์) ส ำหรับทัง้บริษัทและบริษัทย่อย 
 

8.2 ผู้บริหาร 
 
 รำยช่ือผู้บริหำรของบริษัทตำมนิยำมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ ำนวน 6 ท่ำน ดงันี ้
 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. ดร.อภิชำต ิสระมลู ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
2. นำยไกรวฒิุ สิมธำรำแก้ว รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร - ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
3. นำยนคร แสนยำสิริ รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร - ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
4. ดร.ธีระวฒิุ เจือณรงค์ฤทธ์ิ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร 
5. นำยสมพสัตร์ สวุพิศ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรลงทนุ 
6. นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

 หมำยเหต ุ: (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน คือ นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช  
   จบกำรศกึษำระดบัปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจดักำร สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยั 
   ลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี จำกมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

  (2)  ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรควบคมุดแูลกำรท ำบญัชี คือ นำงสำวณภทัร ปริญญำนสุรณ์ จบกำรศกึษำ 
  ระดบัปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ และระดบัปริญญำตรี   
  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี สำขำกำรบญัชี เกียรตินิยมอนัดบั 1 จำกมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

1. ควบคมุกำรด ำเนินกิจกำร วำงแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน และบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท 
2. ตดัสินในเร่ืองท่ีส ำคญัของบริษัท ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำร

ควบคมุกำรบริหำรงำนในสำยงำนตำ่ง ๆ 
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3. เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรบงัคบับญัชำ ติดต่อ สัง่กำร ตลอดจนเข้ำลงนำมในนิติกรรมสญัญำ เอกสำรค ำสัง่ 
หนงัสือแจ้งใด ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำร 

4. มีอ ำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย บุคคลตำมท่ีเห็นสมควร ตลอดจนก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ี และ
ผลตอบแทนท่ีเหมำะสม และให้มีอ ำนำจ เลิกจ้ำง ปลดออก ให้ออกตำมควำมเหมำะสม ของพนักงำน
ระดบัตำ่ง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำร 

5. มีอ ำนำจในกำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรค้ำ เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 
6. พิจำรณำกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ /หรือ

กรรมกำรบริษัท 
7. อนมุตัิและแตง่ตัง้ท่ีปรึกษำด้ำนตำ่ง ๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
8. ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท 

 
  ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้            
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรจะต้องปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดและระเบียบวำระต่ำง ๆ ท่ีได้รับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และจะไมร่วมถงึอ ำนำจและ/หรือกำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนมุตัิรำยกำรใดท่ีตน หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบคุคล
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์             
ในลกัษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งกำรอนุมตัิรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักลำ่วตำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้องก ำหนด  
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตัง้ นำงสำวภมรำ พัฒนภูมิธนินท์ ให้ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัท โดยให้มีอ ำนำจ
หน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ
บุคคลดงักล่ำวเป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัทได้ 
และได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรส ำหรับเลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary Program Class 99/2019) แล้ว ทัง้นี ้   
เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมี
บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบส ำหรับเลขำนกุำรบริษัท ดงันี ้

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 

1. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ทะเบียนกรรมกำร 
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(2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
(3) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำรและส่งส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรำยงำน 

3. จดัท ำระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรแสดงข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
(1) กำรให้ข้อมลูประกอบกำรขอมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
(2) งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหรือรำยงำนอื่นใดท่ีต้อง

เปิดเผยตำมมำตรำ 56 มำตรำ 57 มำตรำ 58 หรือ มำตรำ 199 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ 

(3) ควำมเห็นของบริษัทเม่ือมีผู้ท ำค ำเสนอซือ้หุ้นของบริษัทจำกผู้ ถือหุ้นเป็นกำรทัว่ไป 
(4) กำรให้ข้อมูลหรือรำยงำนอื่นใดเก่ียวกับกิจกำรท่ีบริษัทจัดท ำขึน้เพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชน

ทัว่ไป ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด 
 รวมทัง้ดแูลให้มีกำรเก็บรักษำเอกสำรหรือหลกัฐำนดงักล่ำวให้ถูกต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้
ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปีนบัแต่วนัท่ีมีกำรจัดท ำเอกสำรหรือข้อมลูดงักล่ำวโดยกำรเก็บรักษำเอกสำรและ
หลกัฐำนข้ำงต้น ให้หมำยควำมรวมถงึกำรเก็บรักษำด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดท่ีสำมำรถเรียกดไูด้
โดยไมม่ีกำรเปลี่ยนแปลงข้อควำม 

4. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนดตอ่ไป 
5. ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงัและซื่อสตัย์สุจริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรตลอดจนมติผู้ ถือหุ้ นและไม่กระท ำกำรใด     
อนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

6. ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบและควำมระมดัระวงัเย่ียงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนัน้จะพึงกระท ำ
ภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงเดียวกนั โดย 
(1) กำรตดัสินใจได้กระท ำไปด้วยควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทเป็นส ำคญั 
(2) กำรตดัสินใจได้กระท ำบนพืน้ฐำนข้อมลูที่เช่ือโดยสจุริตวำ่เพียงพอ และ 
(3) กำรตดัสินใจได้กระท ำไปโดยตนไมม่ีสว่นได้เสีย ไมว่ำ่โดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองท่ีตดัสินใจนัน้ 

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเลขำนุกำรบริษัทพ้นจำกต ำแหน่ง หรือไม่อำจปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้

เลขำนกุำรบริษัทคนใหมภ่ำยใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีเลขำนกุำรบริษัทคนเดิมพ้นจำกต ำแหน่งหรือไมอ่ำจปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ 
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8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  
 

 (1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

เพ่ือจูงใจและรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมและ              
เอือ้ประโยชน์ต่อผลส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนเป็น         
ผู้ พิจำรณำและเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือน ำเสนอผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติ  โดยมี           
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และอยู่ในลกัษณะ       
ท่ีเปรียบเทียบได้กบัมำตรฐำนหรือระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสำหกรรมและขนำดเดียวกบับริษัท  

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนพิจำรณำ

หลกัเกณฑ์ และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 

 1.  แนวทางการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
1.1  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ให้พิจำรณำจำกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

และกำรท ำงำนของกรรมกำรบริษัท 
1.2 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  พิจำรณำถึงประเภทค่ำตอบแทน  วิธีกำร        

จ่ำยคำ่ตอบแทนและจ ำนวนคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
1.3 ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนดังกล่ำวคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  จะต้อง

พิจำรณำให้สอดคล้องกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  ควำมตัง้ใจของกรรมกำรบริษัท ประเภทและ
ขนำดธุรกิจของบริษัท ตลำด และคู่แข่งขนั โดยท่ีค่ำตอบแทนดงักล่ำวต้องอยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม
และเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษำกรรมกำรท่ีมีคณุภำพไว้ 

1.4 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน เป็นผู้ พิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรในฐำนะผู้บริหำรด้วย 

 

 2.  ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน 
2.1  คำ่ตอบแทนกรรมกำรรำยเดือน เพ่ือสะท้อนถงึหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท 

2.2 ค่ำเบีย้ประชุม เพ่ือสะท้อนกำรท ำงำนของกรรมกำรบริษัท และเพ่ือจูงใจให้กรรมกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี  
โดยกำรเข้ำประชมุอย่ำงสม ่ำเสมอ 

2.3 คำ่ตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินรำงวลั 
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 โดยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรของบริษัทตัง้แตร่ะดบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรลงไป จะไมม่ีสิทธิได้รับ
คำ่ตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 

 
 3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
  3.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือน ให้จ่ำยเป็นรำยเดือนทุกเดือนส ำหรับกรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร สว่นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไมม่ีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทนรำยเดือน  
  3.2 ค่ำเบีย้ประชุม ให้จ่ำยกับกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยทุกท่ำนท่ีเข้ำประชุม (ทัง้ท่ีเป็น

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร) ส่วนกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไม่มีสิทธิ
ได้รับคำ่เบีย้ประชมุ 

 
ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 ได้มีมติอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทน

ให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ประจ ำปี 
2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บำท อีกทัง้ให้จ่ำยเงินรำงวัลประจ ำปี 2562 จ ำนวน 1,732,000 บำท โดยมี
รำยละเอียดตอ่ไปนี ้

(หน่วย : บำท) 
 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน    

และค่าเบีย้ประชุม ปี 2563 
1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1  คำ่ตอบแทนกรรมกำรรำยเดือน (บำท/เดือน) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
 กรรมกำรบริษัท 

1.2  คำ่เบีย้ประชมุ (บำท/ครัง้) 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
 กรรมกำรบริษัท 

1.3  เงินรำงวลั 
หมำยเหต ุ:  กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีมี
รำยได้ประจ ำจะไมไ่ด้รับคำ่ตอบแทน 
                 ในข้อ 1.1 และ 1.2 
 

 
 

37,500 บำท/เดือน 
32,500 บำท/เดือน 
25,000 บำท/เดือน 

 
7,500 บำท/ครัง้ 
6,500 บำท/ครัง้ 
5,000 บำท/ครัง้ 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายเดือน    

และค่าเบีย้ประชุม ปี 2563 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1  คำ่ตอบแทนกรรมกำรรำยเดือน (บำท/เดือน) 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 

2.2  คำ่เบีย้ประชมุ (บำท/ครัง้) 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 

30,000 บำท/เดือน 
20,000 บำท/เดือน 

 
7,500 บำท/ครัง้ 
5,000 บำท/ครัง้ 

3. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
3.1  คำ่ตอบแทนรำยเดือน 
3.2  คำ่เบีย้ประชมุ (บำท/ครัง้) 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
 กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 
- ไมม่-ี 

 
7,500 บำท/ครัง้ 
5,000 บำท/ครัง้ 

 
สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 

(หน่วย : บำท) 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ปี 2563 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

1. นำยศำนิต ร่ำงน้อย กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

796,325 397,500 - 

2. ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั  รองประธำนกรรมกำร 680,375 - - 

3. พล.อ.วิเชียร ศิริสนุทร กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน 

530,900 265,000 20,000 

4. นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ์ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

530,900 265,000 - 
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รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ปี 2563 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

5. ดร.ธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์ กรรมกำร 530,900 - - 

6. นำยวีระ สธีุโสภณ กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 

530,900 - 15,000 

7. นำยชวลิต จนัทรรัตน์ กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 

195,900 - 10,000 

8. นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั กรรมกำร 525,900 - - 

9. ดร.อภิชำติ สระมลู(1) กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

195,900 - - 

10.นำยพีรวธัน์ เปรมช่ืน  (2) กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน 

39,655 - 7,500 

หมำยเหต:ุ  ตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual Basis) 
(1) ดร.อภิชำต ิสระมลู ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตัง้แตว่นัท่ี  19 กมุภำพนัธ์ 2563 ถึงปัจจบุนั  
 (2) ในปี 2563 นำยพีรวธัน์ เปรมช่ืน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 – 17 กมุภำพนัธ์ 2563 

 
 (1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 บริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ผู้บริหำรระดบัสงู ปฏิบตัิงำนให้สอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว 
  บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไว้เ ป็น      
ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกบับริษัท  และก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมำะสมเพ่ือให้เกิดผลงำน
ตำมท่ีคำดหวงั ให้มีควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบคุคลท่ีช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลส ำเร็จ  
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  ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทนพิจำรณำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  แนวทางการพจิารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 1.1  ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  ให้พิจำรณำจำกภำระหน้ำท่ีและขอบเขต           

 ควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร รวมทัง้       
 ผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยให้
 สอดคล้องกบัอตัรำคำ่ตอบแทนในตลำดหรืออตุสำหกรรมด้วย 

 1.2 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  พิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
 ของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์          
 ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสำหกรรม
 เดียวกับบริษัท และก ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมำะสมเพ่ือให้เกิดผลงำนตำมท่ีคำดหวัง  ให้มี    
 ควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบคุคลท่ีช่วยให้งำนของบริษัทประสบผลส ำเร็จ 

 

2.  ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2.1  คำ่ตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจ ำ 

   2.2 คำ่ตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินรำงวลั เป็นต้น 
 

3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 3.1 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน เป็นผู้ พิจำรณำและก ำหนดค่ำตอบแทนของ

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรตำมหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยท่ีได้พิจำรณำไว้  และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ืออนมุตัิคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 3.2  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ในฐำนะกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไมม่ีสิทธิรับคำ่ตอบแทน
กรรมกำรรำยเดือน 

 3.3  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ในฐำนะกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่ำเบีย้
ประชมุ 

 
ในปี 2563 บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนผู้บริหำรรวม จ ำนวน 6 ท่ำน ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหำรที่ด ำรงต ำแหน่งเป็น

กรรมกำรบริษัทด้วยจ ำนวน 1 ท่ำน โดยบริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนส ำหรับผู้บริหำรของบริษัทดงันี ้ 
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ประเภทค่าตอบแทน จ านวน 

(คน) 
จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน 6 17.52 
ผลตอบแทนอื่น (1) 6 10.71 
รวม 6 28.23 

 

หมำยเหต:ุ  (1)ผลตอบแทนอ่ืน ได้แก่ โบนัส  เงินสมทบน ำสง่ประกันสงัคม เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ผลประโยชน์
 หลงัออก จำกงำน และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ  

  
 2. ค่าตอบแทนอื่น  
 -ไมม่ี- 
 
8.5 โครงสร้างค์การบริหาร 
 
โครงสร้างการบริหาร (ปัจจุบัน) 
 

 
หมำยเหตุ: คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงสร้ำงกำรบริหำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  6/2563 เม่ือวันที่ 23 ธันวำคม 2563             
โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 



  แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 17 
 

8.6 บุคลากร 
 

1.  จ านวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวนพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 โดยแบ่งเป็นสำยงำนหลกัได้ดงันี ้
 

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ปี 2563  (คน) 

 

 ฝ่ำยงำนบริหำรทัว่ไป เช่น ฝ่ำยกฎหมำย เลขำนกุำรบริษัท และ
เลขำนกุำรผู้บริหำร เป็นต้น 

23 

 ฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยงบประมำณและต้นทนุโครงกำร 40 

 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 10 

 ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล 20 

 ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 5 

 ฝ่ำยสนบัสนนุอื่น ๆ เช่น ฝ่ำยจดัซือ้จดัจ้ำง ฝ่ำยธุรกำร เป็นต้น 67 

 วิศวกร  688 

 สถำปนิก 63 

 ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะทำง เช่น นกัธรณีวิทยำ นกัวิชำกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อม  และนกัวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

116 

 ฝ่ำยสนบัสนนุกำรปฏิบตัิกำร เช่น เจ้ำหน้ำท่ีเขียนแบบ เจ้ำหน้ำท่ี
ควบคมุงำน  และเลขำนกุำรโครงกำร เป็นต้น 

334 

รวม 1,366 
 

2.   นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 

          บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถ  ตลอดจน   
กำรปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรและจริยธรรมให้แก่พนกังำนทกุระดบั เพ่ือสนบัสนนุและพฒันำศกัยภำพของพนกังำน อีก
ทัง้ ตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรขยำยตัวทำงธุร กิจทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ด้วยเหตุนี ้บริษัทจึงพัฒนำทักษะ ควำมรู้ และขีดควำมสำมำรถของพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเน่ือง 
ควบคูก่บักำรน ำระบบบริหำรให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำร
พฒันำพนกังำนในด้ำนตำ่ง ๆ อำทิ  

 กำรจดัฝึกอบรมภำยในองค์กำร (In-House Training) เพ่ือสง่เสริมและพฒันำศกัยภำพของพนกังำนทกุระดบั
ให้สำมำรถปฏิบตัิงำนตำมกลยทุธ์และเป้ำหมำยของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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 ระบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring System) เพ่ือถ่ำยทอดวฒันธรรมและองค์ควำมรู้ในกำรท ำงำนจำกรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง   
ให้เกิดควำมผกูพนัระหวำ่งพนกังำนในบริษัท และสำมำรถสร้ำงผู้สืบทอดต ำแหน่งผ่ำนกำรฝึกฝนอย่ำงเหมำะสม 

 กำรฝึกอบรมในขณะท ำงำน (On The Job Training) เป็นกำรฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนำทักษะพืน้ฐำน           
ให้พนกังำนเกิดควำมเข้ำใจวิธีกำรและสำมำรถน ำไปปฏิบตัิงำนได้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยใน
บริษัท 

 กำรดงูำนนอกสถำนท่ี (Site Visit) เพ่ือให้พนกังำนเรียนรู้เร่ืองใหม่ ๆ และเห็นประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบ
กำรท ำงำนเชิงปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีนีช้่วยให้พนักงำนน ำแนวคิดและวิธีกำรจำกกำรดูงำนนอสถำนท่ี       
ไปประยกุต์ใช้ในกำรปรับปรุง และพฒันำควำมสำมำรถของตนเอง 

 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เพ่ือเรียนรู้และพัฒนำตนเองโดยไม่จ ำเป็นต้องใช้ช่วงเวลำในกำร
ปฏิบตัิงำนเท่ำนัน้ พนกังำนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่ำนช่องทำงกำรเรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ ซึง่เอือ้อ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับพนักงำนท่ีประจ ำโครงกำรในประเทศและต่ำงประเทศ ท่ีอยู่ภำยนอกส ำนักงำนใหญ่      
ให้ได้รับกำรพฒันำตนเอง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน 

 
 สานต่อความเช่ียวชาญ ส่งเสริมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น 
  กลุม่บริษัทได้จดัให้มีกำรอบรมพฒันำควำมรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะให้แก่บคุลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือก ำหนดทิศทำง
เป้ำหมำย และทบทวนแนวทำงมุง่เป้ำเพ่ือสร้ำงบคุลำกรมืออำชีพท่ีจะร่วมมือกนัขบัเคลื่อนองค์กรไปสูค่วำมส ำเร็จ และ
เป็นสว่นหนึง่ของรำกฐำนท่ีมัน่คงแข็งแรง อนัจะน ำมำซึ่งกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศและยัง่ยืน 
 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  ทีมกรุ๊ปให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นพลงัส ำคญัในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้ก้ำวไป
ข้ำงหน้ำอย่ำงมัน่คง พร้อมตอบสนองต่อโอกำสและควำมท้ำทำยท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต โดยจดัอบรม สมันำ ในด้ำน
วิชำกำร ควำมปลอดภัย และด้ำนอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ และบ่มเพำะองค์ควำมรู้ เพ่ือให้เรียนรู้ถึง
ประสบกำรณ์และกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรอบรมหลักสูตรเทคนิคควบคุมและ
บริหำรงำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ ส ำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ รุ่น 4 (วิศวกรโยธำ) หลกัสตูรกำรออกแบบและควบคมุ
งำนโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ส ำหรับวิศวกรุ่นใหม่ รุ่น 3 (วิศวกร  M&E) เช่น กำรอบรมก้ำวสู่คณุภำพท่ีเป็นเลิศด้วย 
Service, Quality and Teamwork กำรอบรม Introduction to BIM: Consulting Business and New Oportunities 
อบรมหลกัสตูร TEAM Mentoring Program” สร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ี และประโยชน์ในกำรสอนงำน และให้
ค ำปรึกษำกำรปรับตัวและใช้ชีวิตในองค์กร (Coaching and mentoring) รวมถึงกำรจัดเสวนำเพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน มมุมองและทศันคติในกำรท ำงำน เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือให้บุคลำกรของทีม
กรุ๊ปมีควำมเช่ือมั่นและสำมำรถก้ำวข้ำมอุปสรรคกำรท ำงำนท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคตไปได้ เช่น กำร เสวนำ “BIM-
เทคโนโลยีปฏิวตัิวงกำรอตุสำหกรรมก่อสร้ำง” 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการที่ดีและจริยธรรมธุรกจิ 
 
  คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรและพนักงำนของ บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีมีระบบและกระบวนกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือช่วยส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้มีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน และได้ยึดมัน่เป็นแนวทำง
และกลไกในกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรเพ่ือเช่ือมโยงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และ
ผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงประโยชน์ท่ีเหมำะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ำยโดยรวม 
ซึง่กำรจดัโครงสร้ำงและกลไกกำรบริหำรจดักำรดงักลำ่วจะต้องสะท้อนถงึหลกักำรส ำคญัดงัตอ่ไปนี  ้
 
 1.  Accountability ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถชีแ้จงและอธิบำย     

กำรตดัสินใจนัน้ได้ 
 2. Responsibility ควำมรับผิดชอบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ 
 3. Equitable Treatment กำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมกนั และยตุิธรรม 
 4. Transparency ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง

โปร่งใสแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 5. Vision to Create Long-Term Value กำรมีวิสยัทศัน์ในกำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมให้กบัองค์กรในระยะยำว 
 6. Ethics กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
 คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อักษร 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ และน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำย รวมถึงกำร           
ให้ควำมส ำคญัในกำรน ำไปปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกภำคส่วนอย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทียมกัน และเสนอข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
เพียงพอ เพ่ือให้มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัทในทุกระดับชัน้ทัง้ในส่วนของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร 
พนักงำน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพ่ือประโยชน์ในระยะยำวของ  ผู้ ถือหุ้ น  ลูกค้ำ นักลงทุนและสำธำรณชนทั่วไป         
ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยำบรรณ (Code 
of Conduct) เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรและผู้บริหำรให้สอดคล้องกบัข้อพึงปฏิบตัิท่ีดีส ำหรับ
กรรมกำรบริษัทจดทะเบียน  (Code of Best Practice) เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  (Good 
Corporate Governance) ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้
แนวทำงไว้  
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 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทของบริษัท และสอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัท            
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) มำกย่ิงขึน้มำโดยตลอด โดยกำรทบทวนครัง้ลำ่สดุในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2563 ซึง่ได้ทบทวนหมวดหมูบ่ทบำทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ตำมข้อเสนอแนะจำกโครงกำรส ำรวจกำรดูแลกิจกำรบริษัท          
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR)  
 จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรผลกัดนักำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส่งผลให้ในปี  2563 บริษัท ได้รับ
กำรประเมินคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 (AGM Checklist 2020) โดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทย ด้วยผลคะแนนร้อยละ 100 และได้รับผลส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ ำปี 2563 โดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ในระดบัดีมำก  
 บริษัทได้ท ำกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท           
ท่ี www.teamgroup.co.th เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้สนใจสำมำรถศึกษำและดำวน์โหลดได้ ซึ่งสำระส ำคญัของกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดงันี ้ 

 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในสิทธิพืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น โดยวำงหลกักำรในกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
อย่ำงเป็นธรรม และเป็นไปตำมกฎหมำยโดยตลอด เช่น สิทธิในกำรซือ้ขำยและโอนหุ้น สิทธิในกำรรับเงินปันผล สิทธิ
ในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของบริษัท สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  สิทธิในกำรออกเสียง ลงคะแนนในวำระตำ่ง ๆ 
ท่ีพิจำรณำ สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทน สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรและผู้สอบบัญชี สิทธิในกำร
แสดงควำมคิดเห็นและซักถำมกรรมกำรในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และสิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือ
กรรมกำรล่วงหน้ำ เป็นต้น และได้ดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิดงักล่ำวโดยเคร่งครัด และไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำร
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

 

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้จดัให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ตำมข้อบังคบัของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรจดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(ส ำนกังำน ก.ล.ต.)  

1.1. บริษัทมีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่ม ให้เข้ำร่วมกำรประชุม     
 ผู้ ถือหุ้น 
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1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีกำรให้ข้อมูล วนั เวลำ สถำนท่ี และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติท่ีขอตำมท่ีระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญั     
ผู้ ถือหุ้นหรือในเอกสำรแนบวำระกำรประชมุ  

1.3. บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี  
และละเว้นกำรกระท ำใด ๆ ท่ีเป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชมุเพ่ือ
ออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีกำรที่ยุ่งยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวก
ตอ่กำรเดินทำง เป็นต้น 

1.4. บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำให้ชัดเจน  และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบพร้อมกับกำรน ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ น  
นอกจำกนีบ้ริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท 

1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้ นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้ นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ
ของผู้ ถือหุ้น 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น  ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น      
กำรนบัคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชมุสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย ำ 

2.2. กรรมกำรทุกคนควรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น สำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชุด
ย่อยตำ่ง ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้ 

2.3. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้มีกำรลงมติเป็นแตล่ะรำยกำร 
2.4. คณะกรรมกำรบริษัทควรสง่เสริม หรือจดัให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนน

เสียงในกำรประชุมสำมัญและวิสำมัญผู้ ถือหุ้ น  และเปิดเผยให้ท่ีประชุมทรำบพร้อมบันทึกไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุ 

2.5. คณะกรรมกำรบริษัทควรสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีส ำคัญ  เช่น กำรท ำ
รำยกำรเก่ียวโยง กำรท ำรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลงั 

2.6. ประธำนในท่ีประชุมควรจัดสรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกำสในกำรแสดง
ควำมเห็นและตัง้ค ำถำมตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 
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3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1. รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นจะบันทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน  และวิธีกำรแสดงผลคะแนน     

ให้ท่ีประชุมทรำบก่อนด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น  หรือซกัถำม 
นอกจำกนี  ้ควรบันทึกค ำถำม ค ำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ ถือหุ้ นเห็นด้วย 
คัดค้ำน และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร  รวมถึงควรบันทึกรำยช่ือกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชุมและ
กรรมกำรท่ีลำประชมุด้วย 

3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัและ
วิสำมญัผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 
 ส ำหรับปี 2563 บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ในวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่
ของบริษัท เลขท่ี 151 อำคำรทีม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โดยกรรมกำรบริษัท และกรรมกำร         
ชุดย่อยเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน รวมถึงผู้บริหำรของบริษัท เลขำนุกำรบริษัท พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต และ
ฝ่ำยกฎหมำยของบริษัท เข้ำร่วมประชุมเพ่ือชีแ้จงรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวำระกำรประชุมและตอบข้อซกัถำมของ      
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทได้ด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิเก่ียวกบักำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำมกฎหมำย
และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้
 

1) การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยกำรเสนอเพ่ิมวำระกำรประชุม และเสนอช่ือบุคคล     
ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติท่ีเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร หรือส่งค ำถำม เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนท่ีจะมีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ประจ ำปี 
2563 ตัง้แต่วันท่ี 29 ตุลำคม 2562 จนถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท  
https://www.teamgroup.co.th ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน  ข้อมูลส ำหรับผู้ ถือหุ้ น  
กำรประชุมผู้ ถือหุ้น” ทัง้นี ้ในช่วงเวลำของกำรรับเร่ือง ปรำกฎว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระ
กำรประชุม ส่งค ำถำมล่วงหน้ำ หรือเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรมำยงับริษัท 

 บริษัทมอบหมำยให้ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนของ
บริษัท เป็นผู้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 แบบ QR 
Code พร้อมวำระกำรประชุมและควำมเห็นของกรรมกำรอย่ำงย่อ โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์
โหลดหนงัสือเชิญประชุมฉบบัเต็ม วำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของกรรมกำรบริษัท หนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. รำยงำนประจ ำปี รวมทัง้เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ในวำระต่ำง ๆ ทัง้ฉบับภำษำไทยและภำษำองักฤษ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
และแจ้งผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 
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ล่วงหน้ำ 34 วันก่อนกำรประชุม ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นมีเวลำศึกษำข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้ำ
อย่ำงเพียงพอ นอกจำกนีบ้ริษัทได้ลงประกำศในหนงัสือพิมพ์ เพ่ือแจ้งก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ี 
และวำระกำรประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพ่ือเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุม
ลว่งหน้ำ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมำร่วมประชมุ 

 ในจดหมำยเชิญประชุม บริษัทมีกำรชีแ้จงข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้ นอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ โดย
วำระหลกัในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย 

o วำระกำรแตง่ตัง้กรรมกำร ได้ให้ข้อมลูของผู้ รับกำรเสนอแต่งตัง้ ได้แก่ ช่ือ อำย ุต ำแหน่ง
ในบริษัท กำรศกึษำ กำรอบรม/สมัมนำหลกัสตูรกรรมกำร กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอแตง่ตัง้ และกำรถือหุ้นในบริษัท 

o วำระกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน มีกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบันโยบำย จ ำนวนเงิน และรูปแบบ
ค่ำตอบแทนแยกตำมต ำแหน่งและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึง
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

o วำระกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัช่ือผู้สอบบญัชีและส ำนกังำนสอบบญัชี 
ควำมเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี จ ำนวนปีท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ สอบบัญชีของบริษัท กำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี โดยแสดงคำ่สอบบญัชีแยกจำกคำ่บริกำรอื่น 
(ไมม่ีคำ่บริกำรอื่น) 

o วำระกำรจ่ำยเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล จ ำนวนเงินท่ี      
ขออนมุตัิ เปรียบเทียบกบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยในปีก่อนหน้ำ 

 บริษัท ไม่มีกำรแจกเอกสำรท่ีมีข้อมูลส ำคัญในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอย่ำงกะทันหัน รวมทัง้ไม่เพ่ิม
วำระกำรประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่ส ำคญัโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำ 

 บริษัทสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่ม ให้เข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยสนับสนุนให้        
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถมำประชมุด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระเข้ำ
ประชุมและลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้เสนอรำยช่ือกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 ท่ำน เพ่ือเป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้ น       
ในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้ น ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น         
ปี 2563 มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุทัง้หมด 60 รำย เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง 42 รำย และผู้ ถือหุ้น
ท่ีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้ำประชมุแทนจ ำนวน 18 รำย 
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2) การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น ปี 2563 ในวันท่ี 16 กรกฎำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์หรือวนัหยดุตอ่เน่ืองท่ีติดตอ่กนั 3 วนัขึน้ไป และจดัประชมุ ณ ส ำนกังำนใหญ่
ของบริษัท สถำนท่ีประชุมสะดวกต่อผู้ ถือหุ้ นในกำรเดินทำงเข้ำร่วมประชุม โดยแนบแผนท่ีตัง้
ของสถำนท่ีประชมุไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

 บริษัทก ำหนดให้มีกำรด ำเนินตำมขัน้ตอนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดย
ค ำนึงถึงควำมสะดวก ตลอดจนสิทธิและกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ            
จดัเจ้ำหน้ำท่ีต้อนรับเพ่ือให้ข้อมลูและตรวจเอกสำรในกำรลงทะเบียน ตลอดจนเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนเวลำเร่ิมประชุม 2 ชั่วโมง โดยบริษัทไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีมี
ลกัษณะจ ำกัดสิทธิในกำรเข้ำประชุมของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิลงทะเบียนเข้ำร่วมได้
ตลอดระยะเวลำกำรประชุม นอกจำกนี ้บริษัทยังได้จัดเตรียมอำกรแสตมป์ให้กับผู้ ถือหุ้ น           
ท่ีต้องกำรมอบฉนัทะด้วย 

 บริษัทมีกำรน ำเทคโนโลยีและระบบบำร์โค้ดมำใช้กับกำรประชุมทัง้กำรลงทะเบียน กำรนับ
คะแนน และกำรแสดงผล เพ่ือให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเ ร็ว ถูกต้อง 
แมน่ย ำ  

 บริษัทได้จัดให้มีหน้ำกำกอนำมัยและแอลกอฮอล์ล้ำงมือประจ ำจุดต่ำง ๆ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้ เข้ำร่วมประชุม ในกำรป้องกันกำรแพร่หรือรับเชือ้โรคไวรัสโคโรน่ำ 2019 และ
แนะน ำเส้นทำงสูป่ระตหูนีไฟกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

 บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกกำรเร่ิมประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิ    
ออกเสียงได้ในวำระท่ีอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไมไ่ด้ลงมติ 

 ก่อนเร่ิมประชุมประธำนกรรมกำรบริษัทซึ่งเป็นประธำนในท่ีประชุม แนะน ำกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำร ผู้สอบบญัชี ท่ีเข้ำร่วมประชมุ แจ้งจ ำนวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมด้วย
ตนเองและของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ท่ีประชุมทรำบ และมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็น     
ผู้ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบตัิในกำรออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อบงัคบัของบริษัท 

 บริษัทจัดให้มีนกักฎหมำยของบริษัทท ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบกำรลงคะแนนนบัเสียง (Inspector) 
ซึ่งเป็นคนกลำงเพ่ือดูแลให้กำรลงทะเบียน กำรประชุมผู้ ถือหุ้ น กำรนับคะแนนเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคบับริษัทในทุกขัน้ตอน รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้น
อำสำท ำหน้ำท่ีเป็นสกัขีพยำนในกำรนบัคะแนนเสียง 
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 ประธำนท่ีประชุมจดัสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และด ำเนินกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม
และโปร่งใสตำมล ำดบัระเบียบวำระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ และไมม่ีกำรเพ่ิมวำระอื่น ๆ 
ท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุ 

 บริษัทก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้น      
มีสิทธิเท่ำกบัหนึง่เสียง โดยบริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสำมญั  

 บริษัทจดัให้มีกำรลงคะแนนเสียงโดยน ำบตัรลงคะแนนมำใช้ในกำรลงมติแยกตำมวำระในวำระ
กำรเลือกตัง้กรรมกำร มีกำรจดัท ำบตัรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรำยบคุคลเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถ
ลงคะแนนได้ตำมท่ีเห็นสมควร 

 ระหว่ำงกำรประชุมประธำนท่ีประชุมได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนั     
ในกำรซักถำมหรือเสนอควำมคิดเห็นในท่ีประชุม โดยมีประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร ผู้บริหำรระดบัสงู และผู้สอบบญัชี เข้ำร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถำมและให้ข้อมลูตำ่ง ๆ 
แก่      ผู้ ถือหุ้นจนสิน้ข้อสงสยั และให้มีกำรบนัทึกประเด็นค ำถำม ค ำตอบ ข้อเสนอแนะ ไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำประชมุได้รับทรำบ 

 ประธำนฯ ได้แจ้งมติท่ีประชุมทุกวำระอย่ำงชัดเจน พร้อมรำยละเอียดจ ำนวนเสียงท่ีเห็นด้วย    
ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียง และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์เพ่ือควำมชดัเจน
ย่ิงขึน้ รวมทัง้บนัทกึมติของท่ีประชมุไว้อย่ำงชดัเจนในรำยงำนกำรประชมุ 
 

3) การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทเผยแพร่มติท่ีประชุมผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน
วันท่ีจัดประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่ได้เข้ำร่วมประชุมรับทรำบในทันที โดยระบุผลของมติ        
และจ ำนวนคะแนนเสียงของผู้ เข้ำร่วมประชุมในแต่ละระเบียบวำระ ทัง้เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย      
งดออกเสียง และบตัรเสีย 

 บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพของรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี และหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยบนัทกึสำระส ำคญัตำ่ง ๆ ประกอบด้วย 

o รำยช่ือพร้อมต ำแหน่งของกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชมุ 
o สิทธิและวิธีกำรในกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรใช้บตัรลงคะแนน 
o ประเด็นข้อซกัถำมต่ำง ๆ จำกผู้ ถือหุ้น และกำรชีแ้จงข้อมูลหรือกำรตอบค ำถำมจำก

กรรมกำรหรือฝ่ำยจดักำร 
o มติท่ีประชุมและผลของคะแนนในทุกวำระท่ีมีกำรลงคะแนนเสียง ทัง้รำยละเอียด

คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย  
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 บริษัทจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งได้มีกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชมุอย่ำงครบถ้วนตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีประชมุ 

 
 จำกควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทได้รับ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำกกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น ในโครงกำรประเมินคุณภำพ     
กำรจดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ ำปี 2563 ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
  
หมวดที่ 2 : การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  
 

กำรสร้ำงควำมมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรจะดูแลให้กำรใช้เงินของผู้ ถือหุ้ น
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เป็นปัจจัยส ำคัญต่อควำมมั่นใจในกำรลงทุนกับบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนด
นโยบำยและระเบียบปฏิบตัิในเร่ืองต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรดแูลให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิพืน้ฐำน
อย่ำงเท่ำเทียมกนั ดงันี ้

 
 

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยใดไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สำมำรถใช้สิทธิในกำรมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท ท่ีบริษัทเสนอช่ือให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและ        
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีระบรุำยละเอียดครบถ้วนพร้อมทัง้
ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรแสดงตนอื่น ๆ  ตำมท่ีก ำหนดกลับมำยังบริษัท       
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเตมิ 
บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
สำมญัประจ ำปี โดยในกำรเสนอวำระกำรประชมุเพ่ิมเติมสำมำรถเสนอได้ตำมขัน้ตอน ดงันี  ้
2.1 จัดส่งเร่ืองท่ีจะเสนอให้บรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุมเพ่ิมเติมพร้อมด้วยเหตุผล  รำยละเอียด

ข้อเท็จจริงและข้อมลูที่จ ำเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  
2.2 บริษัทจะตรวจสอบกำรเป็นผู้ ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพ่ิมวำระกำรประชมุกบัทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิด

สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่เกณฑ์กำรพิจำรณำเร่ืองท่ีมีผู้ เสนอให้บรรจเุข้ำเป็นวำระกำรประชุมเพ่ิมเติม
คือต้องเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินกิจกำรหรืออำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงมีนัยส ำคัญ หำกคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบกับเร่ืองท่ีเสนอเพ่ิมเติมแล้ว ก็จะบรรจุ       
เข้ำเป็นวำระในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ระบวุำ่เป็นวำระท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้น 
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3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถเสนอบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจำรณำ
เฉพำะบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ดงันี ้
3.1  มีคณุสมบตัิถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ และกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
3.2 มีวฒิุทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หรือคณุสมบตัิอ่ืน ทัง้นี ้ตำมท่ีบริษัทก ำหนด 
3.3 ต้องอทิุศเวลำอย่ำงเพียงพอ และทุ่มเทควำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดย

ถือเป็นหน้ำท่ีและพร้อมท่ีจะเข้ำร่วมกำรประชมุของบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3.4 ไมด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนมำกกวำ่ 5 บริษัท 

 

คณะกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้ พิจำรณำคดัสรรผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสม เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ
ลงมติ แต่หำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรอิสระไม่คดัเลือกท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือดงักลำ่วจะ
ถูกเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำนอกเหนือควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้ท่ีประชุมลงมติครัง้สดุท้ำย 
ซึง่เอกสำรท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแนบมำด้วยในกำรเสนอช่ือเสนอบุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร       
โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลกัทรัพย์/ตวัแทน ซึ่งเจ้ำของข้อมูลต้องลงนำมยินยอมและ
รับรอง  และสง่ไปรษณีย์ลงทะเบียนถงึบริษัทภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทก ำหนด  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้ นทุกรำยด้วยควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน และ
เป็นไปตำมกฎหมำย ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้ น บริษัทได้
ค ำนงึถงึกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียบและเป็นธรรม ดงันี ้

 
(1) ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น หรือกรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำประชุมแทนได้ โดยบริษัทเสนอให้

มอบฉนัทะให้กบักรรมกำรอิสระของบริษัท และได้ระบแุจ้งค ำอธิบำยและข้อมลูของกรรมกำรอิสระท่ีเสนอเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุอย่ำงครบถ้วน 

(2) บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรที่เก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน และแม้ว่ำในปี 2563 
ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด-19           
ซึ่งรัฐบำลไทยขอควำมร่วมมือให้ประชำชนปฏิบัติตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม และบริษัทต้อง
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรกำรจัดประชุมภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคดังกล่ำวฯ บริษัทจึงได้
สนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมพิจำรณำมอบฉันทะโดยใช้หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็น
รูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลได้ในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำร 
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(3) ในปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทสำมำรถเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
เป็นกำรลว่งหน้ำ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำ รวมทัง้
ส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ซึ่งผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอได้ตัง้แต่วนัท่ี     
29 ตุลำคม 2562 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 พร้อมทัง้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และแบบฟอร์มส ำหรับผู้ ถือหุ้น
กรอกรำยละเอียดในเร่ืองดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่ำวผ่ำนระบบสำรสนเทศของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมลูบนเวบ็ไซต์ ของบริษัทท่ี www.teamgroup.co.th ภำยใต้หวัข้อ 
“ข้อมลูนกัลงทนุ  ข้อมลูส ำหรับผู้ ถือหุ้น  กำรประชมุผู้ ถือหุ้น” 

(4) บริษัทจดัให้มีช่องทำงให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือรำยย่อย นกัลงทุนสถำบนั และนกัวิเครำะห์ 
สำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น หรือสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้โดยตรงทำงอีเมล ir@team.co.th หรือ
ทำงโทรศพัท์ 0-2509-9000-40 ตอ่ 2019 และ 06-3187-6444 

 
นอกจำกนี ้เพ่ือเป็นกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยในของ

บริษัทเพ่ือป้องกนักรณีท่ีกรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงพนกังำนใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ ถือหุ้นอื่น เช่น กำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภำยใน กำรน ำข้อมูลภำยใน       
ไปเปิดเผยกบับคุคลเก่ียวข้อง ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น 

 
 

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบำยจ ำกดักำรใช้ข้อมลูภำยในให้อยู่ในคณะผู้บริหำรตัง้แต่ระดบักลำงถึงระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง

ภำยในแผนกหรือบริษัทเท่ำนัน้  ส ำหรับงบกำรเงินท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบหรือสอบทำนแล้วจะถูกเก็บไว้ท่ีประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน ข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัอื่นจะใช้เพ่ือกำรปรึกษำหำรือกบับุคคลในระดบัผู้จัดกำรอำวุโสขึน้ไปเท่ำนัน้ 
บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หำกมีกำรใช้ข้อมูลภำยในท่ีท ำให้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนัน้ บริษัท
ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้ บริหำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 ในปี 2563 บริษัทมีมำตรกำรป้องกนัและกำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
โดยได้ก ำหนดนโยบำยกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน เพ่ือเป็นกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในท่ีส ำคญัของบริษัทท่ี
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น รวมทัง้ได้มีกำรสื่อสำรและประกำศนโยบำย
ดังกล่ำวให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทรับทรำบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุป
สำระส ำคญัดงันี ้
 
 

http://www.teamgroup.co.th/
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 ต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท 

 ต้องไมน่ ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือ
ประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก่็ตำม 

 ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอน หรือรับโอน หลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในบริษัท 
และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท อนัอำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยตอ่บริษัทไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 

5. การก ากับดูแลเร่ืองการซือ้ขายหลักทรัพย์ภายใน 
 บริษัทมีนโยบำยไม่ให้พนักงำน ผู้ บริหำร และผู้ ทรำบข้อมูลภำยในของผลกำรด ำเนินงำน ซือ้ขำย

หลกัทรัพย์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ีทรำบข้อมลูจนกระทัง่ข้อมลูได้เปิดเผยสู่สำธำรณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ำมน ำข้อมลู
ภำยในท่ีไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นกำรสร้ำงรำคำให้กับหลกัทรัพย์ โดยเฉพำะกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในช่วง        
1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินจะออกเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 

 นอกจำกนี ้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทรำบบทก ำหนดลงโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์โดยคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ทัง้นี  ้
กรรมกำรและผู้ บริหำรจะต้องจัดส่งส ำเนำกำรรำยงำนดังกล่ำวแก่บริษัทในวันเดียวกับท่ีรำยงำนต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่ก ำหนดให้แจ้งภำยใน 3 วนัท ำกำร 

 ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน      
ซึ่งรวมถึงผู้บริหำร พนักงำน ผู้ สอบบัญชี หน่วยงำนท่ีได้รับทรำบข้อมูล รวมทัง้บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่ำว อีกทัง้ได้มีกำรสื่อสำรและประกำศนโยบำยดงักล่ำวให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท
รับทรำบและยดึถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสำระส ำคญัดงันี ้

 ห้ำมท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทภำยใน 1 เดือน ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และ   
งบกำรเงินประจ ำปี และภำยใน 24 ชัว่โมงหลงัมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินดงักลำ่ว (Blackout Period)  

 ในกรณีท่ีได้รับทรำบหรือสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลใด ๆ ท่ียังไม่เป็นท่ีเปิดเผย ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรัพย์ของบริษัท จะต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท 45 วนัก่อนกำรเปิดเผยข้อมูล และ
จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนัน้สู่สำธำรณะทัง้หมดแล้ว นอกจำกนี ้
ห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกำร
ป้องกนัไมใ่ห้มีกำรน ำเอำข้อมลูภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ 
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 ในกรณีท่ีผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง มีกำรเปลี่ยนแปลงจ ำนวนหลกัทรัพย์ของ
บริษัทท่ีตนเองถืออยู่  จะต้องแจ้งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  และเลขำนุกำรบริษัทภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำก
วนัท่ีมีกำรซือ้ขำย โอน หรือรับโอนดงักลำ่ว 

 ส ำหรับบุคคลอื่นท่ีมิได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำร แต่มีโอกำสท่ีจะล่วงรู้ข้อมลูภำยในของบริษัทเทียบเท่ำ
กับผู้บริหำรท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 นัน้ บุคคลดังกล่ำว จะต้องจัดท ำและ
เปิดเผยรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตนและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท 
ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ดงักลำ่วตอ่เลขำนกุำรบริษัทภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีมี
กำรซือ้ขำย โอน หรือรับโอนดงักลำ่ว 

  นอกจำกนี ้เลขำนุกำรบริษัทได้แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือทรำบ
เก่ียวกบัระยะเวลำกำรห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท รวมถึงกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ 
ทัง้ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และเลขำนุกำรบริษัทภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัท่ีมีกำรซือ้ขำยโอนหรือรับโอนดงักล่ำวอย่ำงเป็นประจ ำอีกด้วย 
นอกจำกนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2563 มีมติ ให้เลขำนกุำรบริษัทรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของคณะกรรมกำร ผู้ บริหำร ทัง้ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิภำวะ            
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส พร้อมทัง้เปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี 
  
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
 
 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุม่ อำทิ พนกังำน ลกูค้ำ คู่ ค้ำ ผู้ ถือหุ้น  หรือผู้ลงทนุ 
เจ้ำหนี ้และชุมชนท่ีบริษัทตัง้อยู่ เป็นต้น ผู้ มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรดูแลจำกบริษัทตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำย               
ท่ีเก่ียวข้องบริษัทจะไม่กระท ำกำรใด ๆ  ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีมี 
บริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตำมบทบำทและหน้ำท่ีท่ีมีในกำร
สร้ำงเสริมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้ำงควำมมัง่คงอย่ำง
ยัง่ยืนให้กบักิจกำร และสร้ำงผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมให้แก่ทกุฝ่ำย นอกจำกนี ้บริษัทจดัให้มีช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สำมำรถติดต่อสื่อสำรเสนอแนะหรือให้ข้อมลูต่อคณะกรรมกำรบริษัทผ่ำนทำงกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษัท 
          บริษัทได้พิจำรณำให้มีกระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียในกำร          
สร้ำงควำมมัน่คง ทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยืนของกิจกำร ดงันี ้
 ผู้ ถือหุ้น 
 นอกจำกสิทธิของผู้ ถือหุ้นตำมท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 1 ของนโยบำยฉบบันีแ้ล้ว บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะรับผิดชอบและ
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สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถงึกำรเติบโตของบริษัทอย่ำงยัง่ยืน โดยกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส 
ด้วยระบบบญัชี ระบบกำรควบคมุและกำรตรวจสอบภำยในที่เช่ือถือได้ 

 พนกังำน  
 บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกับพนักงำนและลูกจ้ำง บริษัทให้
ควำมส ำคัญกับพนักงำนทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน        
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวท่ีเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน โดยใช้ระบบกำรประเมินผล     
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนเป็นตวัชีว้ดั รวมทัง้ ดแูลด้ำนสวสัดิกำรของพนกังำนอย่ำงทัว่ถงึ ควบคูไ่ปกบักำรมุง่เน้นกำร
พัฒนำศกัยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนจัดให้มีกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ รวมถึงกำรให้
ควำมส ำคญักบักำรดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และคณุภำพชีวิต
ของพนกังำนเป็นส ำคญั 

 ลกูค้ำ 
 บริษัทพงึปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกบัลกูค้ำ เอำใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลูกค้ำ 
มีควำมรับผิดชอบต่อลกูค้ำทัง้ด้ำนคณุภำพสินค้ำ และกำรให้บริกำรที่ดีและได้มำตรฐำน กำรรักษำควำมลบัของลูกค้ำ 
และกำรให้ควำมส ำคญักบักำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียมภำยใต้นโยบำยกำรก ำหนดรำคำท่ีมี 

 คูค้่ำ 
 บริษัทมีกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงท่ีเป็นธรรม ด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจ้ำงอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปฏิบตัิ
ต่อคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน และกำรซือ้สินค้ำและบริกำรจำกคู่ค้ำจะเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ โดยจะปฏิบัติตำม
สญัญำท่ีท ำร่วมกนัอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยำวกบัทัง้สองฝ่ำย 

 คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ 
 บริษัทมุ่งเน้นในกำรประกอบธุรกิจและกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ปฏิบัติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันท่ีดี 
รวมถงึหลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ไมส่จุริต เพ่ือท ำลำยคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ 

 เจ้ำหนี ้
 บริษัทมีหน้ำท่ีปฏิบัติต่อเจ้ำหนีต้ำมกรอบของกฎหมำยและสญัญำ และปฏิบัติตำมเง่ือนไขกำรกู้ ยืมตำม
ข้อตกลงหรือสญัญำท่ีมีอย่ำงเคร่งครัด กรณีมีเหตสุดุวิสยัไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมข้อผกูพนัในสญัญำ และ/หรือมีเหตทุ ำ
ให้ผิดนดัช ำระหนี ้บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบโดยเร็ว เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขร่วมกนั
ด้วยหลกัควำมสมเหตสุมผล 

 ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียงเก่ียวกบัสภำพแวดล้อม รวมถึงให้กำร
สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันำสภำพแวดล้อมของชุมชน และสงัคมเพ่ือชีวิตควำม
เป็นอยู่ ท่ีดีขึน้ โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม  และปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
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สิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ เกิดดุลยภำพต่อธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม        
ให้เกิดขึน้ในบคุลำกรทกุระดบัอย่ำงตอ่เน่ือง 
 

 บริษัทปฏิบตัิกบัผู้มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำมมัน่คง ทำงกำรเงิน และควำมยัง่ยืนของกิจกำร ดงันี  ้
 

(1) บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะรับผิดชอบและสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงกำรเติบโตของบริษัท
อย่ำงยัง่ยืน อนัมีผลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดีอย่ำงสม ่ำเสมอและในอตัรำท่ีน่ำพอใจ ซึง่ตัง้แต่ปี 2562 
บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลอตัรำเฉลี่ยเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิในแตล่ะปี 

(2) บริษัทปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุระดบัของบริษัท อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ควบคู่ไปกบักำรมุง่เน้นกำรพฒันำ
ศกัยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนจดัให้มีกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ รวมถึงกำรให้
ควำมส ำคญักับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิตของ
พนกังำนเป็นส ำคญั ดงันี ้

ก. บริษัทน ำผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนรำยบุคคลทุกระดบัมำพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน      
ท่ีเป็นธรรม ทัง้ในรูปแบบของคำ่ตอบแทนรำยเดือน และเงินรำงวลัประจ ำปี  

ข. บริษัทได้จดัท ำแผนกำรพฒันำพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมสำยอำชีพของตน โดยในปี 2563 จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมพัฒนำพนักงำน รวม 
14.77 ชัว่โมง เฉลี่ย/คน/ปี รวมเป็นจ ำนวน 20,268 ชัว่โมง 

ค. บริษัทจัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน โดยด ำเนินกำรต่อเน่ืองตัง้แต่มกรำคม 2534 รวมกำร
ด ำเนินงำนแล้วกว่ำ 30 ปี และสวัสดิกำรต่ำง ๆ  อำทิ กำรประกันชีวิตและสุขภำพ กำรประกัน
อุบัติเหตุ กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี กำรฉีดวคัซีน และประกนัสงัคม ให้กับพนักงำนทุกคน  รวมทัง้
สวสัดิกำรส่วนเพ่ิมจำกกำรท ำงำน อำทิ ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำท่ีพัก ค่ำเดินทำง และค่ำโทรศพัท์  ให้กับ
พนกังำนอย่ำงเป็นธรรม 

ง. บริษัทก ำกับดูแลเร่ืองควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยท่ีดีในสถำนท่ีท ำงำน โดยจัดให้มีกำรอบรม     
กำรป้องกนัระงบัอคัคีภยัและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี  19 พฤศจิกำยน 2563 โดย
กองปฏิบตัิกำร 3 สภป. กรุงเทพมหำนคร และบริษัท สยำมฮิตำชิเอลลิเวเตอร์ จ ำกดั รวม 6 ชัว่โมง 
และในปี 2563 ไมพ่บกำรเกิดอบุตัิเหตถุงึขัน้หยดุงำนหรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน 

(3) บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำและรักษำระดบัคุณภำพสินค้ำ และกำรให้บริกำรท่ีดี เพ่ือตอบสนองควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำ โดยบริษัทผ่ำนกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO9001:2015 พร้อมทัง้ได้จัดให้มีกำรส ำรวจควำม       
พึงพอใจของลูกค้ำ เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทท่ีมีต่อลูกค้ำในด้ำนต่ำง  ๆ ซึ่งผลกำรประเมิน      
ในปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 94% ทัง้นี ้บริษัทได้น ำผลกำรประเมินท่ีได้รับ ไปปรับปรุงและพฒันำกำรให้บริกำร
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสงูสดุตอ่ไป 

(4) บริษัทไมม่ีข้อพิพำทใด ๆ กบัคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี ้
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(5) บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคียง เก่ียวกบัสภำพแวดล้อม รวมถึงให้กำร
สนบัสนนุกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชมุชน ตลอดจนพฒันำสภำพแวดล้อมของชมุชน และสงัคมเพ่ือชีวิต
ควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ จึงได้สนบัสนุนให้พนกังำนของบริษัท ร่วมด ำเนินงำนในโครงกำรต่ำง ๆ ดงัรำยงำนไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี 2563 ของบริษัท ภำยใต้หวัข้อ “ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและกำรพฒันำท่ียัง่ยืน”  
 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
 

 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูโดยคณะกรรมกำรจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส ำคญัท่ีเก่ียวข้อง
กบับริษัท ทัง้ข้อมลูด้ำนกำรเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ด้ำนกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และโปร่งใส โดยเปิดเผย
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย มีควำมเท่ำเทียมกันและน่ำเช่ือถือ เป็นไปตำมช่องทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด     
ซึ่งข้อมูลส ำคัญท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินต่ำง ๆ ท่ีอำจส่ง    
ผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็น ไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัท รัพย์      
และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทจะดูแลให้คุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไปและผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระซึ่งได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ นอกจำกนี ้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูกรรมกำรเพ่ือแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมลูกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ อำทิ จ ำนวนครัง้ของกำร
ประชุมและจ ำนวนครัง้ท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ เ ปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน         
แก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงรวมถึงรูปแบบและลกัษณะของค่ำตอบแทน และรำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรและผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย ทัง้นี ้ข้อมูลต่ำง ๆ ข้ำงต้น นอกจำกจะเปิดเผยสู่สำธำรณะผ่ำนช่องทำง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะ
เปิดเผยผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย 

 ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีครบถ้วนโดยไม่มีประวัติกำรส่งรำยงำนทำง 
กำรเงินล่ำช้ำ และมีกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ
ทัว่ไปได้รับทรำบอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เช่น กำรแจ้งสำรสนเทศเร่ืองผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำไตรมำสและ
ประจ ำปี สำรสนเทศในกำรลงนำมสญัญำโครงกำรใหม่ท่ีส ำคญั รวมทัง้ กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน พร้อม
รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินควบคู่กับรำยงำนของผู้ สอบบัญชีไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี และเปิดเผยเร่ืองต่ำง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนรำยงำนประจ ำปี และ
เวบ็ไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงกำรให้ข่ำวสำรข้อมูลผ่ำนสื่อประชำสมัพันธ์ และกำรให้
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สมัภำษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่ำงถูกต้อง ชดัเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และน ำเสนอผลงำนให้แก่นกัวิเครำะห์ นกัลงทุน 
และพนักงำนเป็นระยะ ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนและกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน ทันเวลำ และ     
เท่ำเทียมกนั โดยมีฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรเปิดเผยข้อมลูและข่ำวสำร
กิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทกับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน นักวิเครำะห์ และประชำชนทั่วไป โดยสำมำรถติดต่อหน่วยงำน            
นกัลงทนุสมัพนัธ์ได้ท่ี 
 
จดหมาย: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 
 บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 151 อำคำรทีม แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 
Email: ir@team.co.th, nuanprae_p@team.co.th 
โทรศพัท์: 0 2509 9000 ตอ่ 2019 หรือ 063 187 6444 
โทรสำร: 0 2509 9090 

 

 นอกจำกนัน้ ผู้สนใจสำมำรถขอนดัเข้ำประชมุกบัผู้บริหำรของบริษัทเพ่ือขอข้อมลูของบริษัทเพ่ิมเติมได้ และในปี 
2563 บริษัทมีกำรพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมลูกบันกัวิเครำะห์และผู้ลงทนุ รวม 10 ครัง้ เพ่ือให้นกัลงทนุทัว่ไปได้รับทรำบ
ข้อมลูเก่ียวกบัผลประกอบกำรของบริษัทได้ชดัเจนย่ิงขึน้ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้
 

กจิกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจ าปี 2563 จ านวนครัง้ต่อปี 

TEAMG พบนกัวิเครำะห์ (Analyst Meeting) 8 

TEAMG พบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ร่วมกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 
 

นอกจำกนี ้ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี www.teamgroup.co.th            
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ได้รับรู้ข้อมลูอย่ำงทัว่ถงึ 

 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย         
ซึ่งสำมำรถน ำประสบกำรณ์ท่ีมีมำพัฒนำและก ำหนดแนวนโยบำยท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยคณะกรรมกำรของบริษัท มีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกิจกำรและผู้ ถือหุ้น
โดยรวม และมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยบริษัท รวมถงึก ำหนดดแูลติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของ

mailto:ir@team.co.th
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ฝ่ำยบริหำร รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเทียบกบัผลงำนท่ีวำงไว้  ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมกำรจ ำนวน       
9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 4 ท่ำน และมีกรรมกำรที่
มีคณุสมบตัิเป็นอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ จงึถือเป็นกำรถ่วงดลุของกรรมกำรท่ี
เป็นผู้บริหำรอย่ำงเหมำะสม และบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน      
3 ท่ำนและกรรมกำรแต่ละท่ำนมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี โดยได้ก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรดงักลำ่วไว้อย่ำงชดัเจนในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัทมีกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน ำเสนอเพ่ือขอควำมเห็นชอบจำก   
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่งจะพิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมขอบเขตวำระหน้ำท่ี          
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะคน เพ่ือให้อยู่ในระดบัท่ีสำมำรถจงูใจและรักษำกรรมกำร ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ให้ปฏิบัติหน้ำท่ีกับบริษัทได้ รวมทัง้อัตรำค่ำตอบแทนท่ีก ำหนด สำมำรถเทียบเคียงได้กับค่ำตอบแทนกรรมกำร            
ในอตุสำหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 
 กรรมกำรของบริษัททุกคนเข้ำใจถึงหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในฐำนะกรรมกำรบริษัท และพร้อมท่ีจะแสดง      
ควำมควำมคิดเห็นของตนอย่ำงเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมถึงปฏิบัติหน้ำท่ีด้วย       
ควำมซื่อสตัย์สุจริตระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกคน 
นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษัททุกคนยงัอทิุศเวลำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีตำมควำมรับผิดชอบอย่ำงเต็มท่ีและเพียงพอ รวมทัง้    
ถือปฏิบตัิในกำรเข้ำประชมุคณะกรรมกำร ยกเว้นกรณีท่ีมีเหตจุ ำเป็น 
 นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรของบริษัทจะให้ควำมส ำคญักบักำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเพียงพอต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและ   
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของทกุฝ่ำย ข้อมลูที่เปิดเผยจะต้องมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลำ ซึง่รวมถงึรำยงำน
ทำงกำรเงินผลกำรด ำเนินงำน ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของบริษัทตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมลูและกำรแสวงหำต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องไว้ใช้
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ทัง้กำรจัดส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ สื่อของตลำดหลักทรัพย์และ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. รวมถงึเวบ็ไซต์ของบริษัทภำยหลงัจำกกำรน ำหุ้นสำมญัเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แล้ว 
 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 9 ท่ำน เป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึง่คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้หมดเพ่ือเป็นกำรถ่วงดลุคณะกรรมกำร โดยคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระเท่ำกบัเกณฑ์ท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี ้รำยช่ือและขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท ได้แสดงอยู่ในหวัข้อ “โครงสร้ำงกำร
จดักำร” 

บริษัทได้มีนโยบำยในกำรก ำหนดจ ำนวนบริษัทท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถด ำรงต ำแหน่ง โดยให้กรรมกำร    
แต่ละท่ำนสำมำรถด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่ำงไรก็ตำมบริษัทยงัไม่ได้ก ำหนดจ ำนวน
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร แต่ได้ยึดถือควำมรู้และควำมสำมำรถท่ีจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของ
บริษัทตอ่ไป 
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ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันท่ีได้รับกำร
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก ในกรณีจ ำเป็นท่ีจะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ทัง้บริษัท     
ท่ีจดทะเบียนและไมจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้บริษัทในประเทศและตำ่งประเทศ โดยประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกำรด ำรงต ำแหน่งนัน้ทกุครัง้ และสำมำรถด ำรงต ำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 

บริษัทมีนโยบำยแยกบคุคลผู้ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้เป็นคนละบคุคล
เพ่ือควำมชัดเจน และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบของ
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรไว้อย่ำงชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรแตล่ะท่ำนไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

นอกจำกนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 
Governance Code for Listed Companies 2017) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) อีกทัง้เพ่ือเอือ้อ ำนวยต่อกำรใช้ดลุยพินิจในกำรตดัสินใจอย่ำงมีอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจงึได้
แตง่ตัง้นำยศำนิต ร่ำงน้อย กรรมกำรอิสระ เป็นประธำนกรรมกำรบริษัท 

  

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและกำรก ำกบัดแูลให้
กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของกำรมีจริยธรรม
ท่ีดี ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรท ำหน้ำท่ีตำมหลกั Fiduciary Duty คือ 
คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำท่ีในกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
และมติคณะกรรมกำรบริษัท ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ควำมระมดัระวงั และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้น
อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

   
 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

1. ก ำกบั ติดตำม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย
อื่น ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลตุำมวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมีส่วนร่วมในกำร
สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  
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3. เป็นผู้ เรียกประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยเป็นประธำนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัท 

4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชีข้ำดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนน
เสียงสองฝ่ำยเท่ำกนั 

5. ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และมีมำตรกำรท่ีจะ
ดแูลให้เร่ืองส ำคญัได้ถกูบรรจเุป็นวำระกำรประชมุ 

6. จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอท่ีฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอท่ีกรรมกำรจะอภิปรำยประเด็น
ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั กำรสง่เสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดลุยพินิจท่ีรอบคอบให้ควำมเห็นได้
อย่ำงอิสระ 

7. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผู้ บริหำรและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้ บริหำร และ
ระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ส ำหรับกรรมกำร ผู้ บริหำรและ

พนกังำน ได้ยึดถือและปฏิบตัิ โดยถือเป็นภำระและควำมรับผิดชอบทั่วกนั เพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัท ตลอดจนสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือในกำรด ำเนินกิจกำรอนัจะท ำให้บริษัทเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยควำมเสี่ยงครอบคลุมทัง้องค์กร โดยเร่ิมจำกกระบวนกำร กำรระบุ    

ควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกนัให้เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพและสม ่ำเสมอ 

 
แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
กำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู  คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำจำกภำระหน้ำท่ีและ

ขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรหรือผู้บริหำร รวมทัง้ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรหรือผู้บริหำรแตล่ะรำย และ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  โดยให้สอดคล้องกบัอตัรำค่ำตอบแทนในตลำดหรืออตุสำหกรรมด้วย ทัง้นี ้ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทต้องได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท ด ำรงต ำแหน่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคบัของบริษัท คือ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น

สำมัญประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม (1/3) 
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กรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ 
กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำกกนั ส่วนปี

หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 
 
การประเมินตนเองของกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ

กรรมกำรเป็นรำยบคุคลด้วยไมน้่อยกวำ่ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำเพ่ือ
กำรปรับปรุงแก้ไขและเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมกนัของกรรมกำร 
 ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท (ประเมินทัง้คณะ) 
ประจ ำปี 2563 และกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินรำยบุคคล) ประจ ำปี 2563 รวมถึงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ประจ ำปี  2563 ซึ่งคณะกรรมกำรเป็นผู้ อนุมัติเกณฑ์            
กำรประเมินฯ โดยได้น ำแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมำปรับใช้ให้มีควำมเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกิจ
และโครงสร้ำงของบริษัท เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรพิจำรณำกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงพิจำรณำ
ประเดน็ตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 ในกำรประเมิน เลขำนกุำรบริษัทจะน ำสง่แบบประเมินของคณะกรรมกำร สง่ให้คณะกรรมกำรทกุคนประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนประจ ำปีทัง้แบบคณะและรำยบุคคล ซึ่งภำยหลังท่ีกรรมกำรแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว           
จะน ำส่งแบบประเมินกลับมำยังเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนกำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน และ
สรุปผลวิเครำะห์กำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกล่ำวข้ำงต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรหำรือเก่ียวกับผลกำรประเมิน      
เพ่ือน ำไปพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร และก ำหนดแผนกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
กรรมกำรตอ่ไป 
 
 1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทัง้คณะ) ประจ าปี 2563   
 

1.1 หวัข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หวัข้อหลกั ได้แก่ 
(1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
(2) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
(3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 
(4) กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร 
(5) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
(6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 
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 1.2 เกณฑ์กำรประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

 มำกกวำ่ร้อยละ  90   เท่ำกบั   ดีเย่ียม 

 มำกกวำ่ร้อยละ  80   เท่ำกบั   ดีมำก 

 มำกกวำ่ร้อยละ  70   เท่ำกบั   ดี 

 มำกกวำ่ร้อยละ  60   เท่ำกบั   พอใช้ 

 ต ่ำกวำ่ร้อยละ    60   เท่ำกบั   ควรปรับปรุง 
 1.3 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยคณะ (ประเมินทัง้คณะ) ประจ ำปี 2563 อยู่ใน 
 ระดบั “ดีเย่ียม” มีคำ่ระดบัคะแนนเท่ำกบัร้อยละ 98.66 

 

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินรายบุคคล) ประจ าปี 2563  
  
2.1 หวัข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

(1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 
(2) กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำร 
(3) กำรประชมุคณะกรรมกำร 

 (4) ควำมเป็นอิสระของกรรมกำร 
 2.2 เกณฑ์กำรประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

 มำกกวำ่ร้อยละ  90   เท่ำกบั   ดีเย่ียม 

 มำกกวำ่ร้อยละ  80   เท่ำกบั   ดีมำก 

 มำกกวำ่ร้อยละ  70   เท่ำกบั   ดี 

 มำกกวำ่ร้อยละ  60   เท่ำกบั   พอใช้ 

 ต ่ำกวำ่ร้อยละ    60   เท่ำกบั   ควรปรับปรุง 
2.3 ผลกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมินรำยบุคคล) ประจ ำปี 2563 อยู่ในระดับ         

“ดีเย่ียม” มีคำ่ระดบัคะแนนเท่ำกบัร้อยละ 98.77 
 

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ประเมินรายคณะ) 
และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (ประเมินรายคณะ) ประจ าปี 2563 
 
3.1 หวัข้อประเมินแบ่งเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

(1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรชดุย่อย  
(2) กำรประชมุคณะกรรมกำรชดุย่อย 

 (3) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย 
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 3.2 เกณฑ์กำรประเมินผลคิดเป็นร้อยละจำกคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อทัง้หมด ดงันี ้

 มำกกวำ่ร้อยละ  90   เท่ำกบั   ดีเย่ียม 

 มำกกวำ่ร้อยละ  80   เท่ำกบั   ดีมำก 

 มำกกวำ่ร้อยละ  70   เท่ำกบั   ดี 

 มำกกวำ่ร้อยละ  60   เท่ำกบั   พอใช้ 

 ต ่ำกวำ่ร้อยละ    60   เท่ำกบั   ควรปรับปรุง 
3.3 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชดุย่อยประจ ำปี 2563 

3.3.1 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (รำยคณะ) ประจ ำปี 2563 อยู่ในระดบั 
“ดีเย่ียม” มีคำ่ระดบัคะแนนเท่ำกบัร้อยละ 99.58 

3.3.2 ผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน (รำยคณะ) ประจ ำปี 
2563 อยู่ในระดบั “ดีเย่ียม” มีคำ่ระดบัคะแนนเท่ำกบัร้อยละ 99.56 

 
4. การประเมินผลการปฏบิัตงิานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ าปี 2563 

     
 คณะกรรมกำรบริษัทยงัได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรประจ ำปี 
โดยบริษัทได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลงำนเพ่ือให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมีกำรบริหำรกิจกำรให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว และมีกำรสื่อสำรให้
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรทรำบเกณฑ์กำรประเมินเป็นกำรลว่งหน้ำ  โดยมีหลกัเกณฑ์กำรประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลกั
ดงันี ้

 สว่นท่ี 1  กำรวดัผลกำรปฏิบตัิจำกดชันีชีว้ดัผลส ำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators)   
 สว่นท่ี 2  กำรวดัประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำน (Competency-based) 
 สว่นท่ี 3  กำรวดัทกัษะกำรบริหำรจดักำร  (Management Skills-based) 
 สว่นท่ี 4  สรุปผลกำรประเมินโดยรวม 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรเข้ำใหม่ เพ่ือให้กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ          

ในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยังมีนโยบำยส่งเสริมให้กรรมกำร       
ทุกคน ผู้บริหำรระดับสูง รวมทัง้เลขำนุกำรบริษัทเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำง
ต่อเน่ือง ทัง้จำกกำรจดัอบรมภำยในและจำกสถำบนัภำยนอกอื่น ๆ เช่น ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai LCA) และสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
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 กรรมกำรบริษัททุกท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรพืน้ฐำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำรบริษัท รวมถึงหลกัสูตร       
ท่ีเป็นประโยชน์อื่น ๆ จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียด
ปรำกฏในประวตัิกรรมกำรแต่ละท่ำน และในปี 2563 มีกรรมกำรใหม่ ได้แก่ ดร. อภิชำติ สระมูล ไปอบรมหลกัสูตร 
Director Accreditation Program เพ่ิมเติม นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรสื่อสำรให้กรรมกำรบริษัทได้ทรำบข้อมูลข่ำวสำร 
ประกำศและกฎระเบียบ ข้อบังคบัใหม่ ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏบิัตหิน้าที่ของกรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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Advanced Audit Committee Program (AACP)          
Audit Committee Program (ACP)          
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)          
Directors Accreditation Program (DAP)          

Directors Certification Program (DCP)          
Ethical Leadership Program (ELP)          
Finance for Non-Finance Director (FND)          
Financial Institutions Governance Program (FGP)          
Financial Statements for Directors (FSD)          

Role of the Chairman Program (RCP)          
Role of the Compensation Committee Program (RCC)          
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)          
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 ส ำหรับเลขำนุกำรบริษัทได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรส ำหรับเลขำนุกำรบริษัท  (Company Secretary Program) 
ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลกัสตูรอื่น  ๆ  ท่ีมีควำมจ ำเป็นและเก่ียวข้องต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีมุ่งมัน่และให้ควำมส ำคญักบั
กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยในปี 2563 เลขำนุกำรบริษัทได้อบรมเพ่ิมเติมในหลกัสูตรพืน้ฐำนด้ำนควำมยั่งยืนของ
ธุรกิจ หลกัสตูรกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและประเด็นส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืน กำรประเมินผลและกำรจดักำรข้อมลูด้ำน
ควำมยั่งยืน และ Smart Disclosure Program ซึ่งจัดอบรมโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสูตร
นโยบำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก : โอกำส ควำมท้ำทำย และวิธีกำรประเมิน จัดอบรมโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ร่วมกบั องค์กำรบริหำรจดักำรก๊ำซเรือนกระจก 

นอกจำกนี ้ในปี 2563 บริษัทได้จดัให้มีแนวทำงกำรพฒันำผู้บริหำรและพนกังำนท่ีเหมำะสมและสอดคล้องกบั
สมรรถนะเฉพำะสำยงำนดงันี ้

1. จดัให้มีกำรปฐมนิเทศผู้บริหำรและพนกังำนใหม่เป็นประจ ำตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้พนกังำนใหม่มีควำม
เข้ำใจในวิสยัทัศน์ ค่ำนิยม ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมทำงธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบำย
และแนวปฏิบตัิส ำคญั ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2. บริษัทจดัให้มีหลกัสตูรกำรอบรมและสมัมนำให้แก่ผู้บริหำรและพนกังำน  โดยมุง่เน้นหวัข้อและ/หรือหลกัสตูร
ท่ีส ำคัญ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ทัง้ด้ำนกำรบริหำร วิศวกรรม อุตสำหกรรมเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมถงึกำรพฒันำทกัษะกำรเป็นผู้น ำและกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นต้น 

3. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย มีจ ำนวนชัว่โมงกำรอบรมโดยเฉลี่ย 14.77 ชัว่โมง 
เฉลี่ย/คน/ปี 

 
แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกผู้บริหำร และนโยบำยสืบทอดต ำแหน่ง      

ในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหำร โดยมีกระบวนกำรท่ีโปร่งใส ซึ่งจะพิจำรณำจำกควำมรู้และควำมสำมำรถ 
รวมทัง้ประสบกำรณ์และจริยธรรม  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้ บริหำรระดับสูง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำรวมถึงผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนเพ่ือ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ส ำหรับกรรมกำร บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้ำงองค์กรและผู้บริหำร 

ลกัษณะกำรด ำเนินงำน สินค้ำและบริกำรหลกั ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท รวมทัง้
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ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ให้แก่กรรมกำรใหม่ 
เพ่ือให้กรรมกำรดงักล่ำวสำมำรถเข้ำใจกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมทัง้รับทรำบบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ    
ในกำรเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ 

บริษัทได้จัดท ำ “คู่มือกรรมกำรบริษัท” ให้กับกรรมกำรบริษัททุกท่ำน  โดยได้บรรจุนโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบำยท่ีส ำคญัของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมกำร      
ชุดย่อย รวมถึงจัดเตรียมเอกสำรข้อมูลท่ีส ำคัญของบริษัท อำทิ  หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท และหนังสือ
บริคณห์สนธิ ไว้ในคู่มือกรรมกำรบริษัท  นอกจำกนี ้กรณีมีกรรมกำรเข้ำใหม่ประธำนกรรมกำรได้อธิบำยเก่ียวกับ
ประวตัิบริษัท กำรด ำเนินงำนและประเภทธุรกิจของบริษัทให้กบักรรมกำรใหม่ได้รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทอีกด้วย 

 

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมของกรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำรได้ประชุมกันเอง ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือเปิด

โอกำสให้กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำรได้อภิปรำยหำรือปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดในบริษัท และประเดน็เสนอแนะท่ีควรน ำไป
พฒันำกำรด ำเนินกำรของบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทได้ก ำหนดวนัและเวลำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำทัง้ปี และแจ้งกรรมกำร
ลว่งหน้ำเพ่ือกรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ รวมทัง้ก ำหนดระเบียบวำระประจ ำของกำรประชุมแตล่ะครัง้
ไว้อย่ำงชดัเจน โดยอำจมีกำรประชมุพิเศษเพ่ิมเติมได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็น  

ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้ ซึง่กรรมกำรบริษัททกุท่ำนเข้ำร่วมประชมุคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 98.40 โดยมีกำรจดัประชมุระหวำ่งกรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำร ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1 ครัง้ 

 
หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกจิ 
 

บริษัทปฏิบตัิและดแูลให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบตัิตำมจริยธรรมธุรกิจ ดงัตอ่ไปนี  ้
 
1. ประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมทัง้กฎหมำย
 จรรยำบรรณและมุง่มัน่ท ำควำมดีตอ่บคุคล กลุม่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
2. ปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมในเร่ืองของสินค้ำและบริกำร โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมท่ีดี โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
 อย่ำงเต็มท่ีด้วยควำมระมดัระวงัด้วยข้อมูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้ รวมทัง้ถือปฏิบัติตำม
 ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำท่ีตนได้ล่วงรู้มำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลท่ีตำมปกติวิสัยจะพึง
 สงวนไว้ไมเ่ปิดเผยตำมหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 
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5. เปิดเผยให้ลกูค้ำสำมำรถร้องเรียนได้เก่ียวกบัควำมไมส่มบรูณ์ของสินค้ำและบริกำร 
6. เปิดเผยข่ำวสำรข้อมลูของสินค้ำและบริกำรอย่ำงถกูต้องครบถ้วน 
7. ปฏิบัติตำมข้อตกลงและเง่ือนไขต่ำง ๆ กับลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมหำกปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือเง่ือนไขไม่ได้  
 ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้ำทรำบเพ่ือหำทำงออกร่วมกนั 
 
 

จรรยาบรรณและข้อพงึปฏบิัตสิ าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
 
บริษัทได้ก ำหนดจรรยำบรรณและข้อพงึปฏิบตัิส ำหรับ ผู้บริหำร และพนกังำนเพ่ือถือปฏิบตัิดงันี  ้
 
 

1.  ข้อพงึปฏบิัตสิ าหรับผู้บริหาร 
ผู้บริหำร หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสี่รำยแรกต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ี

บริหำรลงมำ และผู้ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรสี่รำยแรกต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร    
ลงมำทุกรำย  นอกจำกผู้บริหำรจะต้องพึงปฏิบตัิในจรรยำบรรณทุกข้อในฐำนะท่ีเป็นพนกังำนคนหนึ่งของบริษัทแล้ว 
ผู้บริหำรต้องมีแนวทำงปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเป็นผู้บริหำรท่ีดี และในฐำนะผู้บงัคบับญัชำของพนักงำนจะต้อง
เป็นผู้น ำแบบอย่ำงในกำรประพฤติท่ีดีแก่พนกังำนโดยทัว่ไปด้วย จงึก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิส ำหรับผู้บริหำรไว้ ดงันี  ้

 
1.1 ผู้บริหำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ผู้บริหำรจะต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เอำใจใส่ และมีวิสยัทศัน์กว้ำงไกล 
ไม่หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จำกข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะและไม่
เปิดเผยข้อมูลควำมลับขององค์กรต่อบุคคลภำยนอก รวมทัง้ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อันเป็นลักษณะท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

1.2 ผู้บริหำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน 
  ผู้บริหำรจะต้องปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ล ำเอียง สนับสนุนในกำรสร้ำง
 ศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนรวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงำนมี
 ควำมเข้ำใจในเร่ืองจรรยำบรรณท่ีพนักงำนต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิกำรให้พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และ
 ปฏิบตัิตอ่พนกังำนด้วยควำมสจุริตใจ รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงมีเหตผุล 
1.3 ผู้บริหำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ 
  ผู้บริหำรจะต้องปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำตำมข้อปฏิบตัิจริยธรรมธุรกิจ ท่ีกิจกำรก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด 
1.4 ผู้บริหำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ 
  ผู้บริหำรจะต้องปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอย่ำงเป็นธรรม ไมเ่รียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไมช่อบธรรมจำกคูค้่ำ  
  และหำกปฏิบตัิตำมเง่ือนไขไมไ่ด้ ให้รีบแจ้งคูค้่ำให้ทรำบลว่งหน้ำเพ่ือร่วมกนัค้นหำแนวทำงแก้ไข 
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1.5 ผู้บริหำรปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทำงกำรค้ำ 
ผู้บริหำรจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันท่ีดี และไม่แสวงหำข้อมูล           
ท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ข่งขนัทำงกำรค้ำด้วยวิธีท่ีไมส่จุริต 

1.6 ผู้บริหำรปฏิบตัิตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้บริหำรต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรับผิดชอบต่อ
 สงัคม รวมถงึให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคม 

 
2.  ข้อพงึปฏบิัตสิ าหรับพนักงาน 
 เพ่ือเป็นกำรสง่เสริมกำรท ำงำนท่ีดี มีประสิทธิภำพ พนกังำนควรมีแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

2.1. พนักงำนพึงปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และด้วยควำมอุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง
 ประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ตอ่ตนเองและบริษัท 
2.2.  พนกังำนพงึประพฤติปฏิบตัิตำมกฎระเบียบข้อบงัคบัในกำรท ำงำนของบริษัทโดยเคร่งครัด 
2.3.  พนักงำนพึงให้ควำมเคำรพและเช่ือฟังผู้บังคบับัญชำท่ีสัง่กำรโดยชอบ ด้วยนโยบำยและระเบียบข้อบังคับ
 ของบริษัท 
2.4.  พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอือ้เฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดควำม
 ขดัแย้งซึง่จะน ำไปสูค่วำมเสียหำยตอ่บคุคลอื่น และบริษัท 
2.5.  พนักงำนพึงเคำรพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงกำรน ำข้อมูลหรือเร่ืองรำวของผู้ อื่นทัง้ในเร่ือง
 เก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน และเร่ืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลกัษณะท่ีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย    
 ทัง้ตอ่พนกังำนและบริษัท 
2.6.  พนักงำนพึงหลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญใด ๆ ท่ีอำจท ำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ในภำยหน้ำ 
 หำกหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ให้แจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชำทรำบในทนัที 
2.7.  พนกังำนพงึปฏิบตัิ ตอ่ลกูค้ำ คูค้่ำ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และด้วยควำมเสมอภำค 
2.8.  พนกังำนพงึรักษำควำมลบัของลกูค้ำ คูค้่ำ และองค์กรอย่ำงเคร่งครัด 
2.9.  พนักงำนพึงรำยงำนเร่ืองท่ีได้รับทรำบให้ผู้บังคบับัญชำโดยมิชักช้ำ เมื่อเร่ืองท่ีได้รับทรำบอำจมีผลกระทบ
 ตอ่กำรด ำเนินงำน หรือช่ือเสียงของบริษัท 
2.10. พนักงำนพึงรักษำดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภำพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี
 ประหยดั มิให้สิน้เปลือง สญูเปลำ่เสียหำย หรือเสื่อมสลำยก่อนเวลำอนัสมควร 
 

 บทก าหนดโทษ 
 กรณีท่ีฝ่ำยบริหำรและพนักงำน ปฏิบัติตนในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทให้
พิจำรณำไปตำมโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน ทัง้นีใ้ห้แต่ละฝ่ำยงำน
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เป็นผู้ พิจำรณำเองในเบือ้งต้นและสรุปเร่ืองส่งต่อผู้บังคับบัญชำระดบัสูงและสำยงำนท่ีเก่ียวข้องต่อไป เพ่ือตัดสิน
ควำมผิดพร้อมทัง้ระบุโทษตำมควำมผิดต่อไป แต่หำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้รุนแรงและก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยเป็นอย่ำงมำก ไมอ่ำจอยู่ในวินิจฉยัของต้นสงักดัได้ ก็ให้น ำเร่ืองเข้ำสูฝ่่ำยบริหำรของบริษัท เพ่ือพิจำรณำ
หำข้อสรุปและก ำหนดโทษตอ่ไป 
 

 การก าหนดโทษ 
1.  ตกัเตือนด้วยวำจำ 
2.  เตือนเป็นหนงัสือ 
3.  พกังำนโดยไมไ่ด้รับคำ่จ้ำงไมเ่กิน 5 วนัท ำกำร 
4.  เลิกจ้ำง 
 

หมวดที่ 7 : นโยบายที่ส าคัญและการตดิตามดูแลให้มีการปฏบิัต ิ
 

 1.  นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
  บริษัทมีนโยบำยท่ีจะจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล คณะกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบโดยตรงในกำรจัดกำรให้มีกำรรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยในรวมทัง้
ด ำเนินกำรทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือปกป้องเงินลงทนุของผู้ ถือหุ้น
และทรัพย์สินของบริษัท กำรควบคมุภำยในจะครอบคลมุถงึ กำรควบคมุทำงกำรเงิน กำรด ำเนินงำนกำรก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีบริษัท
จดัไว้ เพ่ือช่วยให้บริษัทมีควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตสุมผล ท่ีจะสำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ในเร่ือง
ของระบบข้อมลูและรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถกูต้องเช่ือถือได้ ในเร่ืองดงันี ้
           1.  ได้มีกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎระเบียบ นโยบำย กระบวนกำรท ำงำนของบริษัท และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.  ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีกำรควบคมุดแูล จดัเก็บ รักษำ เป็นอย่ำงดี 
          3.  กำรด ำเนินกำรของบริษัท เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยดั 
          4. วตัถปุระสงค์กลยทุธ์ของบริษัทได้มีกำรบรรลแุละด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล 
 
 การตรวจสอบภายใน 
 บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบและมีควำมเป็นอิสระ  เพ่ือก ำกับดูแลกำรท ำงำนใน
ด้ำนต่ำง ๆ และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีหน้ำท่ีในกำรให้ค ำปรึกษำและตรวจสอบ ประเมิน
กำรควบคมุภำยในระบบบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้แน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกระบวนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท ได้จดัให้มีขึน้อย่ำงเพียงพอ มีประสิทธิภำพตรงตำมวตัถปุระสงค์ท่ีวำงไว้ 
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 2.  นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
         บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรอย่ำงเป็นระบบ โดยจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพ่ือบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ทัง้ท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยนอกและจำกกำรบริหำรงำน และกำรปฏิบตัิงำน
ภำยในองค์กร รวมทัง้ก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรและกำรจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ มีกำรสื่อสำร 
จัดฝึกอบรมสมัมนำเชิงปฏิบัติกำรแก่พนักงำน ให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท มีดงันี ้
    2.1  กำรก ำหนดนโยบำยหลกัเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
   เป็นกำรก ำหนดนโยบำย วตัถปุระสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ หลกัเกณฑ์และกระบวนกำรบริหำร       
ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ ซึง่บริษัทจะมีกำรทบทวนเป็นประจ ำ
ทกุปีและจะด ำเนินกำรจดัท ำพร้อมกนักบัแผนธุรกิจเพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกนั 
  2.2  กำรระบคุวำมเสี่ยง 
   เป็นกำรระบุควำมเสี่ยงท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรบรรลวุตัถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยพิจำรณำจำก
ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก เช่นจำกสภำพแวดล้อม กฎหมำย กำรเงิน ระบบสำรสนเทศ
ระบบข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ ควำมพึงพอใจของนักลงทุน กำรบริหำรเงินลงทุน ทรัพยำกรบุคคล ช่ือเสียงและ
ภำพลกัษณ์ระบบรักษำควำมปลอดภยัเป็นต้น ซึง่บริษัทจะบริหำรควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำจดัล ำดบัควำมเสี่ยงก่อนกำร
พิจำรณำระบบกำรควบคมุ ซึง่ถ้ำอยู่ในเกณฑ์สงูและสงูมำกบริษัทจะน ำควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้มำวิเครำะห์เพ่ือใช้ในกำร
จดักำรก่อน 
  2.3  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
   เป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือประเมินระดบัควำมเสี่ยงท่ีเหลืออยู่หลงัจำกได้ประเมินระบบควบคมุท่ีมีอยู่และ
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง ซึ่งหำกควำมเสี่ยงท่ีเหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรื อสูงมำก จะต้องก ำหนด
มำตรกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทันที โดยผู้บริหำรระดบัสงูท่ีรับผิดชอบ และหำกควำมเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ในระดบัปำน
กลำงหรือระดบัต ่ำ ให้ก ำหนดมำตรกำรกำรจดักำรในระดบัฝ่ำยหรือแก้ไขในกระบวนกำรปฏิบตัิงำน 
  2.4  กำรจดักำรควำมเสี่ยง 
   เป็นกำรก ำหนดวิธีกำรจดัท ำแผนในกำรจดัควำมเสี่ยงท่ีมีต่อควำมส ำคญัตำมท่ีได้มีกำรจดัล ำดบัไว้
ในขัน้ตอนของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยงมีได้หลำยวิธี เช่น กำรควบคุม กำรโอนควำมเสี่ยง           
กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง กำรใช้ประโยชน์จำกควำมเสี่ยงหรือกำรยอมรับควำมเสี่ยง 
 
  2.5  กำรติดตำมและกำรสอบทำน 
   เป็นขัน้ตอนของกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแผนท่ีก ำหนดไว้ รวมทัง้ประเมินผลกำร
จดักำรควำมเสี่ยง ซึง่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะติดตำมและรำยงำนให้ผู้บริหำรระดบัสงูและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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 3.  นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
  บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศ ทัง้ท่ีเป็นสำรสนเทศทำงกำรเงิน
และสำรสนเทศเร่ืองอื่นอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับสำรสนเทศ
อย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยสำรสนเทศของบริษัทจะต้องจดัท ำขึน้อย่ำงรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้ำใจง่ำยและโปร่งใส 
และต้องเปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงสม ่ำเสมอทัง้ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ระมดัระวงัไม่ให้เกิดข้อสบัสนในข้อเท็จจริง 
รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงำนประชำสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

 4.  นโยบายด้านบัญชีและการเงนิ 
  บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรท ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตำมควำมเป็นจริง 
ทันเวลำสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้ น หน่วยงำนของรัฐ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอื่น  ๆ ดังนัน้จึงก ำหนดให้
บุคลำกรทุกระดบั จะต้องปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับระบบบญัชี กำรเงิน และกำรควบคมุ
ภำยใน รวมถงึข้อก ำหนดทำงบญัชีและกำรเงินของบริษัท และหลกักำรบญัชีท่ียอมรับทัว่ไปอย่ำงเคร่งครัด ดงันี  ้
  4.1  ควำมถกูต้องของกำรบนัทกึรำยกำร 
  กำรบนัทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกอย่ำงของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยไมม่ี
ข้อจ ำกดัหรือยกเว้นกำรบนัทกึรำยกำรตำมควำมเป็นจริง ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับ และตำมข้อกฎหมำย
ท่ีเก่ียวข้อง มีเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจครบถ้วนและเหมำะสม 

 4.2  รำยกำรทำงบญัชีและกำรเงิน 
  รำยกำรทำงบญัชีและกำรเงินทกุประเภทของบริษัท จะต้องมีควำมถกูต้องชดัเจน มีข้อมลูที่เป็นสำระส ำคญั
เพียงพอ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเหมำะสม ตำมมำตรฐำนท่ียอมรับทั่วไป และเป็นไปตำมระเบียบ
กำรเงินและกำรบัญชีของบริษัท พนักงำนทุกคนต้องตระหนกัถึงควำมถูกต้องของรำยกำรทำงบัญชีและกำรเงินของ
บริษัท เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในรำยกำรทำง
ธุรกิจในขัน้ตอนตำ่ง ๆ 
 

 5.  นโยบายด้านการปฏบิัตติามกฎหมาย  
  บคุลำกรทกุระดบัจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบ และข้อก ำหนดตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในประเทศ และ/หรือ
ต่ำงประเทศ และก่อนกำรปฏิบัติงำนใด ๆ ท่ีอำจมีข้อกฎหมำยก ำหนดไว้ จะต้องมีควำมระมดัระวงั มีกำรสอบทำน
อย่ำงรอบคอบ และมีกำรตรวจสอบโดยผู้ ท่ีรับผิดชอบ วำ่ได้ถือปฏิบตัิตำมข้อมลูกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 6.  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  บริษัทมีนโยบำยท่ีจะให้พนกังำนและผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอนัประกอบด้วย
วงจรเครือข่ำยกำรสื่อสำรข้อมลู ระบบซอฟท์แวร์ท่ีใช้ในกำรปฏิบตัิกำรและประมวลผลข้อมลูเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม
อปุกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมลูของบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ขดัต่อกฎหมำยหรือพระรำชบญัญัติท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
มำตรฐำนควำมปลอดภยัท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทำงธุรกิจของบริษัท จงึก ำหนดให้ถือปฏิบตัิดงันี ้
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6.1.  น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในทุกด้ำนของงำนพร้อมกบัพฒันำบุคลำกรของบริษัท ให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีทนัสมยั 

6.2.  พนักงำนจะต้องน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำเพ่ือส่งเสริมกิจกำรของบริษัท ต้องไม่กระท ำเพ่ือ
ประโยชน์สว่นบคุคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอนัดี 

6.3.  ข้อมลูที่บนัทกึและเผยแพร่ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศถือเป็นควำมรับผิดชอบของเจ้ำของข้อมลู
นัน้ ท่ีจะต้องดแูลไมใ่ห้เกิดควำมผิดกฎหมำยหรือละเมิดตอ่บคุคลท่ีสำม 

6.4.  ใช้ซอฟแวร์ท่ีถกูกฎหมำยและเป็นมำตรฐำน 
6.5.  กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้งำน จะต้องได้รับกำรอนมุตัิและปฏิบตัิตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว้ 
6.6.  เจ้ำของข้อมลูจะต้องป้องกนัระบบเทคโนโลยีสำรสำรสนเทศ และข้อมลูที่ส ำคญัทำงธุรกิจของตนเอง

จำกกำรเข้ำถึงจำกกำรบุคคลหรือกำรโจรกรรม และบ่อนกำรท ำลำย เพ่ือให้แน่ใจว่ำธุรกิจของบริษัท 
จะด ำเนินกำรอย่ำงตอ่เน่ือง 

6.7.  ผู้มีหน้ำท่ีรับผิดชอบตอ่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยรวม ท่ีได้รับกำรมอบหมำยจำกบริษัท มีหน้ำท่ี
ต้องติดตำมให้บคุคลกรทกุคนถือปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดโดยเคร่งครัด 

 

 7.  การตดิตามดูแลให้การปฏบิัต ิ
   บริษัทก ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน ท่ีจะต้องรับทรำบ  
ท ำควำมเข้ำใจและถือปฏิบตัิตำมนโยบำยและข้อปฏิบตัิท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำยนีไ้ด้อย่ำงเคร่งครัด 
  ผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเร่ืองจริยธรรมของบริษัทอย่ำงจริงจัง หำก
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนผู้ใดกระท ำผิดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกรรมตำมท่ีก ำหนดไว้ จะได้รับโทษทำงวินยั และ
หำกมีกำรกระท ำท่ีเช่ือได้ว่ำกระท ำผิดกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบงัคบัของรัฐ บริษัทจะส่งเร่ืองให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ด ำเนินกำรตอ่ไป 
  หำกพนักงำนพบเห็นกำรกระท ำ ผิดกฎหมำย และ หรือ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกรรมตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
นโยบำยนี ้ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่ำวหำ ไปยังประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือกรรมกำรกำรบริหำรของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบโดยไม่ เปิดเผยช่ือผู้ แจ้ง
เบำะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึน้กบัผู้แจ้งเบำะแสดงักลำ่ 
  บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ปฏิบัติงำนโดยยึดหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและมีนโยบำยแน่ชดัในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชนั บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน ทัง้จำกพนกังำนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม รวมทัง้มีกลไกในกำรคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลูและให้ควำมส ำคญักบักำรเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นควำมลบั เพ่ือ
สร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ ร้องเรียน โดยบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้ พิจำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน เพ่ือท ำหน้ำท่ีรวบรวมพยำนหลกัฐำน และด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือค้นหำข้อเท็จจริงของเบำะแส
หรือข้อร้องเรียนนัน้ รวมทัง้เสนอแนะแนวทำงกำรจัดกำรแก้ไขข้อร้องเรียนนัน้ โดยกระบวนกำรสอบสวนต้องเป็นไป
อย่ำงโปร่งใส และยตุิธรรม 
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  บริษัทได้ก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนต่ำง ๆ ไว้อย่ำงชดัเจน ซึง่ทกุช่องทำงจะมีเลขำนุกำร
บริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรรับและรวบรวมเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตของบริษัทเพ่ือด ำเนินกำรในขัน้ต่อไป โดยพนกังำนหรือ    
ผู้ ท่ีประสงค์จะร้องเรียนสำมำรถสง่เร่ืองมำยงัช่องทำงในกำรรับเร่ืองช่องทำงใดช่องทำงหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
  1)  กลอ่งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ณ บริเวณส ำนกังำนฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
  2)  กำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถงึ  

 ผู้บงัคบับญัชำท่ีพนกังำนไว้วำงใจทกุระดบั  

 ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคล  

 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  

 เลขำนกุำรบริษัท  

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรบริษัท 
  3)  Website ของบริษัท : http://www.teamgroup.co.th  
  4)  Email: สง่ตรงถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท่ี whistle-blowing@team.co.th   
      6)  จดัสง่ทำงไปรษณีย์โดยตรงถงึคณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ท่ี  
   บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 
   151 ถนนนวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  
 
  ผู้ ท่ีสนใจ  สำมำรถอ่ำนนโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน  ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี                
https://www.teamgroup.co.th ภำยใต้ หัวข้อ “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” นโยบำยว่ำด้วยกำรแจ้งเบำะแสและข้อ
ร้องเรียน” 
 
หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 

บริษัทมุง่มัน่ในกำรเป็นองค์กรท่ีเน้นกำรด ำเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบำลที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือ
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย  บริษัทจงึได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่เพ่ือให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนยดึถือปฏิบตัิดงันี ้

1.  ไม่เสนอให้ค่ำตอบแทน จ่ำยสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจำกบุคคลอื่น หรือหน่วยงำนอื่นทุกรูปแบบ
ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้มีกำรตอบแทนปฏิบัติท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อกัน หรือหวัง
ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกบังำนของบริษัท 

2.  ไมท่ ำธุรกรรมโดยไมช่อบ ซึง่เก่ียวข้องกบัเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐ บคุคลหรือหน่วยงำนอื่น โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
3.  ไมบ่ริจำคเงินหรือจ่ำยเงินเพ่ือสนบัสนนุใด ๆ แก่บคุคลอื่นหรือหน่วยงำนอื่นเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรจ่ำยสินบน 

http://www.teamgroup.co.th/
mailto:whistle-blowing@team.co.th
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4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมให้แก่พรรคกำรเมือง กลุ่มทำงกำรเมืองหรือ
บุคคลใดท่ีเก่ียวกบักำรเมือง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในกำรด ำเนินของธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและ
พวกพ้อง 

 
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
  เพ่ือให้กำรปฏิบตัิของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยทุกแห่ง ท่ีเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตัิให้ปรับปรุงนโยบำย
ป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรำยละเอียดนโยบำย
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน รวมถึงคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดงักล่ำว แสวงหำผลประโยชน์
จำกกิจกำรสว่นตน กบับริษัทไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจกบับริษัท 
คือ ท ำให้บริษัทเสียประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่ำท่ีควร หรือเป็นกำรแบ่งประโยชน์จำกบริษัท
เป็นของตน รวมถงึคูส่มรส และบตุร หรือกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท 

3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ต้องไม่ใช้โอกำสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อเอือ้ประโยชน์ให้กับตนเอง 
หรือผู้ อื่น รวมถึงกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท หรือท ำธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง  

4. กรรมกำร และผู้บริหำร ต้องจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ย วโยงให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ 

5. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีหน้ำที่รำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เมื่อมีส่วนได้เสีย
ในลักษณะงำนท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

6. ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ตัง้แต่พนกังำนระดบัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไปของ
บริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งถึงประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และพนักงำนที่เก่ียวข้องกับงำนที่มี
ควำมเสี่ยงต่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

7. กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้ท ำ
รำยกำรนัน้เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกท่ีมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชน
พึงกระท ำกับคู่สัญญำทั่วไป ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และต้องไมม่ีสว่นในกำรพิจำรณำอนมุตัิในรำยกำรนัน้ 

8. กำรพิจำรณำเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรท ำรำยกำรที่อำจมีกำรข ัดแย้งทำง
ผลประโยชน์จะต้องมีกรรมกำรอิสระร่วมประชมุและพิจำรณำทกุครัง้ 
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9. กรรมกำร และผู้บริหำร ต้องไม่เข้ำร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับตนเอง         
ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

10. กรรมกำรและผู้ บริหำรตำมท่ีระบุไว้ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มำตรำ  89/1 
พนักงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดท ำงบกำรเงิน เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ บคุคลภำยนอกอื่น ๆ ท่ีได้รับกำรบอกกล่ำวเก่ียวกบัข้อมลูภำยในท่ีส ำคญั เช่น ผู้สอบบญัชี จะไม่
ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลดงักล่ำวเพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขำด และไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อน    งบกำรเงินเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 

11. กำรพิจำรณำและอนุมัติธุรกรรมใด ๆ ท่ีถือเป็นรำยกำรเก่ียวโยง และ /หรือขัดแย้งทำงผลประโยชน์
จะต้องปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูลอย่ำงเคร่งครัด 

12. กรรมกำรและผู้ บริหำรระดับสูงตำมท่ีระบุไว้ในพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ มำตรำ 
89/1 ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในเร่ืองกำรเปิดเผย
ข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก ำหนดให้มีกำรรำยงำนข้อมลู
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ มีส่วนได้เสียทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ในรำยงำน
ประจ ำปี 

13. กรรมกำร ผู้ บริหำร พนักงำน ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่ง มีหน้ำที่แจ้งเบำะแสเมื่อพบเห็น
กำรกระท ำผิดของเพื่อนร่วมงำน หรือผู้ บ ังคับบัญชำ หรือผู้ บริหำร หรือกรรมกำร  หำกบุคคล
ดังกล่ำวพบเห็นกำรกระท ำผิดแล้วไม่ด ำเนินกำรแจ้งเบำะแส ให้ถือว่ำบุคคลนัน้มีควำมผิดทำง
วินัยตำมท่ีก ำหนดไว้ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท  

 
 โ ดยบ ริ ษัท  ไ ด้ เ ผยแพ ร่น โยบ ำยป้ อ งกัน ค วำมขัด แ ย้ งท ำ งผลประ โย ช น์ ไ ว้ บน เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท ท่ี  
https://www.teamgroup.co.th ภำยใต้ หัวข้อ “กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ---> นโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์” 
 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำง ๆ 4 คณะ เพ่ือติดตำมและก ำกับกำรดูแลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิดและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม ่ำเสมอ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยมี     
กำรก ำหนดองค์ประกอบสมำชิก ขอบเขตหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อยแตล่ะชดุไว้อย่ำงชดัเจน ดงันี ้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม คม 2563  รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี มีรำยนำมดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยศำนิต ร่ำงน้อย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
2. พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร กรรมกำรตรวจสอบ  
3. นำงสวิุมล กฤตยำเกียรณ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

 
หมำยเหต ุ:  กรรมกำรตรวจสอบ ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน คือ  
  นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จฬุำลงกรณ์ มหำวิทยำลยั และปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และได้
ท ำงำนในต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำร ในบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจสอบ
บญัชี และต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกดั ซึง่ด ำเนินธุรกิจสอบบญัชี 

 
โดยมี นำงสำวภมรำ พัฒนภูมิธนินท์ เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

เพ่ือท ำหน้ำท่ีช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรนัดหมำยกำรประชุม จดัเตรียมวำระ
กำรประชุม บันทึกกำรประชุม ตลอดจนดูแลกำรจดักิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตำม
ข้อบงัคบัของบริษัท รวมถงึกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 

1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำง
เพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบญัชีภำยนอก และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน    
ทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) 
ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน และอำจเสนอแนะให้มีกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ
รำยกำรใดท่ีเห็นว่ำจ ำเป็นและเป็นสิ่งส ำคญั พร้อมทัง้น ำข้อเสนอแนะเก่ียวกับกำรปรับปรุงแก้ไขระบบกำร
ควบคมุภำยในท่ีส ำคญัและจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรบริษัท โดยสอบทำนร่วมกบัผู้สอบบญัชีภำยนอก  และ
ผู้จดักำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน 
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3. สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมำยอื่น ๆท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชี รวมถึงพิจำรณำ
เสนอค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชี
โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนท่ียอมรับโดยทัว่ไป  
6. พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเร่ืองดงักลำ่วให้มีควำมถูกต้องและ
ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

7. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
8. รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ 
9. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึง่รำยงำนดงักล่ำว

ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่ำงน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง  ครบถ้วน  เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท  
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย์และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
10. ร่วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน 
11. ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตหน้ำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำร / ผู้บริหำร/ หรือ

พนกังำนของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่วมประชมุหรือสง่เอกสำรท่ีเห็นวำ่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น 
12. ให้มีอ ำนำจว่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ หรือบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริษัทมำให้ควำมเห็นหรือให้ค ำปรึกษำ       

ในกรณีจ ำเป็นอย่ำงย่ิง  
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13. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยกำรประเมินตนเองและรำยงำนผลกำรประเมิน
พร้อมทัง้ปัญหำอปุสรรคในกำรปฏิบตัิงำนท่ีอำจเป็นเหตใุห้กำรปฏิบตัิงำนไม่บรรลวุตัถุประสงค์ในกำรจัดตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทกุปี 

14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
15. ปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 5 ท่ำน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ    
3 ปี มีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้

 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นำยชวลิต จนัทรรัตน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยกิตติพล บลุนิม กรรมกำรบริหำร 
3 นำยประสงค์ หวงัรัตนปรำณี กรรมกำรบริหำร 
4. ดร.อภิชำต ิ สระมลู กรรมกำรบริหำร 
5. นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช กรรมกำรบริหำร 

 
  โดยม ีนำงสำวกิติยำ นำแพงรัตน์ ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
 

1. ท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรบริหำรงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไว้และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
ต้องมีคณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของกรรมกำรบริหำร สว่นกำรลงมติของ คณะกรรมกำร
บริหำรต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกท่ีประชุม และคะแนนเสียงดงักล่ำวท่ีนบัได้อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งจำก
คะแนนเสียงของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้หมด  

2. พิจำรณำกำรก ำหนดอ ำนำจและระดบักำรอนุมตัิของแต่ละบุคคล  ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และจดัให้มีกำร
แบ่งแยกหน้ำท่ีท่ีอำจเอือ้ให้เกิดกำรท ำทจุริตออกจำกกนั รวมถงึกำรก ำหนดขัน้ตอน และวิธีกำรท ำธุรกรรมกบั
ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสม  เพ่ือป้องกันกำร
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ถ่ำยเทผลประโยชน์ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ืออนุมัติหลักกำร  รวมถึงควบคุมให้มีกำร            
ถือปฏิบตัิตำมหลกักำรและข้อก ำหนดท่ีได้รับอนมุตัิแล้ว  

3. พิจำรณำงบประมำณประจ ำปี และขัน้ตอนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ
ควบคมุดแูลกำรใช้จ่ำยตำมงบประมำณท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  

4. พิจำรณำปรับปรุงแผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของบริษัท  
5. พิจำรณำอนมุตัิกำรลงทนุ และก ำหนดงบประมำณในกำรลงทนุ ตำมอ ำนำจในคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำร  
6. พิจำรณำกำรท ำสญัญำตำ่ง ๆ ท่ีมีผลผกูพนับริษัท ตำมอ ำนำจในคูม่ืออ ำนำจด ำเนินกำร  
7. รับผิดชอบให้มีข้อมลูที่ส ำคญัตำ่ง ๆ ของบริษัทอย่ำงเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำร 

บริษัท ผู้ ถือหุ้น รวมถงึจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีดีและโปร่งใส  
8. พิจำรณำผลก ำไรและขำดทนุของบริษัท และเสนอจ่ำยปันผลประจ ำปีตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  
9. พิจำรณำกำรด ำเนินธุรกิจใหม่ หรือกำรเลิกธุรกิจ เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  
10. ก ำกับดูแลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบัติงำนต้องรำยงำนเหตุกำรณ์  หรือกำรกระท ำท่ีผิดปกติ หรือกำรกระท ำผิด

กฎหมำย ต่อคณะกรรมกำรบริหำรอย่ำงทันท่วงที  และในกรณีท่ีเหตุกำรณ์ดังกล่ำวมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัจะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพ่ือพิจำรณำแก้ไขภำยในระยะเวลำอนัสมควร  

11. ด ำเนินกำรใด ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวข้ำงต้น หรือตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
หรือตำมท่ีได้รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัท  

12. กำรด ำเนินกำรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองใด ๆ  ซึ่งได้รับกำรลงมติ และ/หรืออนุมตัิจำก     
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร จะต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ถดัไป 

13. ควบคมุและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
14. พิจำรณำก ำหนดกำรแตง่ตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม   
15. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

ทัง้นี ้กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรดงักล่ำวข้ำงต้นนัน้ จะไมร่วมถึง
อ ำนำจ และ/หรือ กำรมอบอ ำนำจช่วงในกำรอนุมัติรำยกำรใดท่ีตน  หรือผู้ รับมอบอ ำนำจช่วง หรือบุคคลท่ีอำจมี      
ควำมขดัแย้ง (ตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใดขดัแย้งกบับริษัท ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมกำรและ/หรือท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่ว ตำมท่ีข้อบงัคบัของบริษัทหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องก ำหนด 

 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee)  
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจ ำนวน 15 ท่ำน มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี มีรำยนำมดงัตอ่ไปนี ้
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ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.อภิชำติ สระมลู ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. นำยนคร แสนยำสิริ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำยไกรวฒิุ สิมธำรำแก้ว กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
4. ดร.ธีระวฒิุ เจือณรงค์ฤทธ์ิ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
5. นำยสมพสัตร์ สวุพิศ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
6. นำยมีฤกษ์ พสัระ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
7. นำยพลรัชต์ คงชุ่ม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. นำยวฒันะ ลิม้แดงสงวน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
9. ดร.พิมพิดำ จรรยำรักษ์สกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
10. นำงเนตรชนก ต๊ะปินตำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
11. นำยนริศร์ เดน่ไพบลูย์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
12. นำยศลัยเวทย์ ประเสริฐวิทยำกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
13. นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
14. นำงสำวมยรีุ ก้วยเจริญพำนิชก์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
15. นำงสำวนวลแพร ภทัรมยั กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   
  โดยม ีนำงสำวนวลแพร ภทัรมยั ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. ก ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยให้สอดคล้องและ
เป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ ตรวจสอบ
ภำยในแห่งประเทศไทย 

2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือให้สำมำรถประเมิน ติดตำมและควบคุม     
ควำมเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและ
ควบคมุควำมเสี่ยง  

3. ประเมินควำมเสี่ยงในระดบัองค์กร และก ำหนดวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงนัน้ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  รวมทัง้
ควบคมุดแูลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ 

4. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงเพียงพอท่ีจะ
ควบคมุควำมเสี่ยง 



  แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 58 
 

5. มีอ ำนำจในกำรเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องมำชีแ้จงหรือแต่งตัง้และก ำหนดบทบำทท่ีให้ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับมี
หน้ำท่ีบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมเหมำะสม และให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือให้      
กำรบริหำรควำมเสี่ยงบรรลวุตัถปุระสงค์ 

6. รำยงำนผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำ
และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส  

7. จดัท ำคูม่ือกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. ระบุควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ พร้อมทัง้ วิเครำะห์ และประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบตอ่บริษัท 
9. จดัท ำแผนงำนเพ่ือป้องกนั หรือลดควำมเสี่ยง  
10. ประเมินผล และจดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
11. จดัวำงระบบบริหำรควำมเสี่ยงแบบบรูณำกำรโดยเช่ือมโยงระบบสำรสนเทศ 
12. ปฏิบตัิงำนอื่น ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

 
4. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน จ ำนวน 3 ท่ำน มีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี มีรำยนำมดงันี ้

 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. พลเอก วิเชียร  ศิริสนุทร ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
2. นำยวีระ สธีุโสภณ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 
3. นำยชวลิต จนัทรรัตน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน 

  
  โดยมี นำงสำวภมรำ พัฒนภูมิธนินท์ เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน  
 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
 
ด้ำนกำรสรรหำ 

1. ก ำหนดวิธีกำรสรรหำบุคคลท่ีเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้เหมำะสมกบัลกัษณะและกำรด ำเนิน
ธุรกิจขององค์กร โดยกำรก ำหนดคณุสมบตัิ และควำมรู้ควำมช ำนำญแตล่ะด้ำนท่ีต้องกำรให้มี  

2. สรรหำกรรมกำร เมื่อถึงวำระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสรรหำ
อำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอช่ือจำกผู้ ถือหุ้น หรือกำรใช้บริษัท
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ภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบคุคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำรแตล่ะคนเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีเหมำะสม เป็นต้น 

3. พิจำรณำรำยช่ือบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมำและคัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัิ
ท่ีก ำหนดไว้ 

4. ตรวจสอบวำ่บคุคลท่ีจะถกูเสนอช่ือนัน้มีคณุสมบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 
5. ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบุคคล

ดงักลำ่วมีควำมยินดีท่ีจะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแตง่ตัง้จำกผู้ ถือหุ้น 
6. เสนอช่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำและบรรจุช่ือในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น  เพ่ือให้ท่ีประชุม         

ผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้แล้วแตก่รณี 
7. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรชดุย่อยและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
8. สำมำรถหำบคุคลท่ีท ำหน้ำท่ีท่ีปรึกษำเพ่ือให้ควำมเห็นหรือให้ค ำปรึกษำในกรณีจ ำเป็น 

 
ด้ำนกำรพิจำรณำผลตอบแทน 

1. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม โดยทบทวนควำมเหมำะสมของเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูกำร
จ่ำยคำ่ตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสำหกรรมเดียวกบับริษัท และก ำหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมำะสมเพ่ือให้
เกิดผลงำนตำมท่ีคำดหวงั ให้มีควำมเป็นธรรม และเป็นกำรตอบแทนบุคคลท่ีช่วยให้งำนของบริษัทประสบ
ผลส ำเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทกุประเภท เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน 
และคำ่เบีย้ประชมุ โดยค ำนงึถงึแนวปฏิบตัิท่ีอตุสำหกรรมเดียวกนัใช้อยู่  ผลประกอบกำรและขนำดของธุรกิจ
ของบริษัท และควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู    
ท่ีบริษัทต้องกำร  

3. พิจำรณำเกณฑ์กำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
4. ก ำหนดคำ่ตอบแทนประจ ำปีของกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ตำมหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยท่ีได้พิจำรณำไว้ 

และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ืออนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยและประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำร สว่นของกรรมกำร ให้คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิ 

5. พิจำรณำควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีท่ีมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมกำรและ
พนักงำน โดยยึดหลกัให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้น และสร้ำงแรงจูงใจให้กรรมกำรและพนกังำนปฏิบตัิ
หน้ำท่ีเพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยำวและสำมำรถรักษำบุคลำกรท่ีมีคณุภำพได้อย่ำง
แท้จริง 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

กำรคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทนัน้ บุคคลท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เร่ืองกำรขออนุญำต
และกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่โดยมีองค์ประกอบและหลกัเกณฑ์กำรสรรหำดงันี ้

 
 1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 
 

(1) ให้บริษัทมีคณะกรรมกำรของบริษัทเพ่ือด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อยห้ำ (5) คน 
โดยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำร
ของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
หรือไมก่็ได้ 

(2) ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงมตแิตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
2.1 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ำกบัหนึง่ (1) หุ้นตอ่หนึง่ (1) เสียง 
2.2 ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำม 2.1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมำกน้อยเพียงใด
ไมไ่ด้ 

2.3 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำร    
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้เป็นประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออก
เสียงชีข้ำด 

(3) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม (1/3) และกรรมกำรซึง่พ้นจำกต ำแหน่ง อำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่ง
อีกได้ และกรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลำก
กนัสว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

(4) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ย่ืนใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้จะมีผลนับแต่วันท่ี        
ใบลำออกไปถงึบริษัท 

(5) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนับรวมกันได้           
ไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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(6) ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดหรือกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถดัไปเว้นแต่วำระ
ของกรรมกำรผู้ นัน้จะเหลือน้อยกว่ำสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ใน
ต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนเข้ำมำแทน  
และมติของคณะกรรมกำรตำมควำมในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) 
ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู่ 

(7) ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนเป็นประธำนกรรมกำร และในกรณีท่ีกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร 
จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำท่ีตำม
ข้อบงัคบัในกิจกำรซึง่ประธำนกรรมกำรมอบหมำย 
 

 2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  และมีคุณสมบัติตำมท่ีกฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  รวมถึง
ประกำศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด โดยมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทัง้นี  ้กรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นับจำกวนัท่ีมีมติแต่งตัง้หรือตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท และเมื่อ
ครบวำระแล้ว หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบชดุใหม่ ก็ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้ำท่ีต่อไป  จนกว่ำคณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมกำรตรวจสอบชุดเดิมท่ีหมดวำระลง และ/หรือเป็นไปตำมวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และโดยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ   โดยกรรมกำรตรวจสอบท่ีสรรหำมำได้จะต้องเป็นกรรมกำรอิสระและมีคุณสมบัติเป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์และประกำศท่ีก ำหนดโดยส ำนักงำน  ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์             
แห่งประเทศไทย ดงันี ้

 

คณุสมบตัิกรรมกำรอิสระ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้นับรวมกำรถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย  

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่     
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หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ก่อนวันท่ีย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้นี ้
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วน
รำชกำรซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย  

(4) ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ       
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน 
รวมทัง้ ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ ท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท สงักดัอยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัท่ี
ย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือ           
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
ก่อนวนัท่ีย่ืนค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(7) ไมเ่ป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่  

(8) ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน          
ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท
อื่นซึง่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย  
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(9) กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรอิสระครัง้แรก ในกรณีจ ำเป็นท่ีจะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว 

(10) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท  
(11) กรรมกำรอิสระตำมคณุสมบตัิข้ำงต้น อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้ตดัสินใจในกำร

ด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

คณุสมบตัิกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเหมือนกนักบัคณุสมบตัิของคณะกรรมกำรอิสระ และมีคณุสมบตัิเพ่ิมเติม 

ดงันี ้
(1) ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท  
(2) ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั เฉพำะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน  
(3) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้นี  ้ต้องมี

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึง่คนท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะสำมำรถท ำหน้ำท่ีในกำร
สอบทำน   ควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได้  

(4) มีหน้ำท่ีในลกัษณะเดียวกับท่ีก ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบตัิ
และขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 

 3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 
 

  คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรของบริษัท และ/หรือพนกังำนบริษัท และ/
หรือบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม ซึง่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัท
เห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะแตง่ตัง้กรรมกำรบริหำรคนหนึง่เป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 

 
 4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนจะต้องได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย
ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำรโดย     
ส่วนใหญ่ และโดยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนหนึง่คน ขึน้เป็นประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนแต่ละท่ำนสำมำรถด ำรง
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 
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 5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมกำรบริษัท และ /หรือผู้ บริหำรของบริษัท และ /หรือ
พนักงำนของบริษัท และหรือบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสม ซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีจ ำนวน
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร และโดยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทจะแต่งตัง้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงคนหนึ่ง
เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้มำจำกกำรเสนอช่ือของคณะกรรมกำรบริหำร โดยคดัเลือกจำกบคุคลท่ีมีช่ือเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรอยู่ในขณะท่ีท ำกำรคัดเลือก หรือจำกบุคคลอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร              
เพ่ือน ำเสนอให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนพิจำรณำและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมตัิ
แตง่ตัง้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
 
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท 
 

1. คณุสมบตัิของกรรมกำร  

  ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
 พิจำรณำจำกผู้ ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงรอบด้ำนและ
 โปร่งใสดงันี ้

1.1  คุณสมบัติท่ีสอดคล้องตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
 จ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท และ
 นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท  

1.2  พิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบริษัทของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และหลกักำร
 ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
 และตลำดหลกัทรัพย์ 

1.3  ให้ควำมส ำคัญต่อผู้ ท่ีมีทักษะ  ประสบกำรณ์ วิชำชีพ คุณสมบัติเฉพำะในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย               
 และท่ีคณะกรรมกำรบริษัทยังขำดอยู่ รวมถึงท่ีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงต่อลกัษณะธุรกิจของบริษัทก่อน
 เป็นล ำดบัแรก โดยไม่จ ำกดัหรือแบ่งแยกเพศและเชือ้ชำติ หรือควำมแตกต่ำงใด ๆ เพ่ือให้องค์ประกอบ
 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมสมบรูณ์และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

1.4  พิจำรณำควำมเหมำะสมของควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท   
 ท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรือบริกำรหลกัท่ีบริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ เป็นผู้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ในสำขำ
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 ใดสำขำหนึ่งดังต่อไปนี ้เช่น ธุรกิจบริกำร พำณิชย์กรรม อุตสำหกรรม กำรก่อสร้ำง วิศวกรรม 
 สถำปัตยกรรม วิทยำศำสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมำย บญัชี กำรเงิน ประชำสมัพนัธ์ หรือด้ำนบริหำร ภำครัฐ 

1.5  พิจำรณำกำรอุทิศเวลำของกรรมกำรบริษัท โดยหำกเป็นกรรมกำรเดิมท่ีจะกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีก
 วำระอำจพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนในช่วงท่ีด ำรงต ำแหน่ง  รวมถึงควรพิจำรณำถึงจ ำนวนบริษัท      
ท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งให้เหมำะสมกับลกัษณะหรือสภำพธุรกิจของบริษัท  ซึ่งไม่ควร
 เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนจะไมล่ดลง รวมถงึกำรให้ข้อเสนอแนะ
 ควำมคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

1.6  กรณีแต่งตัง้กรรมกำรอิสระ พิจำรณำควำมเป็นอิสระของบุคคลท่ีจะเสนอให้เป็นกรรมกำรอิสระตำม
 หลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด และตำมนิยำม
 กรรมกำรอิสระของบริษัท มีคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระตำมท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
 ท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์บริษัท  

1.7  พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนในปีท่ีผ่ำนมำ (ถ้ำม)ี  

 

2. วิธีกำรสรรหำกรรมกำร 
 ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน
 พิจำรณำด ำเนินกำรดงันี ้

2.1 สรรหำกรรมกำร เมื่อถึงวำระท่ีจะต้องเสนอช่ือกรรมกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ  โดยกำร 
สรรหำอำจพิจำรณำจำกกรรมกำรเดิมให้ด ำรงต ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับกำรเสนอช่ือจำกผู้ ถือหุ้น หรือกำร
ใช้บริษัทภำยนอกช่วยสรรหำ หรือพิจำรณำจำกบคุคลจำกท ำเนียบกรรมกำรอำชีพ หรือกำรให้กรรมกำร
แตล่ะคนเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมำะสม เป็นต้น  

2.2  พิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือมำ และคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
คณุสมบตัิท่ีก ำหนดไว้ 

2.3  ตรวจสอบว่ำบุคคลท่ีจะถูกเสนอช่ือนัน้ มีคุณสมบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 

2.4  ด ำเนินกำรทำบทำมบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติท่ีก ำหนดไว้  เพ่ือให้มั่นใจว่ำ
บคุคลดงักลำ่วมีควำมยินดีท่ีจะมำรับต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท หำกได้รับกำรแตง่ตัง้จำกผู้ ถือหุ้น 

2.5  เสนอช่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำและบรรจุช่ือในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ท่ีประชมุ    
ผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแตง่ตัง้ แล้วแตก่รณี 

 
3. วำระกำรเป็นกรรมกำร  

 วำระกำรเป็นกรรมกำรของบริษัท ให้ก ำหนดดงันี ้
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3.1 ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีวำระตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท คือ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญั
ประจ ำปี ทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึง่ในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำร ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรจะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม 

3.2 กรรมกำรอิสระมีกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน  9 ปี นับจำกวนัท่ีได้รับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระครัง้แรก ในกรณีจ ำเป็นท่ีจะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไป 
คณะกรรมกำรต้องพิจำรณำอย่ำงสมเหตสุมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว 

 
 8. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
  1.  คณุสมบตัิของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
  ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนพิจำรณำจำกผู้ ท่ีมี
คณุสมบตัิท่ีเป็นประโยชน์และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงรอบด้ำนและโปร่งใส ดงันี ้

1.1 ระดบักำรศกึษำและสำขำวิชำ 

 จบปริญญำตรี / ปริญญำโท / ปริญญำเอก สำขำวิศวกรรมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ หรือสำขำอื่น  ๆ        
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 ประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัต ำแหน่งงำน 

 มีประสบกำรณ์ในงำนด้ำนวิศวกรรม หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ไมน้่อยกวำ่ 20 ปี 

 มีประสบกำรณ์บริหำรงำนวิศวกรรม หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ไมน้่อยกวำ่ 10 ปี 

 มีประสบกำรณ์ด้ำนดแูลและบริหำรควำมสมัพนัธ์ลกูค้ำ ไมน้่อยกว่ำ 10 ปี 

1.3 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะท่ีจ ำเป็นท่ีจะท ำให้งำนประสบควำมส ำเร็จ 

 ทกัษะภำวะผู้น ำ (Leadership) 

 ควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) 

 ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพยำกร : งำน / คน / เงิน (Resources Management) 

 ควำมสำมำรถในกำรสอนงำน (Coaching) 

 ควำมสำมำรถในกำรพฒันำธุรกิจ (Business Development) 

1.4 คณุสมบตัิอ่ืน ๆ  

 มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 

 ซื่อสตัย์ ละเอียด รอบคอบ 

 มีคณุภำพในกำรท ำงำน 

 เข้ำใจระบบกำรท ำงำนในลกัษณะ TEAMWORK ได้ดี 
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 2.  วิธีกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
  ในกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนพิจำรณำ
ด ำเนินกำรดงันี ้

2.1 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรให้มำจำกกำรเสนอช่ือของคณะกรรมกำรบริหำร โดยคดัเลือกจำกบุคคลท่ีมีช่ือ
 เป็นคณะกรรมกำรบริหำรอยู่ในขณะท่ีท ำกำรคดัเลือก หรือจำกบุคคลอื่นตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำร
 เห็นสมควร 

2.2 ให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน มีหน้ำท่ีในกำรพิจำรณำสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
 บริหำร 
2.3  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน เสนอช่ือบคุคลท่ีผ่ำนกำรสรรหำให้คณะกรรมกำรบริษัท   
 เพ่ือพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

ในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะส่งตวัแทนของบริษัท เข้ำไปเป็น
กรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักล่ำว โดยตวัแทนของบริษัทอำจเป็นประธำนกรรมกำร กรรมกำร
บริษัท ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำรระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ ซึง่มีคณุสมบตัิและประสบกำรณ์
เหมำะสมในธุรกิจดังกล่ำว และปรำศจำกผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่ำนัน้           
อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย จะต้องบริหำรและจัดกำรธุรกิจของบริษัทย่อยตำม
กฎเกณฑ์ และระเบียบตำมท่ีบริษัทก ำหนด รวมถงึอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย 
และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องของบริษัทย่อย 

เพ่ือเป็นกำรดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และให้บริษัทสำมำรถควบคุมดูแลกำรบริหำร
จัดกำร และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท ดังนัน้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 (ครัง้แรกหลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัท่ี 29 มีนำคม 2561 จึงได้มีมติอนุมตัิกำรก ำหนด
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญั ดงันี ้

 
1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
กำรก ำหนดแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมในเร่ืองต่ำง ๆ เช่น กำรเลือกตัง้กรรมกำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กำรจดัสรรเงิน
ก ำไร และพิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ ท่ีไม่ได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำในวำระกำรประชุม กำรก ำหนดกรณีต่ำง ๆ ท่ีต้องได้รับกำร
อนมุตัิจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตำมแผนงำน รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย  กำรจัดให้ 
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บริษัทย่อยมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอ  กำรเปิดเผยและน ำส่งข้อมลูของกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัทย่อยรวมถงึบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน  

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้ก ำหนดกรณี/เร่ือง/วำระต่ำง ๆ ท่ีจะต้องได้รับกำรอนุมตัิจำกท่ีประชุมกรรมกำรบริษัท 
หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทตำมระดบัควำมส ำคญัตำ่ง ๆ  

 

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงนิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
บริษัทมีกำรก ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน ำสง่ผลกำรด ำเนินงำน และงบกำรเงินรำยไตรมำส ตลอดจน

ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวให้กับบริษัทเพ่ือประกอบกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม หรือรำยงำน               
ผลประกอบกำรของบริษัทประจ ำไตรมำส และมีกำรก ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรำยงำนประเด็นปัญหำทำง
กำรเงินท่ีมีนยัส ำคญัตอ่บริษัทเม่ือตรวจพบ หรือเมื่อได้รับกำรร้องขอจำกบริษัทให้ด ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำน 

นอกจำกนีบ้ริษัทยงัก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง และติดตำมให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรำยกำร     
เก่ียวโยงกนั และรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ตอ่บริษัท ตำมประกำศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

 
9.5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับเร่ืองกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน อันเป็นส่วนส ำคัญในกำร
เสริมสร้ำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมลู
ภำยใน เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในท่ีส ำคญัท่ีบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์     
ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น โดยมีข้อก ำหนด ดงันี ้
 

1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท ต้องปฏิบตัิดงันี ้
ก) ต้องรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท 
ข) ต้องไม่น ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์แก่บคุคลอื่นใดไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก่็ตำม 
ค) ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมูลภำยใน

บริษัท และ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัท อนัอำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยตอ่บริษัทไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม  
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ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทซึง่อยู่ในหน่วยงำนท่ีได้รับทรำบข้อมูลภำยใน
ของบริษัทให้หลีกเลี่ยงหรืองดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อ
สำธำรณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจำกกำรเปิดเผยงบกำรเงินหรือข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญต่อสำธำรณชน โดย
ข้อก ำหนดดงักลำ่วให้รวมควำมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนิุติภำวะของกรรมกำร ผู้บริหำร และลกูจ้ำงของบริษัท 
ด้วย หำกผู้ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบงัคบัดงักลำ่วจะถือวำ่ได้กระท ำผิดร้ำยแรง 

 2. กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลกัทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนิุติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และรับทรำบบทก ำหนดลงโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ทัง้นี ้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องจัดส่งส ำเนำกำรรำยงำนดังกล่ำวแก่บริษัทในวันเดียวกับท่ีรำยงำนต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ซึง่ก ำหนดให้แจ้งภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซือ้ ขำย โอนหรือรับ
โอนหลกัทรัพย์ 

3. ทำงบริษัทได้ประกำศข้อบงัคบัดงักลำ่วให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและลกูจ้ำงทรำบโดยทัว่กนั 
 

9.6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและค่ำสอบทำนงบกำรเงินส ำหรับงวดบญัชีปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบญัชี
จำก บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่มีรำยละเอียดคำ่ธรรมเนียมกำรสอบบญัชี ดงันี ้

 
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

                              หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2563 
1.  คำ่สอบบญัชีประจ ำปี 1,855,000 
2.  คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส    945,000 

รวม 2,800,000 
   หมำยเหต:ุ  คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 ได้รับกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
  เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 
 

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) 
 - ไมม่ี - 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 ทีมกรุ๊ปตระหนกัในบทบำทของกำรเป็นหนึ่งในสมำชิกของสงัคม และเช่ือมัน่ว่ำ บริษัทจะประสบควำมส ำเร็จ
อย่ำงมัน่คงและยัง่ยืนได้ จะต้องอยู่ในสงัคมท่ีมีคณุภำพ จึงด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบักำรร่วมสร้ำงสงัคมอดุมควำมสขุ 
มีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในฐำนะพลเมืองบรรษัทท่ีดี (Good Corporate Citizen) โดยเร่ิมกำรสร้ำงควำมสขุภำยในท่ี
ท ำงำน แล้วขยำยผลไปสูช่มุชนใกล้เคียง ตลอดจนสร้ำงสรรค์ กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน และสงัคมในท้ำยท่ีสดุ 

บริษัทมีนโยบำยเพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและกลุม่
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรท่ีจัดท ำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยซึง่ก ำหนดหลกักำร 8 ข้อ ได้แก่ 1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 2) กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั 
3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 4) กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 5) ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) กำรดแูลรักษำ
สิ่งแวดล้อม 7) กำรร่วมพฒันำชมุชนหรือสงัคม และ 8) กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จำกกำรด ำเนินงำน
ท่ีมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีสว่นได้เสีย 
 
นโยบายภาพรวม 
 
 บริษัทประกอบธุรกิจบนหลกักำรของกำรสร้ำงและพัฒนำพืน้ฐำนควำมคิด กระบวนกำรตดัสินใจ กลยุทธ์
โครงสร้ำง ระบบ แบบแผน ระเบียบวิธีกำรปฏิบัติขัน้ตอน และตวัชีว้ดั ซึ่งบริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนและ
สำมำรถปฏิบตัิได้จริง ในนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร นโยบำยกำรตรวจสอบและควบคมุภำยใน นโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง รวมทัง้จรรยำบรรณทำงธุรกิจและแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและพนกังำน เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด สะท้อนให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรทุกท่ำนท่ีมีต่อบริษัท ผู้ ถือหุ้น พนักงำน 
และผู้มีสว่นได้เสียทัง้หมด โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในทกุส่วนงำนในกำรด ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ นอกจำกนีย้งัมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชนั และนโยบำย
ว่ำด้วยกำรสนบัสนุนทำงกำรเมืองเพ่ือป้องกนักำรทุจริตในทุก ๆ กรณี ซึง่จะเป็นกำรเพ่ิมควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจ
ตอ่ทกุฝ่ำย 

บริษัทไม่เพียงแต่ด ำเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ แต่ยังมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึง        
ควำมรับผิดชอบต่อสงัคมควบคูก่บักำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึง
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบร่วมท่ีพึงมีต่อสังคมและประเทศชำติ เพ่ือให้กำรพัฒนำสังคมและประเทศยั่งยืนได้          
อย่ำงแท้จริง บริษัทจงึร่วมมือกบั “มลูนิธิกลุม่ทีมรวมใจ”   ซึง่ก่อตัง้โดยผู้บริหำรของ TEAMG  ขึน้เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 
พ.ศ.2550 มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจเป็นองค์กำรหรือสถำนสำธำรณกุศลล ำดับท่ี 729 ของประกำศกระทรวงกำรคลัง       
โดยตัง้ปณิธำนร่วมกนัว่ำจะด ำเนินกำรขบัเคลื่อนกิจกรรมอนัเป็นสำธำรณประโยชน์ให้เกิดขึน้อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
ต่อเน่ือง กล่ำวคือ (1) ส่งเสริมทุนกำรศกึษำแก่เยำวชนและผู้ ด้อยโอกำส (2) ส่งเสริมสนบัสนุนทุนอำหำรกลำงวนัแก่
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โรงเรียนท่ีขำดแคลน (3) สง่เสริมด้ำนกิจกำรห้องสมดุและกำรกีฬำแก่ประชำชน (4) ด ำเนินกำรหรือร่วมมือกบัองค์กำร
กำรกศุลอื่น ๆ เพ่ือสำธำรณประโยชน์ และ (5) ไมด่ ำเนินกำรเก่ียวข้องกบักำรเมืองแตป่ระกำรใด  
 
การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 
 บริษัทได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบต่อสังคมภำยใต้นโยบำย ประกำศ และคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ
บริษัท ดงันี ้
 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมสจุริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบำย กฎระเบียบ 

ข้อบังคบัภำยในบริษัทท่ีใช้ส ำหรับผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นและพนักงำนทุกระดบั และส ำหรับลูกค้ำ คู่ค้ำ หรือบุคคลอื่น  ๆ 
อย่ำงเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ค ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบของบุคคลแต่ละฝ่ำยเพ่ือให้เกิดควำมสมดุล 
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม และมีบทก ำหนดโทษกรณีมีกำรปฏิบัติตนในลักษณะท่ีก่อให้เกิดควำมขัดแย้งและ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก 

 
2. กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

บริษัทเป็นองค์กรท่ีเน้นกำรด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบำลท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพ่ือ
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 10/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ตลุำคม 2559 ได้มี
มติอนมุตัินโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชนั ซึง่ได้ก ำหนดให้ด ำเนินงำนโดยยดึหลกัควำมโปร่งใส และห้ำมกรรมกำร 
ผู้บริหำร พนกังำน ท ำกำรทุจริตคอร์รัปชนัทัง้ในและนอกองค์กร ได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิในกำรป้องกนักำรทจุริตคอร์รัป
ชนัในรูปแบบต่ำง ๆ มีกำรพฒันำบุคลำกรควบคู่ไปกบักำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรมองค์กรในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต อีกทัง้บริษัทจดัให้มีระบบควบคมุภำยใน มีช่องทำงในกำรสื่อสำร ในกำรแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมำยงั
บริษัท รวมทัง้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชนัอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี ้บริษัท    
ยังก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ำท่ีเฝ้ำระวงัและป้องกันกำรทุจริตท่ีอำจเกิดขึน้ในทุกกรณี 
พร้อมปกป้องผู้ ท่ีแจ้งข้อมลูเบำะแสด้วยควำมบริสทุธ์ิใจและมีเจตนำท่ีดีตอ่บริษัทอีกด้วย 
 

3. กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน มีกำรสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ตลอดจนกำร
ปฏิบตัิต่อกนัอย่ำงเสมอภำค ซึง่เป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบำย
กำรเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่ำงเชือ้ชำติ สตรี เด็ก และคนพิกำร อีกทัง้บริษัทยังมีส่งเสริมในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่          
คนพิกำร โดยก ำหนดแนวทำงในคูม่ือกำรปฎิบตัิงำนเร่ือง “กำรจ้ำงคนพิกำร”  
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4. กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

พนกังำนเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำขององค์กร บริษัทจึงปฏิบตัิต่อแรงงำนด้วยควำมเป็นธรรม เท่ำเทียม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ใส่ใจต่อคุณภำพชีวิตของพนักงำน โดยบริษัทจัดสรรพนักงำนให้ท ำงำนตรงตำมคุณสมบัติของตน และจัด
สวสัดิกำรตำ่ง ๆ ให้แก่พนกังำนทัง้กำรดแูลสขุภำพพนกังำน รวมทัง้บริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำงผลตอบแทนท่ีเหมำะสม 
ตลอดจนสร้ำงบรรยำกำศให้พนกังำนท ำงำนด้วยควำมสขุสำมคัคี ผลกัดนัให้พนกังำนมีกำรพฒันำเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเช่ียวชำญของตนเองอยู่เสมอ ซึง่บริษัทได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะในหน้ำท่ีกำรงำนแก่พนกังำนทุก  ๆ คน 
เพ่ือพฒันำควำมสำมำรถและเป็นกำรช่วยสร้ำงก ำลงัใจและทศันคติท่ีดีในกำรท ำงำน ดงันี ้ 

 
กำรอบรมและกำรบรรยำยพิเศษ  

 อบรมหลกัสตูร ผู้น ำเพ่ือนสนัตภิำพ ประจ ำปี 2563  

 หลกัสตูร "Team Leading for TEAM Leadership" 

 หลกัสตูร “Effective Business Presentation Skill"  

 กำรอบรมหลกัสตูร “Infraworks และ Navisworks Manage” 

 กำรศกึษำดงูำนด้ำนพลงังำนทดแทน  

 

กำรศกึษำดงูำนโครงกำรท่ีบริษัทด ำเนินกำร 

 เย่ียมชมสถำนีกลำงบำงซื่อ โครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง (สำยสีแดง) ช่วงบำงซื่อ-รังสิต 

 

 
 

นอกจำกนี ้บริษัทสนบัสนนุให้พนกังำนฝึกอบรมภำยนอกองค์กรเพ่ิมเติม โดยแบ่งเป็นด้ำนตำ่ง ๆ ดงันี ้
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ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 เกษตรอินทรีย์ : ควำมมัน่คงทำงอำหำรและสขุภำพ เพ่ือควำมยัง่ยืน กรณีศกึษำ พืน้ท่ี EEC 

 Green Bond Boot Camp 

 IFC Biodiversity Offset Training/Webinar 

 What are SEA-EIA-CIA-TBIA 

 กำรจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 กำรใช้เคร่ืองมือตรวจวดัในภำคสนำมของหน่วยงำนสิ่งแวดล้อม 

 กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมลูรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจงัหวดักระจำยภำรกิจกำร
พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 กำรประชมุพิจำรณำสถำนภำพควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพครัง้ท่ี 5 

 กำรประชมุวิชำกำร สผ. ประจ ำปี พ.ศ.2563 

 กำรประชุมสมันำ เร่ือง ซกัซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมลูในรำยงำน EIA/Monitor ทำง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำรพิจำรณำกำรขอรับใบอนุญำต ควบคมุ ก ำกบั ดแูล นิติบุคคลผู้มีสิทธิ
ท ำรำยงำน 

 กำรประเมินผลกระทบด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และด้ำนสุขภำพ ส ำห รับรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรอำคำร 

 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนนิเวศวิทยำทำงน ำ้และทรัพยำกรประมง 

 กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำรทำงหลวงท่ีอยู่ใกล้แหลง่โบรำณสถำน 

 กำรรับฟังควำมเห็นตอ่รำยงำน ESIA โครงกำรเข่ือนหลวงพระบำง ฉบบั Poyry แก้ไขเพ่ิมเติม 

 กำรลดผลกระทบจำกมลพิษน ำ้อุตสำหกรรมในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC) ส ำหรับ
โครงกำรท่ีต้องจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 กำรสมัมนำ เร่ือง แนวทำงกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 กำรอบรม เร่ืองรูปแบบกำรก่อสร้ำงอำคำรป้องกนัและกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส ำหรับรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรอำคำร 

 กำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำรหลกัสตูรกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม :
สูแ่นวทำงปฏิบตัิอย่ำงมืออำชีพและธรรมำภิบำล 

 ควำมคืบหน้ำกำรปฏิรูประบบและโครงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 แนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรเหมืองแร่ 

 แนวทำงในกำรพิจำรณำรำยงำรกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนผลกระทบตอ่สขุภำพ 
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 ผู้ เช่ียวชำญอำคำรเขียว TREES-EB 

 ระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ร่ำงแนวทำงกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้ำนผลกระทบต่อสุขภำพ 
ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรพิจำรณำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 เร่ือง "ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ส ำหรับโครงกำรท่ีต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" 

 อบรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และพฒันำศกัยภำพบุคลำกร ส ำหรับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนเสียงและคุณภำพ
อำกำศ ส ำหรับรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงบก 

 กำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำแผนท่ีเส้นเท่ำระดับเสียงในขัน้กำรพัฒนำศักยภำพสูงสุดของ
สนำมบิน 

 กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นกำรจดัท ำคู่มือแนวทำงกำรจดัท ำแผนท่ีเส้นเท่ำระดบัเสียง ในขัน้กำร
พฒันำศกัยภำพสงูสดุของสนำมบิน ครัง้ท่ี 2 

ด้ำนพลงังำน 

 กลยทุธ์กำรระบำยอำกำศ เพ่ือคณุภำพอำกำศภำยในอำคำรที่ดี และกำรประหยดัพลงังำน 

 กำรอบรม เร่ือง ท ำควำมรู้จกัโรงไฟฟ้ำและ Smart Grid 

 ร่ำงระเบียบคณะกรรมกำรก ำกบักิจกำรพลงังำนเพ่ือรองรับกำรปรับลดขัน้ตอนและระยะเวลำกำร
อนมุตัิอนญุำตกำรประกอบกิจกำรพลงังำน 

 หลกัสตูรผู้ตรวจประเมินคำ่อนรัุกษ์พลงังำน 

ด้ำนคมนำคม 

 กำรอบรม/สมัมนำเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี สนข. และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โครงกำร
ศกึษำพฒันำเมืองกบัระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมขนสง่ 

 โครงกำรจดัท ำแผนรองรับกำรย้ำยสถำนีขนส่งผู้ โดยสำรสำยเหนือและสำยตะวนัออกเฉียงเหนือไป
บริเวณท่ีรำชพสัด ุกรมธนำรักษ์ และบริเวณพืน้ท่ีศนูย์คมนำคมทำงรำง 16 ไร่ 

ด้ำนทรัพยำกรน ำ้ 

 ฐำนข้อมลูและดชันีชีว้ดักำรจดักำรน ำ้ เพ่ือกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ำ้อย่ำงยัง่ยืน 

 ดชันีชีว้ดักำรจดักำรน ำ้ เพ่ือกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ำ้อย่ำงยัง่ยืน 

 ภยัพิบตัิทำงธรรมชำติจำกเหตพุำยฝุนกบักำรเตรียมควำมพร้อมของวิศวกร 
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    อีกทัง้ บริษัทยงัจดัให้มีกำรบรรยำยควำมรู้จำกบคุคลภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพ่ือให้ควำมรู้เร่ือง
สขุภำพกำยและใจ รวมทัง้จดัให้มีกำรบรรยำยธรรมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้ท่ีนอกเหนือจำกกำรท ำงำน 
ยกระดบัจิตใจ และสร้ำงเสริมทศันคติท่ีดีในกำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำน เช่น กำรบรรยำยธรรมท่ีจดัขึน้เป็นประจ ำอย่ำง
ตอ่เน่ืองเป็นต้น 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ และให้ควำมส ำคญักับบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกเล็งเห็นว่ำกำรท่ีพนกังำนมีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี มีควำมสุข เป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนรักองค์กรและสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงผู้ บริหำรและพนักงำนให้
เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกนั ผ่ำนกิจกรรมและสวสัดิกำร ดงันี ้

 

 สวัสดกิารที่เป็นเงนิและสิ่งอ านวยความสะดวก 
- กำรจ่ำยโบนสั และปรับเงินประจ ำปีประเมินตำมผลกำรปฏิบตัิงำน ทกัษะควำมสำมำรถ และเวลำกำรมำ

ท ำงำนของพนกังำน 

- กองทนุส ำรองเลีย้งชีพพนกังำน 

 ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย 
- ประกนัสขุภำพภำพหมู ่และประกนักำรเดินทำง กรณีเดินทำงตำ่งประเทศ 

- กำรตรวจสขุภำพประจ ำปี 

 สวัสดกิารดูแลครอบครัวพนักงาน 
- ทนุกำรศกึษำบตุรพนกังำน 
- เงินช่วยเหลือฌำปนกิจศพ บิดำ มำรดำ และบตุรของพนกังำน 

 ด้านจติใจและการมีส่วนร่วม 
- กิจกรรม 5ส เพ่ือสร้ำงกำรมีสว่นร่วมในกำรท ำงำน และรักษำสภำพ แวดล้อมในกำรท ำงำน 
- กิจกรรมพ่ีเลีย้งหมปู่ำ (กิจกรรมพ่ีสอนน้องน้องช่วยพ่ี) 

 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
- กำรท ำบญุตกับำตรและท ำบญุเลีย้งพระเพลในวนัปีใหมแ่ละในวนัเกิดของบริษัท 
- รดน ำ้ขอพรจำกผู้บริหำรในเทศกำลวนัสงกรำนต์ 

 กจิกรรมจติอาสา 
- กิจกรรมเก็บขยะชำยหำด เพ่ือสร้ำงจิตส ำนกัในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมมอบทนุกำรศกึษำโรงเรียนวดันวลจนัทร์ 
- กิจกรรมปันน ำ้ใจให้น้อง โรงเรียนบ้ำนเดก็รำมอินทรำ (บ้ำนเดก็ตำบอดผู้ พิกำรซ ำ้ซ้อน) 
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มอบทนุกำรศกึษำ แก่บตุรพนกังำนทีมกรุ๊ป จ ำนวน 35 คน เพ่ือเป็นกำรสง่เสริมกำรศกึษำให้กบัเยำวชน 

ซึง่เป็นอนำคตของชำติ และกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจให้กบัพนกังำน 

 

1. ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค (ลกูค้ำ) 

บริษัทด ำเนินกำรบริหำรระบบคุณภำพอย่ำงจริงจังและต่อเน่ือง โดยได้ก ำหนดนโยบำยคุณภำพ มุ่งเน้นถึง
กำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัลกูค้ำ กำรผลิตผลงำนท่ีมีคณุภำพ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและตรงตำมก ำหนดเวลำ มีกำร
ควบคุมคุณภำพงำนตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 กำรควบคุมคุณภำพงำนทัง้หมดนีม้ีคณะกรรมกำร
บริหำรคณุภำพ (Quality Management Committee - QMC) ท ำหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยคณุภำพ ตวัชีว้ดัและเป้ำหมำย
ด้ำนคุณภำพของบริษัท  รวมถึงติดตำมทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบบริหำรคุณภำพและก ำหนดแนวทำงกำร
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพดีย่ิงขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้บริษัทมีระบบกำรติดตำมตรวจสอบควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อผลงำนและกำรบริกำรในทุกโครงกำร 
(Customer satisfaction survey) อย่ำงสม ่ำเสมอผ่ำนกิจกรรมแบบประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่งเป็นกำร
ประเมินผลใน 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) คุณภำพ (2) เวลำ (3) กำรบริกำร และ (4) ภำพรวม แบ่งเป็นระดับคะแนน 1            
(ไม่พอใจมำก) – 4 (พอใจมำก) โดยบริษัทก ำหนดเกณฑ์โครงกำรท่ีผ่ำนกำรประเมินจะต้องได้รับคะแนนตัง้แต่ 3 
คะแนนขึน้ไปในทกุหวัข้อ หำกลกูค้ำประเมินผลแล้วพบวำ่มีหวัข้อใดได้คะแนนต ่ำกว่ำ 3 คะแนนจะถือวำ่ไมผ่่ำนเกณฑ์ 
และผู้จดักำรโครงกำรจะต้องจดัท ำแผนแก้ไขปัญหำเพ่ือปรับปรุงคณุภำพงำนให้แก่ลกูค้ำอย่ำงทนัท่วงที ซึง่ในปี 2563 
บริษัทได้เข้ำประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำใน 190 โครงกำร ผลกำรประเมินมีโครงกำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ 178 
โครงกำร คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 94 ของจ ำนวนโครงกำรท่ีเข้ำประเมิน โดยคะแนนเฉลี่ยในแตล่ะหวัข้อมี ดงันี ้
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หวัข้อ คะแนนเฉล่ียจากคะแนนเต็ม 4 
1. คณุภำพ 3.5 
2. เวลำ 3.6 
3. กำรบริกำร 3.7 
4. ภำพรวม 3.6 

 
2. กำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภำรกิจหลักอย่ำงหนึ่งของบริษัทท่ีก ำหนดให้
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรอนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและรักษำสิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด ระมดัระวงั ไม่ให้กำรด ำเนินกิจกำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม    
ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด รวมถึ งกำรจัดกิจกรรมให้กับผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือ
สำธำรณประโยชน์และกำรบริกำรสงัคมอย่ำงตอ่เน่ือง ดงันี ้ 
 

• กำรฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองสิ่งแวดล้อม บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของกำรอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จดัให้
มีกำรอบรม ดงันี ้ 
o รณรงค์ลดกำรใช้พลำสติกและโฟม รณรงค์กำรแยกขยะ Reduce, Reuse, Recycle  

โดยกำรประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้กบัพนกังำนผ่ำนสื่อตำ่ง ๆ ขององค์กร 
  

 
  

o กิจกรรมเก็บขยะ ชำยหำดบำงแสน ด้วยตระหนกัถงึควำมรุนแรงของปัญหำขยะท่ีถกูปลอ่ยทิง้ลงสูท่ะเล  
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสตัว์ทะเลและสร้ำงควำมสำมัคคีให้แก่พนักงำนในองค์กร 
ตลอดจนสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  ทีมกรุ๊ป จึงจัดกิจกรรมเก็บขยะ ครัง้ท่ี 2 ณ ชำยหำด
บำงแสน ต.แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 
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o กำรอนรัุกษ์พลงังำนและกำรใช้พลงังำนทดแทน    

บริษัทฯ เล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรกำรอนุรักษ์พลงังำน กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ และลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ จึงแต่งตัง้คณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนของ
อำคำรทีม และเปิดโอกำสให้พนกังำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรลดกำรใช้พลงังำน โดยกำรรณรงค์และเผยแพร่วิดิทัศน์
เคล็ดลบักำรประหยัดพลงังำน และกำรเปลี่ยนมำใช้หลอดไฟฟ้ำแบบประหยัดทัง้อำคำร นอกจำกนี ้บริษัท ได้ติดตัง้
ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์แบบติดตัง้บนหลังคำ  (Solar Rooftop) ขนำด 90.09 kWp เพ่ือเปลี่ยน
พลงังำนแสงอำทิตย์ซึง่เป็นพลงังำนสะอำดมำเป็นพลงังำนไฟฟ้ำเพ่ือใช้งำนภำยในอำคำร โดยพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผลิตได้
จำกระบบฯ ช่วยลดปริมำณกำรซือ้ไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) และระบบผลิตไฟฟ้ำไมก่่อให้เกิดมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ยังช่วยลดภำวะโลกร้อนอีกด้วย โดยในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ ระบบผลิตพลงังำนไฟฟ้ำจำกพลงังำน
แสงอำทิตย์ของบริษัทช่วยลดปริมำณกำรซือ้ไฟฟ้ำจำก กฟน. ได้ถงึ 30% ตอ่เดือน  เทียบเท่ำกบักำรลดกำรปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจก 55 ตนัคำร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ช่วยให้บริษัทประหยดัคำ่ไฟฟ้ำ และช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
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3. กำรร่วมพฒันำชมุชนหรือสงัคม 
 บริษัทมีจิตส ำนึกถึงบทบำทหน้ำท่ีกำรเป็นสมำชิกท่ีดีต่อสงัคม โดยก ำหนดแนวทำงให้ผู้บริหำรและพนกังำน
ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพฒันำสภำพแวดล้อมของชุมชนและสงัคมเพ่ือส่งเสริม
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชมุชนในบริเวณใกล้เคียงส ำนกังำนของบริษัทและชมุชนอื่น ๆ ดงันี ้  
 

• สนบัสนนุทนุกำรศกึษำแก่โรงเรียนวดันวลจนัทร์  และศนูย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์วดันวลจนัทร์ 

 
  

• โครงกำรปันน ำ้ใจให้น้อง ณ  โรงเรียนบ้ำนเด็กรำมอินทรำ (บ้ำนเด็กตำบอดผู้ พิกำรซ ำ้ซ้อน)  โดยบริจำค
สิ่งของและทนุทรัพย์ และเย่ียมให้ก ำลงัใจครูและเดก็นกัเรียน 
 

 
 

• มอบทุนกำรศึกษำ เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ เป็นโครงกำรต่อเน่ืองปีท่ี 14 จ ำนวน 360 ทุน        

แก่โรงเรียนท่ีทีมกรุ๊ปให้กำรอปุถมัภ์ 9 โรงเรียน ในจงัหวดันครนำยก 4 โรงเรียน และจงัหวดันครสวรรค์ 5 โรงเรียน 

กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำในครัง้นีน้ับเป็นครัง้ท่ี 26 จำกกำรด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 14               

มีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเด็กในต่ำงจงัหวดัท่ีเรียนดี ควำมประพฤติดี แต่ครอบครัวมีฐำนะยำกจนขำดแคลนทุนทรัพย์     

ได้มีโอกำสในกำรศกึษำรวมถึงมีคณุภำพชีวิตท่ีดีมำกขึน้ พร้อมน ำโอกำสและควำมรู้ท่ีได้กลบัมำช่วยพฒันำโรงเรียน  

หรือเข้ำมำเป็นสว่นหนึง่ของบริษัทฯ ตอ่ไป  
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   มอบทนุกำรศกึษำโรงเรียนวดัท่ำดำ่น วดัวงัยำยฉิม วดัหบุเมย และโรงเรียนวดัท่ำชยั จงัหวดันครนำยก 
 

 
         มอบทุนกำรศกึษำโรงเรียนนครสวรรค์ วดับ้ำนมะเกลือ วิชำวดี วดัศรีสวรรค์สงัฆำรำม และโรงเรียนวดัเขำ
มโน จงัหวดันครนำยก 
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• สนับสนุนอุปกรณ์กำรแพทย์ ในช่วงกำรระบำดระลอกแรก ของ  COVID-19 บริษัทได้สนับสนุนชุด PPE 
หน้ำกำก N95 และ Face Shield ให้กับสถำบันบ ำรำศนรำดูร โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรักษ์ จ .นครสวรรค์ และ
โรงพยำบำลบนันงัสตำ จ.ยะลำ เพ่ือสนบัสนนุกำรท ำงำนของบคุลำกรทำงกำรแพทย์ ต้ำนไวรัสโควิด-19 

 

 
 

•  ตัง้ตู้ ปันสุข บริษัทตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัส  
COVID-19 ท่ีได้แพร่กระจำยไปทั่วโลก และหลำยจังหวดัในประเทศไทย ท ำให้ได้มีกำรจัดตัง้ตู้ ปันสุขขึน้ โดยควำม
ร่วมมือของพนักงำนและประชำชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง ท่ีช่วยกันสนับสนุนอำหำรและของใช้ในกำรด ำรงชีวิต ส ำหรับ
ประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำกแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรทีม และขยำยกำรตัง้ตู้ ปันสขุ
ไปตำมพืน้ท่ีก่อสร้ำงโครงกำรตำ่ง ๆ ท่ีบริษัททีมฯรับผิดชอบ เพ่ือช่วยเหลือประชำชนในพืน้โครงกำร เช่น โครงกำรรถไฟ
สำยสีแดง และโครงกำรลพบรีุ-ปำกน ำ้โพ และเป็นกำรช่วยเหลือกลุ่มผู้อยู่อำศยัซึง่มีสว่นได้เสียกบัโครงกำรของบริษัท 
โดยท ำตอ่เน่ืองมำจนถงึปัจจบุนั 
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•  กำรบริจำคโลหิต บริษัทส่งเสริมให้พนกังำนร่วมท ำควำมดี ด้วยกำรบริกำรรถเคลื่อนท่ีจำกศนูย์บริกำรโลหิต
แห่งชำติ  สภำกำชำดไทย มำรับบริจำคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี บริษัทฯ ได้ท ำต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 28  โดยมี      
ชำวทีมกรุ๊ป ร่วมกนัสำนตอ่กำรให้ท่ีย่ิงใหญ่มำโดยตลอด  

• กิจกรรม 5 ส สะสำง-สะดวก-สะอำด-สขุลกัษณะ-สร้ำงนิสยั เป็นกระบวนจดัระเบียบสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน มีแนวปฏิบัติท่ีเหมำะสมสำมำรถน ำมำใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขงำนและรักษำสิ่งแวดล้อมในสถำนท่ี
ท ำงำนให้ดีขึน้  ซึง่น ำมำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กร  

 
1. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและผู้มี

สว่นได้เสีย 
 
บริษัทสนับสนุนให้มีนวตักรรมในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะนวตักรรมด้ำนกระบวนกำรท ำงำนทัง้ในระดบัภำยใน

องค์กรและระดบัควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร โดยเน้นนวตักรรมเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดี
ขึน้ สร้ำงผลิตผลและมูลค่ำเพ่ิม ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม บริษัทถือเป็นนโยบำยว่ำกำรเผยแพร่
นวตักรรมเป็นหนึง่ในควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยจะมีกำรสื่อสำรและเผยแพร่นวตักรรมให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสียทัง้
ทำงตรงทำงอ้อมรับทรำบผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ข้อมลูข่ำวสำรด้ำนนวตักรรมเหลำ่นีจ้ะสื่อสำรไปถงึ
กลุม่ผู้มีสว่นได้เสียอย่ำงทัว่ถงึ  

 

• ส่งต่อควำมรู้จำกมืออำชีพสู่สำธำรณะ กำรสมัมนำเชิงสำธำรณะ (Public Seminar) เป็นกำรน ำประเดน็ท่ีทีม
กรุ๊ปมีควำมเช่ียวชำญและก ำลงัเป็นท่ีสนใจของสงัคมในขณะนัน้ มำเป็นหวัข้อสมัมนำ เพ่ือให้ควำมรู้ในเชิง
วิชำกำร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ รวมทัง้กำรหำข้อสรุปในประเดน็ค ำถำมร่วมกนั และร่วมบรรยำยควำมรู้กบั
องค์กรภำยนอกเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมทัง้แลกเปลี่ยนควำมรู้เพ่ือสร้ำงควำมเจริญมัน่คงให้แก่สงัคม 
เช่น กำรจดั Webinar ให้ควำมรู้เก่ียวกบัสถำนกำรณ์น ำ้ ปี 2563  

 

 
 สมัมนำออนไลน์  “สถำนกำรณ์น ำ้ ปี 2563” (ผ่ำน Zoom) 
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• จดัท ำหนงัสือ รวบรวมองค์ควำมรู้ และแบ่งปันองค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อสำธำรณะ บริษัทได้มีกำรบริหำรจดักำรองค์
ควำมรู้ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบด้วยกำรก่อตัง้หน่วยงำนจดักำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management Unit) 
มีหน้ำท่ีรวบรวมข้อมลูโครงกำรต่ำง ๆ และจดัท ำหนงัสือรวบรวมองค์ควำมรู้ในประเด็นท่ีน่ำสนใจในขณะนัน้
มำเผยแพร่ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปเป็นข้อมูลอ้ำงอิงท่ีน่ำเช่ือถือได้ต่อไป  เช่น เคล็ดลบัในกำร
ท ำงำนผ่ำนหนงัสือ เคล็ด “ไม่” ลบัฉบบัทีมกรุ๊ป รับรู้สู้ภยัน ำ้ และ Hydropower พลงัน ำ้กบักำรผลิตพลงังำน
ไฟฟ้ำ เป็นต้น  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
1. สรุปความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี และเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่กำรบริหำร
จดักำรและกำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยของบริษัท อีกทัง้ยงั
เป็นกำรป้องกนัและลดควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริษัทจงึได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่
ประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน มีอ ำนำจและหน้ำท่ีในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทให้มี
ควำมเหมำะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล และสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจวำ่ มีควำมถูกต้อง
และเช่ือถือได้ รวมทัง้กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบยงั
มีหน้ำท่ี พิจำรณำคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี พิจำรณำคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนั หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

ส ำหรับปี 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชมุทัง้หมด 4 ครัง้ ร่วมกบัฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบญัชี ของส ำนกังำน 
อีวำย จ ำกดั (ร่วมประชุมทุกครัง้) และผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ำกดั (ร่วมประชุม 2 ครัง้) 
และคณะกรรมกำรตรวจสอบยงัได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีผู้บริหำรอีก 1 ครัง้ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้จดัท ำรำยงำนควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและเปิดเผยในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท 

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
โดยรวมในระบบบริหำรและกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือให้องค์กรบรรลวุตัถุประสงค์และวิสยัทศัน์ท่ีตัง้ไว้ โดยได้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก ำกบัดแูลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ก ำหนดนโยบำยและโครงสร้ำงกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงทั่วทัง้องค์กรอย่ำงเป็นระบบ โดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง ก ำหนด
วตัถุประสงค์ บ่งชีค้วำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยง โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงปัจจัยภำยในและภำยนอก รวมถึง
โอกำสท่ีจะเกิดทุจริตคอรัปชัน  จำกนัน้ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยง กำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม         
กำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้               
กำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนควำมเสี่ยง ตลอดจนมีกำรสื่อสำรแก่หัวหน้ำส่วนงำนให้ตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำควำมเพียงพอและเหมำะสม และ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุกไตรมำส และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ รวมทัง้ทบทวนแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงทุกปี นอกจำกนี ้ยังได้จัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ส ำหรับกรณีเกิดเหตุ
ภำวะฉกุเฉินเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ืองได้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน 
เข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทประเมินควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบควบคมุภำยใน จำกเอกสำร
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ต่ำง ๆ ของฝ่ำยจดักำรและรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรุปได้ว่ำ กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของ
บริษัทในด้ำนตำ่ง ๆ ซึง่ประกอบไปด้วย 5 สว่น คือ  กำรควบคมุระดบัองค์กร กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคมุระดบั
ปฏิบัติกำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระบบกำรติดตำม ประกอบกับรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ    
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอและ
เหมำะสม กบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องในระบบควบคมุภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั สำมำรถป้องกนัมิ
ให้ผู้ บริหำรน ำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจได้ นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และผู้สอบบญัชี ให้ควำมเห็นสอดคล้องกนัว่ำงบกำรเงินของบริษัทมีควำมถูกต้อง น่ำเช่ือถือ และได้จดัท ำ
ขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
2. ผู้ปฏบิัตงิานตรวจสอบภายใน 

ตัง้แต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน บริษัทว่ำจ้ำง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภำยในอิสระ และ
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ ำกัด ได้มอบหมำยให้ นำงสำววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
(Audit Partner) เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั ท ำหน้ำท่ีสอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ระดับองค์กรและระดับปฏิบัติกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมแนวทำงของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission) รวมทัง้จดัท ำรำยงำนกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีตรวจพบจุดอ่อนของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือพฒันำให้มี
ระบบกำรจดักำรที่ดีแก่ฝ่ำยบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคณุสมบตัิของบริษัทสอบบญัชี ไอ วีแวล จ ำกดั และนำงสำว วลัดี สีบุญ
เรือง แล้วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีดงักล่ำว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ นำงสำว วลัดี         
สีบญุเรือง มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในมำกวำ่ 20 ปี 
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12. รายการระหว่างกัน 
 
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกบับริษัท/บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ส ำหรับปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงันี ้ 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

iGL Synergy Co., Ltd. เ ป็นบ ริ ษัท ร่วมของบ ริ ษั ท 
วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก 
จ ำกัด (GFE) และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1.36 บริษัทย่อยรับเหมำช่วงงำนศึกษำควำม
เป็นไปได้ของโครงกำรที่ iGL Synergy Co., 
Ltd. ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ  โดยมีรำคำและ
เง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไป 

บ ริ ษั ท  ก รุ ง เ ท พ จี โ อ
เทคนิค จ ำกดั 

เป็นบริษัทร่วมของบริษัท 
วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก 
จ ำกดั (GFE) และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

ต้นทนุกำรให้บริกำร 6.92 บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จ ำกดั ให้บริกำรขดุ
เ จำะ  ส ำ ร วจและติดตั ง้ เ ค ร่ื อ ง มือ ด้ำน
วิศวกรรมปฐพีและธรณีวิทยำส ำหรับโครงกำร
ต่ำง ๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริกำรแก่
ลูกค้ำ  โดยมีรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ทัว่ไป 

บริษัท ดำวฤกษ์ คอมมู
นิเคชัน่ส์ จ ำกดั 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 
รำยได้อ่ืน 
ต้นทนุกำรให้บริกำร 
คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 

0.51 
 

0.19 
6.31 
0.84 

 

บริษัทรับเหมำชว่งงำนบริหำรจดักำรโครงกำร
ที่บริษัท ดำวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์  จ ำกัด 
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำ โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำทัว่ไป 
บริษัทให้บริกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน โดยมี
รำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไป 
บริษัท  ดำวฤกษ์  คอมมูนิ เคชั่น ส์  จ ำกัด 
ให้บริกำรประชำสมัพันธ์จัดสมัมนำโครงกำร 
จดัท ำสื่อในรูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงกำรเผยแพร่
ข่ำวสำร เพื่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย โดยมีรำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำ
ทัว่ไป 

บริษัท วิสต้ำ คำเฟ่ จ ำกดั มีกรรมกำรและผู้ ถือหุ้น
ร่วมกนั 

คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน 0.01 บริษัทซือ้เมล็ดกำแฟ โดยมีรำคำและเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำทัว่ไป 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ   
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้พิจำรณำและสอบทำนร่วมกับผู้บริหำรของบริษัท แล้วมีควำมเห็นว่ำ 

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึน้กับบริษัท/บุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งกันท่ีเกิดขึน้ในงวดบัญชีปี 2563 เป็นไปอย่ำง
สมเหตสุมผล และกำรก ำหนดรำคำ หรือเง่ือนไขของรำยกำรดงักลำ่วถือวำ่เป็นรำยกำรท่ีมีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไป  
 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
กรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้อง เป็นรำยกำรทำง

กำรค้ำปกติและมีเง่ือนไขทำงกำรค้ำทัว่ไปหรือรำคำตลำด ภำยใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และ     
ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกติภำยใต้หลักกำรท่ีทำง
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมตัิ และจดัท ำรำยงำนสรุปเพ่ือรำยงำนให้กบัทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ
ทกุไตรมำส 

ส ำหรับในกรณีท่ีรำยกำรระหว่ำงกันไม่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ บริษัทจะจัดให้มีควำมเห็นโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ เพ่ืออนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วก่อนกำร
เข้ำท ำรำยกำร  

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ต้องป ฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบังคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย      
ซึง่ผู้ ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในกำรท ำรำยกำร
ระหวำ่งกนันัน้ ๆ 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  
ในอนำคตหำกบริษัทและบริษัทย่อยมีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัท/บุคคลท่ีมี             

ควำมเก่ียวข้อง บริษัทจะก ำหนดเง่ือนไขต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำด       
ซึ่งสำมำรถอ้ำงอิงเปรียบเทียบได้กับเง่ือนไขหรือรำคำท่ีเกิดขึน้กับธุรกิจประเภทเดียวกันท่ีบริษัทกระท ำกับ
บุคคลภำยนอก ทัง้นี ้บริษัทจะให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำคำ อตัรำค่ำตอบแทน รวมทัง้
ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว  

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดย
ส ำนักงำน ก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติรำยกำรใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทมีควำมเก่ียวข้อง และจะเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร
บริษัทเพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัท 
นอกจำกนี ้บริษัทจะไมท่ ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีไมใ่ช่กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 
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ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 

สรุปข้อมูลทางการเงนิ 2563 2562 2561 2560 2559 
งบก าไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)      

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,705.0 1,836.0 1,654.2 1,590.2 1,648.2 

ต้นทนุกำรให้บริกำร* 1,249.8 1,291.8 1,107.1 1,034.0 1,026.2 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร* 320.5 408.8 418.0 447.5 517.7 

ก ำไรส ำหรับปี 119.4 115.5 113.6 98.7 96.2 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม (ล้านบาท)      

สินทรัพย์หมนุเวียน 1,471.7 1,346.8 1,328.8 831.1 928.2 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 536.7 539.5 499.2 474.0 487.7 

สินทรัพย์รวม 2,008.4 1,886.3 1,828.0 1,305.1 1,415.9 

หนีส้ินหมนุเวียน 770.4 663.2 693.0 619.5 930.7 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน 323.7 295.2 207.7 213.6 195.6 

หนีส้ินรวม 1,094.1 958.4 900.7 833.1 1,126.3 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 914.3 927.9 927.3 472.0 289.6 
อัตราส่วนทางการเงนิ      

จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก (ล้ำนหุ้น) 680.00 680.00 680.00 2.50 1.66 

รำคำหลกัทรัพย์ท่ีตรำไว้ (บำทตอ่หุ้น) 0.50 0.50 0.50 100.00 100.00 

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำทตอ่หุ้น) 1.34 1.36 1.36 188.81 174.42 

ก ำไรตอ่หุ้น** (บำทตอ่หุ้น) 0.18 0.17 0.19 0.23 0.28 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%) 6.1% 6.2% 7.3% 7.3% 7.2% 

อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 13.0% 12.4% 16.2% 25.9% 32.0% 

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่ำ) 1.2 1.0 1.0 1.8 3.9 

*รวมคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 
**ค ำนวณโดยใช้จ ำนวนหุ้นสำมญัเฉล่ียถ่วงน ำ้หนกั 
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ผลการด าเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท) 
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14. การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 
1. ภาพรวมและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 

 ในปี 2563 ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยังคงด ำเนินงำนเป็นไปตำมปกติและ
เป็นไปตำมสถำนกำรณ์ของแต่ละโครงกำร ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)    
ท่ียงัไม่คลี่คลำย มีกำรแพร่ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง และเกิดกำรระบำดซ ำ้ในหลำยประเทศ แม้บ ริษัทและบริษัทย่อยจะ
ไมไ่ด้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 อย่ำงมีสำระส ำคญัในด้ำนกำรผลิต
งำน แต่ทำงด้ำนกำรรับงำนใหม่บริษัทและบริษัทย่อยก็ได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยจำกกำรเลื่อนกำรประมูลงำน
โครงกำรใหญ่ ๆ ของภำครัฐออกไปเพ่ือโอนงบประมำณไปใช้เยียวยำช่วยเหลือประชำชนและภำคธุรกิจเอกชนท่ีได้รับ
ผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดไว้รัส COVID-19  นอกจำกนีเ้หตุจำกกำรปิดกัน้ประเทศหรือ 
Lockdown ของหลำยประเทศท่ีเกิดจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดไวรัส COVID-19 นัน้ยงัส่งผลให้กำรเข้ำไปกำรรับงำน
ใหมข่องบริษัทและบริษัทย่อยในตำ่งประเทศลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้เร่ิมรับงำนลงทุนธุรกิจเก่ียวเน่ืองขนำดใหญ่โดยกำรร่วมทนุ
กบับริษัทผู้ ร่วมทนุอีก 2 รำย จดัตัง้บริษัท ประทมุวนั สมำร์ท ดิสทริคท์คลูลิ่ง จ ำกดั โดยมีสดัสว่นกำรร่วมทนุของบริษัท
ท่ีอตัรำร้อยละ 14 เพ่ือร่วมลงนำมในสญัญำโครงกำรรระบบผลิตควำมเย็นจำกส่วนกลำง (District Cooling) บริเวณ
พืน้ท่ีเขตพำณิชย์สวนหลวง-สำมย่ำน กับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมรำยได้จำกงำนลักษณะ          
Non Consulting Business แบบระยะยำวให้กบับริษัท  
 ณ สิน้เดือนธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมำณงำนรอส่งมอบ (Backlog) คงเหลือทัง้สิน้จ ำนวน 
3,297.33 ล้ำนบำท ลดลงเทียบกับปริมำณงำนคงเหลือ ณ. สิน้ปี 2562 ท่ีมีปริมำณงำนส่งมอบคงเหลือเท่ำกับ 
3,830.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำท่ีลดลงร้อยละ 13.92 โดยเป็นกำรลดลงของปริมำณงำนรอส่งมอบของงำน
โครงกำรภำครัฐท่ีมีจ ำนวนต ่ำลงเท่ำกบั 569.84 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นกำรลดลงในอตัรำร้อยละ 20.31 และกำรลดลง
ของปริมำณงำนรอส่งมอบของงำนโครงกำรในต่ำงประเทศท่ีจ ำนวน 157.33 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละของกำรลดลง
เทียบปี 2562 ท่ีร้อยละ 58.96 อย่ำงไรก็ตำมปริมำณงำนรอสง่มอบงำนโครงกำรภำคเอกชนและปริมำณงำนรอส่งมอบ
งำนบริกำรธุรกิจเก่ียวเน่ืองในทำงกลบักนัเพ่ิมขึน้จ ำนวน 167.22 และ 26.89 ล้ำนบำท ตำมล ำดบัคิดเป็นอตัรำเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 23.93 และ 45.26 เม่ือเทียบกบัปริมำณงำนรอสง่มอบ ณ สิน้ปี 2562 
 อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีสดัส่วนปริมำณงำนรอส่งมอบแยกตำมภำคธุรกิจ แยกตำมลกัษณะกำร
ให้บริกำร และแยกตำมประเภทกำรให้บริกำรเรียงล ำดบัได้เช่นเดียวกับปีก่อนหน้ำ คือ ปริมำณงำนรอส่งมอบของ
โครงกำรงำนภำครัฐประเภทบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำงด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์สูงเป็นอันดบัหนึ่ง หลกั ๆ 
ยังคงเป็นงำนโครงกำรเดิมท่ีรับมำจำกปีก่อนหน้ำท่ียังรอผลิตเพ่ือกำรส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ ส่วนงำนโครงกำรประเภท
ศกึษำและออกแบบของภำครัฐท่ีมีรับเพ่ิมเติมเข้ำมำเป็นงำนโครงกำรขนำดกลำง เช่น โครงกำรจดัท ำผงัน ำ้ ลุ่มน ำ้ ปิง 
วงั ยม น่ำน และโครงกำรจดัท ำผงัน ำ้ ลุม่น ำ้สะแกกรัง ป่ำสกั เจ้ำพระยำ ท่ำจีน เป็นต้น  และปริมำณงำนรอสง่มอบท่ีมี
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ปริมำณคงเหลือล ำดบัถัดมำคืองำนโครงกำรของภำคเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นงำนประเภทบริหำรและควบคุมงำน
ก่อสร้ำงด้ำนอำคำรและสำธำรณปูโภค ซึง่ในปีนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยรับงำนโครงกำรขนำดกลำงและขนำดเลก็จ ำนวน
หลำยโครงกำรรวมกนักว่ำ 30 โครงกำร รวมมลูค่ำมำกกว่ำ 350 ล้ำนบำท เพ่ิมเติมจำกปริมำณงำนรอสง่มอบคงเหลือ
เดิมท่ีมีอยู่ นอกจำกนีม้ีกำรรับโครงกำรติดตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือน และกำรส ำรวจโดยใช้โดรนจ ำนวนมำก
ขึน้เพ่ิมเข้ำมำในสว่นงำนบริกำรธุรกิจเก่ียวเน่ือง  

 

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แบ่งตามกลุ่มลูกค้า 3,297.33 100.00 3,830.39 100.00 (533.06) (13.92) 
งำนภำครัฐ 2,235.41 67.79 2,805.25 73.23 (569.84) (20.31) 
งำนภำคเอกชน 866.09 26.27 698.87 18.25 167.22 23.93 
งำนภำคตำ่งประเทศ 109.53 3.32 266.86 6.97 (157.33) (58.96) 
งำนธุรกิจเก่ียวเน่ือง 86.30 2.62 59.41 1.55 26.89 45.26 
แบ่งตามลักษณะการให้บริการ 3,297.33 100.00 3,830.39 100.00 (533.06) (13.92) 
งำนบริหำรโครงกำรและควบคมุงำน
ก่อสร้ำง 2,408.45 73.04 2,836.76 74.06 (428.31) (15.10) 
งำนศึกษำ ออกแบบและจัดท ำ
รำยงำน 808.87 24.53 935.19 24.41 (126.32) (13.51) 
งำนธุรกิจเก่ียวเน่ือง 80.01 2.43 58.44 1.53 21.57 36.91 
แบ่งตามประเภทการให้บริการ 3,297.33 100.00 3,830.39 100.00 (533.06) (13.92) 
งำนด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์ 1,813.80 55.01 2,432.85 63.51 (619.05) (25.45) 
งำนด้ำนอำคำรและสำธำรณปูโภค 756.18 22.93 824.38 21.52 (68.20) (8.27) 
งำนด้ำนทรัพยำกรน ำ้ 325.75 9.88 242.17 6.32 83.58 34.51 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 113.20 3.43 112.12 2.93 1.08 0.96 
งำนด้ำนพลงังำน 262.64 7.97 218.16 5.70 44.48 20.39 
งำนด้ำนอื่น ๆ 25.76 0.78 0.71 0.02 25.05 3,528.17 

 

 มำตรกำรตอ่เหตกุำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 
 บริษัทและบริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรตำมแผนมำตรกำรควำมเสี่ยงต่อเหตกุำรณ์ของโรคระบำดไวรัส COVID-
19 ท่ีเกิดขึน้เพ่ือลดแรงกระทบท่ีอำจคำดกำรณ์ไม่ถึงในอนำคต โดยกำรควบคมุและจ ำกดัค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ไม่
จ ำเป็น เน้นกำรบริหำร workload ของพนกังำนให้สอดคล้องกบัปริมำณงำนท่ีมีอยู่ ควบคมุงบประมำณกำรลงทนุด้ำน
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวมทัง้ติดตำมดแูลกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีอยู่อย่ำงเพียงพอและเหมำะสม
ตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ ตลอดจนบริหำรลกูหนีแ้ละเจ้ำหนีอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 
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1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้จากการให้บริการ 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 มีจ ำนวน 1,704.95 ล้ำนบำท ลดลงจำกรำยได้      
กำรให้บริกำรในปี 2562 ท่ีมีจ ำนวน 1,836.01 ล้ำนบำทหรือเป็นกำรลดลงจ ำนวนเท่ำกบั 131.06 ล้ำนบำทคิดเป็นกำร
ลดลงในอตัรำร้อยละ 7.14 สำเหตุหลกัเป็นผลจำกกำรชะลอหรือขยับเลื่อนระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรและกำร        
ไม่สำมำรถเข้ำพืน้ท่ีท ำงำนในช่วงของกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ได้ โดยแต่ละภำคส่วนธุรกิจมีสดัส่วนรำยได้
จำกกำรให้บริกำรเทียบกบัรำยได้จำกกำรให้บริกำรรวมทัง้สิน้ในปี 2563 ดงันี ้(1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรโครงกำรงำน
ภำครัฐมีสดัส่วนรำยได้เท่ำกับร้อยละ 57.58 (2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนโครงกำรภำคเอกชนมีสัดส่วนรำยได้
เท่ำกบัร้อยละ 27.82 (3) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนโครงกำรในต่ำงประเทศมีสดัสว่นรำยได้เท่ำกบัร้อยละ 9.97 และ 
(4) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนธุรกิจเก่ียวเน่ืองมีสดัส่วนรำยได้เท่ำกบัร้อยละ 4.63  ถ้ำหำกมองสดัส่วนรำยได้ตำม
ประเภทกำรให้บริกำร จะเห็นว่ำรำยได้จำกกำรให้บริกำรเรียงล ำดับได้ดังนี ้ (1) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำน
คมนำคมและโลจิสติกส์ ร้อยละ 45.50 (2) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนอำคำรและสำธำรณปูโภค ร้อยละ 24.54 
(3) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนทรัพยำกรน ำ้ ร้อยละ 14.48 (4) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนพลงังำน ร้อยละ 
7.15 (5) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 6.08 (6) รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนอื่น ๆ ร้อยละ 
2.25  
 รำยได้จำกโครงกำรงำนภำครัฐ มีจ ำนวน 981.78 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกันกับปีก่อนหน้ำท่ีมีจ ำนวน 982.76 
ล้ำนบำท โครงกำรท่ีรับรู้รำยได้ให้กบัสว่นงำนภำครัฐล ำดบัต้น ๆ นัน้ยงัคงเป็นโครงกำรบริหำรและควบคมุงำนก่อสร้ำง
ขนำดใหญ่ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองมำ ได้แก่ โครงกำรงำนบริหำรควบคมุโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีชมพ ูแครำย-มีนบุรี, 
โครงกำรงำนบริกำรท่ีปรึกษำเพ่ือควบคุมงำนก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงลพบุรี -ปำกน ำ้โพ, โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูง
เช่ือมสำมสนำมบิน และโครงกำรงำนควบคมุกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำสำยสีแดงช่วงบำงซื่อ-รังสิต เป็นต้น 
 รำยได้จำกโครงกำรภำคเอกชน มีจ ำนวน 474.31 ล้ำนบำท ลดลงเท่ำกบั 61.95 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกบัรำยได้
ของภำคเอกชนในปี 2562 หรือลดลงในอตัรำร้อยละ 11.55 ซึง่เป็นผลจำกกำรชะลอตวัของกำรด ำเนินงำนและยกเลิก
งำนบำงส่วนของโครงกำรงำนควบคมุงำนก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์โค
วิด-19 กอปรกับกำรไม่สำมำรถเข้ำพืน้ท่ีท ำงำนโครงกำรประเภทศึกษำ ออกแบบ และจัดท ำรำยงำน เช่น งำนจัด
ประชมุกำรมีสว่นร่วมของประชำชนของงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท ำให้อตัรำกำรผลิตงำนลดน้อยลง 
 รำยได้จำกโครงกำรในต่ำงประเทศ มีรำยได้จ ำนวน 169.91 ล้ำนบำท ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกรำยได้
โครงกำรในต่ำงประเทศปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 31.15 หรือลดลงจ ำนวน 76.87 ล้ำนบำท เป็นเพรำะกำรไม่สำมำรถเข้ำ
พืน้ท่ีท ำงำนโครงกำรได้อย่ำงเต็มท่ีในช่วงท่ีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 มีควำมรุนแรงและหลำยประเทศมีกำร 
Lockdown ปิดกัน้พรมแดนเพ่ือระงบักำรแพร่ระบำด รวมถงึประเทศท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรอยู่ ได้แก่ สปป.ลำว 
เวียดนำม กัมพูชำ เมียนมำ และติมอร์ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อมีกำรผ่อนคลำยและเปิดประเทศอีกครัง้ กำรเดินทำงข้ำม  
เขตแดนยงัต้องใช้เวลำในกำรกกัตวัอีกระยะหนึง่ ท ำให้เวลำในกำรผลิตงำนลดน้อยลงกวำ่เดิม 
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 รำยได้จำกโครงกำรบริกำรธุรกิจเก่ียวเน่ือง มีรำยได้จ ำนวน 78.95 ล้ำนบำท เติบโตขึน้เล็กน้อยในปี 2563 
เทียบกับปีก่อนหน้ำ หรือเติบโตขึน้ในอัตรำร้อยละ 12.45 โดยเป็นกำรเพ่ิมขึน้ของโครงกำรติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดั
พฤติกรรมเข่ือนของกรมชลประทำนในภำคตะวนัออกเฉียงหนือเป็นหลกั นอกหนือจำกนัน้ยงัมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำรวจโดยใช้อำกำศยำนไร้คนขับ (Drone) เพ่ิมมำกขึน้ รวมทัง้งำนโครงกำรท่ีใช้ Building Information Modelling 
(BIM) ท่ีเข้ำมำช่วยเสริมในงำนศกึษำ ออกแบบ และควบคมุงำนก่อสร้ำงอีกด้วย 
 
 รายได้อื่น  
 ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้อื่นเท่ำกบั 7.97 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของรำยได้รวมทัง้สิน้ 
ซึ่งประกอบด้วยรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยจ ำนวน 
1.38 ล้ำนบำท และรำยได้จำกคำ่จดัท ำรำยงำนและอื่น ๆ จ ำนวน 6.59 ล้ำนบำท  

 

รายได้จากการให้บริการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า   1,704.95  100.00 1,836.01 100.00 (131.06) (7.14) 
งำนภำครัฐ     981.78  57.58 982.76 53.53 (0.98) (0.10) 
งำนภำคเอกชน     474.31  27.82 536.26 29.21 (61.95) (11.55) 
งำนภำคตำ่งประเทศ     169.91  9.97 246.78 13.44 (76.87) (31.15) 
งำนธุรกิจเก่ียวเน่ือง       78.95  4.63 70.21 3.82 8.74 12.45 
รายได้แบ่งตามประเภทการ
ให้บริการ 

1,704.95  100.00 1,836.01 100.00 (131.06) (7.14) 

งำนด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์     775.82  45.50 796.46 43.38 (20.64) (2.59) 
งำนด้ำนอำคำรและสำธำรณปูโภค     418.38  24.54 523.94 28.54 (105.56) (20.15) 
งำนด้ำนทรัพยำกรน ำ้     246.93  14.48 257.78 14.04 (10.85) (4.21) 
งำนด้ำนสิ่งแวดล้อม     121.83  7.15 116.88 6.37 4.95 4.21 
งำนด้ำนพลงังำน     103.59  6.08 131.38 7.15 (27.79) (21.16) 
งำนด้ำนอื่น ๆ       38.40  2.25 9.57 0.52 28.83 301.25 

 
ต้นทุนการให้บริการ ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 
 ต้นทนุกำรให้บริกำรปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 1,249.76 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 73.30 ของ
รำยได้กำรให้บริกำรรวม โดยมีอตัรำต้นทุนกำรให้บริกำรต่อรำยได้กำรให้บริกำรรวมเพ่ิมสงูขึน้จำกร้อยละ 70.36 ในปี 
2562 ทัง้นีเ้ป็นเพรำะสำเหตดุงันี ้(1) ยกเลิกโครงกำร ได้แก่ โครงกำรท่ีไมผ่่ำนกำรศกึษำควำมเหมำะสมของสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้มีกำรคดัค้ำนของชมุชนในพืน้ท่ี และโครงกำรควมคมุงำนก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมบำงแห่ง เป็นต้น (2) กำรขยำย
ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเน่ืองจำกควำมลำ่ช้ำจำกกำรก่อสร้ำงของผู้ รับจ้ำง เช่น โครงกำรท่ีปรึกษำควบคมุงำนก่อสร้ำง
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โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 โครงกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่     
ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถเจรจำต่อรองค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมได้จำกเจ้ำของงำนในอนำคต และ (3) โครงกำรท่ีรับใหม่       
มีต้นทนุเพ่ิมสงูขึน้เหตจุำกกำรแข่งขนัท่ีสงูขึน้ของธุรกิจท่ีปรึกษำและงบประมำณของภำครัฐท่ีมีจ ำนวนจ ำกดั   

องค์ประกอบของต้นทุนกำรให้บริกำรของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย (1) ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับ
พนกังำนซึง่สว่นใหญ่เป็นบคุลำกรที่ให้บริกำรทำงวิชำชีพ มีสดัส่วนสงูเป็นอนัดบัแรก เท่ำกบั 956.74 ล้ำนบำทหรือคิด
เป็นร้อยละ 76.55 ของต้นทนุกำรให้บริกำรทัง้หมด (2) ค่ำจ้ำงเหมำช่วง เช่น งำนส ำรวจพืน้ท่ีและงำนส ำรวจด้ำนอื่น ๆ 
รวมทัง้ค่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญในกำรวิเครำะห์ข้อมลู จ ำนวน 156.15 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 12.50 ของต้นทุนกำรให้บริกำร
ทัง้หมด (3) คำ่ใช้จ่ำยทำงตรงอื่น เช่น คำ่ใช้จ่ำยภำคสนำม คำ่จดัท ำรำยงำน คำ่อปุกรณ์ เป็นต้น จ ำนวน 136.87 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 10.95 ของต้นทุนกำรให้บริกำรทัง้หมด โดยหลกัเป็นกำรเพ่ิมขึน้ของค่ำอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรติดตัง้ส ำหรับ
โครงกำรติดตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัพฤติกรรมเข่ือนท่ีบริษัทมีกำรรับงำนในจ ำนวนท่ีมำกขึน้กวำ่ปี 2562 

 
โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ต้นทุนการให้บริการ 1,249.76 100.00 1,291.80 100.00 (42.04) (3.25) 

คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวข้องกบัพนกังำน 956.74 76.55 1,011.14 78.27 (54.40) (5.38) 
คำ่จ้ำงเหมำช่วง 156.15 12.50 158.96 12.31 (2.81) (1.77) 

คำ่ใช้จ่ำยทำงตรงอื่น 136.87 10.95 121.70 9.42 15.17 12.47 

 
 ก ำไรขัน้ต้นซึ่งมีควำมสอดคล้องกับต้นทุนกำรให้บริกำรท่ีกล่ำวข้ำงต้น จึงมีอตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้นต่อรำยได้     
กำรให้บริกำรรวมเป็นร้อยละ 26.70 หรือเท่ำกับ 455.19 ล้ำนบำท ต ่ำลงร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับอตัรำก ำไรขัน้ต้น
ของปี 2562 ท่ีมีอตัรำร้อยละ 29.64 หรือเท่ำกบั 544.21 ล้ำนบำท 
 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 เท่ำกับ 320.54 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 18.71 ของ
รำยได้รวม เม่ือเทียบกบัคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรปี 2562 ท่ีมีจ ำนวน 408.85 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 22.18 ของรำยได้รวม 
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต ่ำลงอย่ำงมีนัยเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 88.31 ล้ำนบำทหรือคิดเป็น   
อตัรำลดลงถึงร้อยละ 21.60 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวดต่อสถำนกำรณ์     
กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 และเมื่อมององค์ประกอบของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจะพบว่ำสัดส่วนของ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังำนลดลงเน่ืองจำกไม่มีผลกระทบจำกกำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
จำกกฎหมำยแรงงำนท่ีต้องบนัทกึครัง้เดียวเช่นปี 2562 อีก 
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โครงสร้างค่าใช้จ่าย 
ในการบริหาร 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 320.54 100.00 408.85 100.00 (88.31) (21.60) 

คำ่ใช้จ่ำยเก่ียวข้องกบัพนกังำน 214.11 66.80 289.75 70.87 (75.64) (26.10) 
คำ่เสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 37.75 11.77 38.44 9.40 (0.69) (1.80) 

คำ่ใช้จ่ำยส ำนกังำน 21.06 6.57 29.84 7.30 (8.78) (29.42) 
คำ่เช่ำและบริกำร 26.53 8.28 31.14 7.61 (4.61) (14.80) 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่น* 21.09 6.58 19.68 4.82 1.41 7.16 

หมำยเหต ุ * คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่น เช่น คำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ คำ่ใช้จ่ำยรับรอง คำ่เบีย้ประกนัวิชำชีพ เป็นต้น 
 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 
 ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยยงัคงรักษำระดบัก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิแม้ว่ำสภำวะเศรษฐกิจของโลก
และเศรษฐกิจไทยชะลอกำรเติบโตและยังต้องเผชิญกบัแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทและบริษัทย่อย      
มีก ำไรสทุธิเท่ำกบั 119.35 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิท่ีร้อยละ 6.97 เพ่ิมสงูขึน้เลก็น้อยเมื่อเทียบกบัก ำไรสทุธิ
ปี 2562 ท่ีมีจ ำนวน 115.45 ล้ำนบำทหรืออตัรำก ำไรสุทธิท่ีระดบัร้อยละ 6.26 คิดเป็นกำรเติบโตของอตัรำก ำไรสทุธิ      
ท่ีร้อยละ 0.71 ซึ่งเป็นผลจำกกำรรับรู้ต้นทุนกำรให้บริกำรเพ่ิมขึน้แต่ในทำงตรงกันข้ำมบริษัทและบริษัทย่อยมีกำร
ควบคมุคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้  

 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ 
ก ำไรขัน้ต้น 455.19 26.70 544.21 29.64 (89.02) (16.36) 

ก ำไรสทุธิ 119.35 6.97 115.45 6.25 3.90 3.38 

หมำยเหต ุ ** ก ำไรขัน้ต้น คือ ร้อยละของรำยได้จำกกำรให้บริกำร, ก ำไรสทุธิ คือ ร้อยละของรำยได้รวมทัง้สิน้ 
  

2. วิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัท 

 งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,008.42 100.00 1,886.24 100.00 122.18 6.48 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 491.86 24.49 350.88 18.60 140.98 40.18 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 333.44 16.60 472.71 25.06 (139.27) (29.46) 
รำยได้ท่ียงัไมไ่ด้เรียกช ำระ 580.76 28.92 473.26 25.09 107.50 22.72 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 65.65 3.27 49.94 2.65 15.71 31.47 
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 งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,471.71 73.27 1,346.79 71.40 124.92 9.28 

ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 147.02 7.32 182.55 9.68 (35.53) (19.47) 
ลกูหนีเ้งินประกนัผลงำน 113.40 5.65 134.59 7.13 (21.19) (15.74) 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 276.29 13.76 222.31 11.79 53.98 24.28 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 536.71 26.72 539.45 28.60 (2.74) (0.51) 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,008.42 100.00 1,886.24 100.00 122.18 6.48 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 185.46 9.23 212.36 11.26 (26.90) (12.67) 

รำยได้คำ่บริกำรรับลว่งหน้ำ 
และเงินรับลว่งหน้ำคำ่งำน 

486.99 24.25 361.33 19.16 125.66 34.78 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 97.95 4.88 89.48 4.74 8.47 9.47 
หนีส้ินหมุนเวียนรวม 770.40 38.36 663.17 35.16 107.23 16.17 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำน 

296.18 14.75 284.79 15.10 11.39 4.00 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอื่น 27.52 1.37 10.40 0.55 17.12 164.51 
หนีส้ินไม่หมุนเวียนรวม 323.70 16.12 295.19 15.65 28.51 9.66 
หนีส้ินรวม 1,094.10 54.47 958.36 50.81 135.74 14.16 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 914.32 45.52 927.88 49.19 (13.56) (1.46) 

 
 สินทรัพย์ 
 ณ สิน้เดือนธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,008.42 ล้ำนบำท แบ่งเป็นสินทรัพย์
หมนุเวียนจ ำนวน 1,471.71 ล้ำนบำทและสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ ำนวน 536.71 ล้ำนบำท ในภำพรวมเป็นกำรเพ่ิมขึน้
ของสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 122.18 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ สิน้เดือนธันวำคม 2562 ท่ีมีสินทรัพย์รวม
เท่ำกบั 1,886.24 ล้ำนบำท ซึง่เป็นกำรเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์หมนุเวียนท่ี 124.92 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.28 และ
กำรลดลงของสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนจ ำนวน 2.74 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 0.51 โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงันี ้
 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2563 มีจ ำนวน 491.86 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้เท่ำกบั 140.98 ล้ำนบำท 
เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปีก่อนหน้ำท่ีมีจ ำนวน 350.88 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้ในอตัรำร้อยละ 40.18 ซึง่เป็นกำร
เพ่ิมขึน้ของเงินสดท่ีได้จำกกิจกรรมด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรเร่งรัดติดตำมกำรเก็บเงินจำกลูกหนี  ้
อีกทัง้ยงัได้เงินรับลว่งหน้ำคำ่บริกำรจำกโครงกำรท่ีรับใหมใ่นปี 2563 
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 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น ลดลงจำกยอด ณ สิน้ปี 2562 จ ำนวน 139.27 ล้ำนบำท เหลือเป็นลกูหนีร้วม   
คงค้ำง ณ สิน้ปี 2563 เท่ำกับ 333.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรลดลงท่ีร้อยละ 29.46 หลกั ๆ เป็นเพรำะบริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงเร่งรัดกำรติดตำมกำรรับช ำระเงินจำกลูกหนีเ้ชิงรุกอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้กำรเก็บเงินนัน้มีผลลพัธ์ท่ีดี
ตำมมำ 
 
 รายได้ที่ยังไม่เรียกช าระ มีจ ำนวน 580.76 ล้ำนบำท ณ สิน้เดือนธันวำคม 2563 มำกขึน้กว่ำรำยได้ท่ียัง       
ไม่เรียกช ำระ ณ สิน้เดือนธนัวำคม 2562 ท่ีมีจ ำนวนเท่ำกบั 472.71 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 22.72 สำเหตุ
จำกโครงกำรขนำดใหญ่บำงโครงกำรมีควำมล่ำช้ำในกำรตรวจรับงำนซึง่เป็นผลกระทบจำกนโยบำยกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสงัคมในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโควิด-19 ท่ีรุนแรงต่อเน่ืองมำ นอกจำกนีย้ังคงมีโครงกำรจ ำนวนหนึ่ง       
ท่ีเง่ือนไขกำรเรียกช ำระเงินยงัคงอ้ำงอิงตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้ รับจ้ำง เป็นต้น 
 
 หนีส้ิน 
 ณ สิน้เดือนธนัวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวมจ ำนวน 1,094.10 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบั ณ สิน้เดือน
ธันวำคม 2562 ท่ีมีจ ำนวน 958.36 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้เท่ำกับ 135.74 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14.16 
แบ่งเป็นกำรเพ่ิมขึน้ของหนีส้ินหมนุเวียนและหนีส้ินไมห่มนุเวียนจ ำนวน 107.23 และ 28.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย
มีรำยละเอียดส ำคญัดงันี ้
 
 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น มีจ ำนวนลดลงเท่ำกับ 26.90 ล้ำนบำท เป็นยอดเจ้ำหนีร้วมคงค้ำง ณ สิน้ปี 
2563 จ ำนวน 185.46 ล้ำนบำท จำกเดิมท่ีมียอดเท่ำกับ 212.36 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2562 คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 
12.67 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลำกำรช ำระหนีใ้ห้แก่เจ้ำหนีเ้ฉลี่ยท่ี  48 วนัเท่ำกบัปีก่อนหน้ำ 
 
 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง มียอดรวม ณ สิน้เดือนธันวำคม 2563 
จ ำนวน 486.99 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ในอตัรำร้อยละ 34.78 หรือเทียบกับยอด 361.33 ล้ำนบำท ณ สิน้ปีก่อนหน้ำ ทัง้นี ้
เป็นกำรเพ่ิมขึน้ของรำยได้คำ่บริกำรรับล่วงหน้ำและเงินรับลว่งหน้ำจำกผู้ว่ำจ้ำงท่ีจ ำนวน 102.61 และ 23.05 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั รวมเป็นกำรเพ่ิมขึน้ทัง้สิน้เท่ำกบั 125.66 ล้ำนบำท ซึง่โดยส่วนใหญ่เป็นยอดคงเหลือของรำยได้ค่ำบริกำร
รับลว่งหน้ำจำกโครงกำรใหญ่ เช่น โครงกำรงำนบริกำรที่ปรึกษำเพ่ือควบคมุงำนก่อสร้ำงรถไฟทำงคู ่ช่วงลพบรีุ-ปำกน ำ้
โพ, โครงกำรงำนออกแบบรำยละเอียดโครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินสำยสีส้ม เป็นต้น 
 
 ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน เพ่ิมขึน้จำก 284.79 ล้ำนบำท ณ สิน้เดือนธนัวำคม 2562 เป็น 
296.18 ล้ำนบำท ณ สิน้เดือนธันวำคม 2563 หรือเพ่ิมขึน้ 11.39 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ณ สิน้ปี 2562 ซึง่เป็นผลกระทบจำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีลดลง 
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 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ สิน้ธนัวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 914.32 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 13.56ล้ำน
บำท เทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม ณ สิน้ปีก่อนหน้ำท่ีมีจ ำนวน 927.88 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.46 จำกกำรจ่ำยเงิน
ปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนกนัยำยน 2563 
 

 กระแสเงนิสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิรวม ณ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำกบั 491.86 ล้ำนบำท มำจำกกระแสเงินสด
สทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเป็นหลกั โดยมีกำรเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำจ ำนวน 37.59 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นกำรเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 16.03 อย่ำงไรก็ตำมอตัรำส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio) และ อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเร็ว (Quick 
Ratio) ณ สิน้ปี 2563 ลดระดบัลงมำอยู่ท่ี 1.90 และ 1.07 เท่ำ เทียบกบั 2.03 และ 1.24 เท่ำตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 
เช่นเดียวกันอัตรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (D/E Ratio) และอัตรำส่วนหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ต่อส่วนของ          
ผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) ในทำงกลบักันเพ่ิมขึน้มำอยู่ท่ีระดบั 1.20 และ 0.09 เท่ำเมื่อเทียบกับ 1.03 และ 0.03 เท่ำ
ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 เป็นผลจำกท่ีบริษัทและบริษัทย่อยมีหนีส้ิน้รวมเพ่ิมขึน้จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรบนัทกึบญัชี
ตำมมำตรฐำนฉบับ TFRS 16 เร่ืองสญัญำเช่ำ ท่ีมีผลบังคบัใช้เร่ิม 1 มกรำคม 2563 และกำรเพ่ิมขึน้ของยอดส ำรอง
ผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 
 

กระแสดเงนิสดและ 
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

เงนิสดสุทธิ (บาท)    

เงินสดสทุธิต้นปี 350.88 246.03 104.85 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน*** 272.12 234.53 37.59 

กระแสดเงินสดจำกกิจกำรลงทนุ (18.96) (31.34) 12.38 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (112.18) (98.34) (13.84) 

เงินสดสทุธิปลำยปี 491.86 350.88 140.98 
สภาพคล่อง (เท่า)    

อตัรำสว่นเงินทนุหมนุเวียน 1.91 2.03 (0.12) 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว 1.07 1.24 (0.17) 
ความสามารถในการช าระหนี ้(เท่า)    
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 1.20 1.03 0.17 

อตัรำสว่นหนีส้ินท่ีมีภำระดอกเบีย้ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 0.09 0.03 0.06 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 52.54 74.30 (21.76) 

หมำยเหตุ     *** กระแสดเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน รวมผลกระทบจำกอตัรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด 
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4. ภาระผูกพัน 
 
 ณ 31 ธนัวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผกูพนัท่ีเก่ียวกบัสญัญำบริกำร ดงันี ้
 

4.1 สญัญำต้นทุนกำรให้บริกำร: บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำสญัญำท่ีเป็นภำระผูกพันไว้แล้วรวมเป็น

จ ำนวน 194 ล้ำนบำท (ปี 2562 มีจ ำนวน 48 ล้ำนบำท) 

4.2 สัญญำบริกำรอื่น: บริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท ำสัญญำบริกำรอื่นท่ีเป็นภำระผูกพันไว้ทัง้สิน้เป็น

จ ำนวน 3 ล้ำนบำท (ปี 2562 จ ำนวน 3 ล้ำนบำท) 

4.3 กำรค ำ้ประกันวงเงินสินเช่ือ: บริษัทมีกำรค ำ้ประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทย่อยได้รับจำกธนำคำรเป็น

จ ำนวน 720 ล้ำนบำท (ปี 2562 จ ำนวน 698 ล้ำนบำท)  

4.4 หนังสือค ำ้ประกัน: ธนำคำรได้ออกหนังสือค ำ้ประกันในนำมบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับ

ภำระผูกพนัทำงปฎิบตัิงำนตำมปกติธุรกิจ ณ ธันวำคม 2563 เป็นจ ำนวนเงินรวมทัง้สิน้ 799 ล้ำนบำท 

(ปี 2562 จ ำนวน 680 ล้ำนบำท) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
  

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่ำ
ข้อมลูดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไมข่ำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้
บริษัทขอรับรองวำ่ 

 

(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ได้แสดงข้อมลูอย่ำงถกูต้อง
ครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ เป็น
สำระส ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำม
ระบบดงักลำ่ว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว และ
บริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
และบริษัทยอ่ย 

 

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัท 
ได้มอบหมำยให้ นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไมม่ีลำยมือช่ือ
ของ นำงเพ็ญพิไล พรชัยพำนิช ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่ำว
ข้ำงต้น 
 

 

ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

1. นำยชวลติ จนัทรรัตน์ กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 

________________________ 

2. นำยอภิชำต ิ สระมลู กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 

________________________ 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 
 

ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
   

1. นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 
 

________________________ 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 1 
 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  และเลขานุการบริษัท 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 
 
 

นำยศำนิต ร่ำงน้อย 
- ประธำนกรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
- กรรมกำรอิสระ 
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
27 เมษำยน 2560 
 

(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
 

73 ปริญญำโท 

- วศิวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรม 
อตุสำหกำร (Industrial Engineering) 
มหำวทิยำลยัเพนซลิเวเนียสเตต ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
ปริญญำตรี 

- วศิวกรรมศำสตร์บณัฑติ สำขำวิศวกรรม
อตุสำหกำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- สำขำเศรษฐศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

- ปริญญำบตัรวทิยำลยัปอ้งกนั
รำชอำณำจกัร หลกัสตูรกำรปอ้งกนั
รำชอำณำจกัร รุ่นท่ี 43 วทิยำลยัปอ้งกนั
รำชอำณำจกัรไทย 

- ประกำศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหำร
ระดบัสงู รุ่นท่ี 5 สถำบนัวิทยำกำรตลำด
ทนุ (วตท.)  

- ประกำศนียบตัร โครงกำรพฒันำผู้บริหำร 
(Mini MBA) รุ่นท่ี 3 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ประกำศนียบตัร พฒันำผู้บริหำร รุ่นท่ี 7 
กระทรวงกำรคลงั 

- ประกำศนียบตัร นกับริหำรระดบัสงู  
รุ่นท่ี 26 ส ำนกังำน ก.พ. 

- ประกำศนียบตัร กำรบริหำรงำนต ำรวจ
ชัน้สงู (บตส.) รุ่นท่ี 13 กรมต ำรวจ 

ไม่มี 0.06% 2562 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 
2560 - 2562 

- ประธำนกรรมกำร 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- รองประธำนกรรมกำร 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวศิวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ง้ ในประ เทศและ ใน
ภมูิภำคอำเซียน 

2553 – ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

- รับประกนัวนิำศภยั 

2559-2562 - กรรมกำรตรวจสอบ  
กองทนุประกนัสงัคม กระทรวง
แรงงำน 

- ผู้ดแูลและบริหำรเงินของ
กองทนุเพ่ือให้เกิด    ดอก
ผล และน ำไปจ่ำยให้แก่
ผู้ประกนัตน 

   



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 2 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำยศำนิต ร่ำงน้อย (ตอ่)  - ประกำศนียบตัร ผู้ตรวจรำชกำร ส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี 

- ประกำศนียบตัร Senior Executive 
Program รุ่นท่ี 16 สถำบนับณัฑติธุรกิจ
ศศนิทร์ 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Financial 
Institutions Governance Program 
(FGP) รุ่นท่ี 4/2012  สมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Role Of The 
Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 
3/2007 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Financial for 
Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 
27/2006  สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 72 
/2006 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
45/2005 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

     



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 3 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2 ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั 
- รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
10 มกรำคม 2522 
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนั
บริษัท 
 

(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

74 ปริญญำเอก 

- สำขำวิศวกรรมโยธำแหล่งน ำ้ สถำบนั
เทคโนโลยีแหง่เอเชีย   

ปริญญำโท 

- สำขำวิศวกรรมโยธำแหล่งน ำ้ สถำบนั
เทคโนโลยีแหง่เอเชีย 

ปริญญำตรี 

- สำขำวิศวกรรมโยธำ 
(เกียรตนิิยมอนัดบั 2) จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั   

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
18/2004 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Role of the 
Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 
41/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

บดิำ 
นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั 
และนำงสำวนวลแพร  

ภทัรมยั 

10.75% 2562 – ปัจจบุนั 
2522 - 2562 
กมุภำพนัธ์ – 
ตลุำคม 2563 

- รองประธำนกรรมกำรบริษัท 
-  ประธำนกรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
 และพิจำรณำผลตอบแทน 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์  แมเนจเมนท์  จ ำกัด 
(มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร     
ทัง้ในประเทศและในภูมิภำค
อำเซียน 

2535 – ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท 
บริษัท ทีจีซี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั  
(เดมิช่ือ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ  
คมัปำนีส์ จ ำกดั) 

- ลงทนุในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก 
และไม่มีกำรประกอบธุรกิจ
อย่ำงมีนัยส ำคัญเป็นของ
ตนเอง 

2538 – 
กนัยำยน 2561 

- กรรมกำรบริษัท 
บริษัท ดำวฤกษ์ คอมมู
นิเคชัน่ส์ จ ำกดั 

- ท่ี ป รึ กษำเ ก่ี ยวกั บกำร
วำงแผนและด ำเนินกำร
ประชำสมัพนัธ์ ส่ือสิ่งพิมพ์ 
ส่ืออบรม 

2535 – ตลุำคม 
2561 

 

- กรรมกำรบริษัท 
บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป 
จ ำกดั 
(จดทะเบียนช ำระบญัชีตอ่    
กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี  
11 ตลุำคม 2561) 
 
 
 

- ลงทนุในบริษัทอ่ืนเป็นหลัก 
และไม่มีกำรประกอบธุรกิจ
อย่ำงมีนัยส ำคัญเป็นของ
ตนเอง 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 4 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3 พลเอก วเิชียร ศริิสนุทร 
- กรรมกำรบริษัท  
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน 

วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
27 เมษำยน 2560 
 

(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ปริญญำโท 
- รัฐประศำสนศำสตรมหำบณัฑติ  
(รัฐประศำสนศำสตร์) สถำบนั
บณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์  

 
ปริญญำตรี 

- วทิยำศำสตรบณัฑติ โรงเรียนนำยร้อย
พระจลุจอมเกล้ำ  

 
- หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัรภำครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 20/2551วิทยำลยั
ปอ้งกนั  รำชอำณำจกัรสถำบนัวชิำกำร
ปอ้งกนัประเทศ   
 

- หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย ส ำหรับนกับริหำรระดบัสงู 
(ปปร) รุ่นท่ี 17/ 2557สถำบนัพระปกเกล้ำ 
   

- หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู รุ่นท่ี 22 สถำบนั
วทิยำกำรตลำดทนุ  ปี 2559 
 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
141/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 

ไม่มี 0.04% พฤศจิกำยน 
2563-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 

 
2560-ตลุำคม 

2563 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน 

- กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวศิวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ง้ ในประ เทศและ ใน
ภมูิภำคอำเซียน 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 5 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ์ 
- กรรมกำรบริษัท  
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรอิสระ  
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
7 กรกฎำคม 2560 
 

(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นำงสวุมิล สนัตวิฒันำ 

68 ปริญญำโท 

- สำขำบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ปริญญำตรี 

- สำขำบญัชี  คณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Ethical 
Leadership Program (ELP)                
รุ่นท่ี 10/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Advanced 
Audit Committee Program (AACP)   
รุ่นท่ี 7/2560 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Audit 
Committee Program (ACP)              
รุ่นท่ี 36/2011 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสูตร R-DF-Director 
Forum (R-DF) รุ่นท่ี 1/2553 สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 
92/2007 สมำคมส่งเสริมสถำบนั 

ไม่มี 0.04% 2560-ปัจจบุนั  - กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ตรวจสอบ  

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศแล ะ ใ น
ภมูิภำคอำเซียน 

2558-ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท/ ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท น ำ้ตำลครบรีุ จ ำกดั 
(มหำชน)  
 

- ผลิตและจ ำหน่ำยน ำ้ตำล
ทรำย และธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ท่ีได้
จำกกำรผลิตน ำ้ตำลทรำย 
ได้แก่ กำรขำยกำกน ำ้ตำล 
กำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำร
ไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค (กฟภ.) 

เมษำยน 2561  
– 2562 

-   กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซนิ
เนอร์ย่ี จ ำกดั (มหำชน) 

- ผลิตไฟฟ้ำ ผลิตไอน ำ้และ
น ำ้เพ่ือใช้ในอตุสำหกรรม  

2559–เมษำยน 
2561 

- กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกดั (มหำชน) 

- กลั่นน ำ้มัน ปิ โตร เ ลียม 
จ ำหน่ำยในประเทศและ
ส่งออก 

2562-ปัจจบุนั -   ประธำนกรรมกำร 
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ด จ ำกดั 

- ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
ส ำเร็จรูป 

2560-ปัจจบุนั - อนกุรรมกำร 
งำนภำษีสรรพำกร หอกำรค้ำ
ไทย 

- งำนภำษีสรรพำกร 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 6 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ์ (ตอ่)  - ประกำศนียบตัร หลกัสตูร ผู้น ำยคุใหม่ 
โปร่งใส ต้ำนภยัทจุริต รุ่นท่ี 1/2561 
มหำวทิยำลยัรังสิต 

- กำรสมัมนำทำงวชิำกำรเร่ือง "ฟอกเงิน 
เร่ืองใกล้ตวัท่ีควรรู้" สมำคมศษิย์เก่ำ    
คณะพำณิชยศำสตร์กำรบญัชี  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ประกำศนียบตัรกฎหมำยภำษีอำกร รุ่นท่ี 
1 สถำบนัข้ำรำชกำรฝ่ำยตลุำกำรศำล
ยตุธิรรม 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูรวฒุบิตัร          
ผู้ตรวจสอบภำยในรับอนญุำต (CPIAT)   
รุ่นท่ี 1 สมำคมตรวจสอบภำยในแห่ง
ประเทศไทย  

- หลกัสตูร Balanced Scorecard      
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

 

  2560-ปัจจบุนั - กรรมกำร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

สมำคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย 

- ส่งเสริมควำมรู้และพิทกัษ์
สิทธิผู้ลงทนุไทย 

 
 

    2560-ปัจจบุนั - กรรมกำรใน
คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำ
กำรไตส่วนกองปกปอ้งและ
ตอบโต้ทำงกำรค้ำ 

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

- กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

     2560-ปัจจบุนั - กรรมกำรกลำง (นำยทะเบียน) 
สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม 
รำชปูถมัภ์ 

- สภำวชิำชีพบญัชี 

     2560-ปัจจบุนั - กรรมกำร และกรรมกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรบญัชี 

สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรม 
รำชปูถมัภ์ 

- สภำวชิำชีพบญัชี 

     2557 - 2560 -   กรรมกำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรสอบบญัชี 

สภำวชิำชีพบญัชีในพระบรม 
รำชปูถมัภ์ 

- สภำวชิำชีพบญัชี 

     2555 – ปัจจบุนั - กรรมกำรและเหรัญญิก 
มลูนิธิ ยงสมใจ สนัติวฒันำ 

- มลูนิธิ 

     2555 – ปัจจบุนั -  กรรมกำร 
มลูนิธิเพ่ือสนบัสนนุกำรพฒันำ
วชิำกำรทำงนิตศิำสตร์ คณะ
นิตศิำสตร์ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

- มลูนิธิ 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 7 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ์ (ตอ่)     2553-ปัจจบุนั - กรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

- สอบบญัชี 

      2547 – ปัจจบุนั -  กรรมกำรวชิำกำร 
สมำคมศษิย์เก่ำคณะพำณิชย 
ศำสตร์กำรบญัชี จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

สมำคมศษิย์เก่ำ 

      2545-ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท 
บริษัท 75 ซี พี อี จ ำกดั 

- จัดสัมมนำให้ควำมรู้ทำง
วชิำชีพและกฎหมำย 

      2533-ปัจจบุนั - กรรมกำรบริหำร 
บริษัท ดี ไอ เอ ออดทิ จ ำกดั 

- สอบบัญ ชี  ต ร วจสอบ
ภ ำ ย ใ น ,Due Diligence, 
Cash Monitoring วำงระบบ
บญัชี 

      2531– ปัจจุบนั - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ยงสมใจ จ ำกดั 

- บริษัทโฮลดิ ง้ท่ีลงทุนใน
บริษัทร่วม ตรำสำรหนี ้และ
ตรำสำรทนุ ทัง้ท่ีจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน 

      2531– ปัจจุบนั - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ยงสมใจ จ ำกดั 

- บริษัทโฮลดิง้ท่ีลงทุนใน
บริษัทร่วม ตรำสำรหนี ้
และตรำสำรทุน ทัง้ท่ีจด
ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ไ ม่ จ ด
ทะเบียน 

      2531– ปัจจุบนั - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ยงสมใจ จ ำกดั 

- บริษัทโฮลดิ ง้ท่ีลงทุนใน
บริษัทร่วม ตรำสำรหนี ้และ
ตรำสำรทนุ ทัง้ท่ีจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียน 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 8 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

5 ดร.ธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์ 
- กรรมกำรบริษัท  
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนั
บริษัท 
 
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
3 พฤศจิกำยน 2535 

 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

75 ปริญญำเอก 

- สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลัย 
ออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ปริญญำโท 

- สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลยัออริ
กอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกำ   

ปริญญำตรี 

- สำขำวิศวกรรมโยธำ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั   
ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP)         
รุ่นท่ี 18/2004 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบษัทไทย 

บดิำนำงสำวมยรีุ  
ก้วยเจริญพำนิชก์ 

3.47% 2535- ปัจจบุนั 
2560- 2562 

- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง / 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวศิวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ง้ ในประ เทศและ ใน
ภมูิภำคอำเซียน 

2543– ปัจจุบนั - กรรมกำรบริษัท 
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชัน่ส์ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

- ท่ีปรึกษำครบวงจรในกำร
บริ หำรจัดกำรองค์ กร
เชิ งกลยุ ท ธ์   กำร เ งิ น       
และกำรลงทุน  บัญชี  
กำรตลำด กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรตลอดจน
กำรพฒันำโครงกำร 

2535 – ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท 
บริษัท ทีจีซี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั  
(เดมิช่ือ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ  
คมัปำนีส์ จ ำกดั) 

- ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษั ท อ่ื น         
เ ป็นหลักและไม่ มี กำร
ประกอบธุ รกิจอย่ ำง มี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง 

2562 – ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ 
จ ำกดั 

- กำรให้ค ำปรึ กษำด้ ำน
พลงังำน ไฟฟ้ำ น ำ้มนั ก๊ำซ 
ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่ำเรือ
และสำธำรณปูโภค 

2535 – ตลุำคม 
2561 

- กรรมกำรบริษัท 
บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (จดทะเบียนช ำระบญัชี   
ตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี      
11 ตลุำคม 2561) 

- ล ง ทุ น ใ น บ ริ ษั ท อ่ื น         
เ ป็นหลัก และไม่ มีกำร
ประกอบธุ รกิจอย่ ำง มี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 9 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6 นำยวีระ สธีุโสภณ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนั
บริษัท 
 
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
26 มิถนุำยน 2525 
 

(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นำยเตียวฮง แซล่ิม้ 

75 ปริญญำโท 

- สำขำวิทยำศำสตร์ มหำวทิยำลยั
อิลลินอยส์ เออร์แบนำ-แชมเปญจน์   

ปริญญำตรี 

- สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำส่ือสำร (เกียรตนิิยม
อนัดบัสอง) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Directors 
Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 
141/2017 สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

ไม่มี 2.38% 2525 - ปัจจุบนั 
2562 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ในประ เทศและ ใน
ภมูิภำคอำเซียน 

2550 - ปัจจุบนั - ประธำนกรรมกำร 
บริษัท วีรส ุรีเทล จ ำกดั 

- ผ ลิ ต แ ล ะ จ ำ ห น่ ำ ย
เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

2545 - ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร 
บริษัท วสิต้ำ คำเฟ่ จ ำกดั 

- จ ำ ห น่ ำ ย อ ำห ำ ร แ ล ะ
เคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภำพ  

2543 - ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร 
บริษัท เซอร์กิต เซน็เตอร์ จ ำกดั 

- ข ำ ย เ ค ร่ื อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ำ
ให้บริกำรรับซอ่มแซมและ
ติดตัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำใน
ครัวเรือน  

2536 - ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร  
บริษัท วีรส ุกรุ๊ป จ ำกดั  

- ขำยส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ใน
ครัวเรือน 

2535 - ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท 
บริษัท ทีจีซี โฮลดิง้ส์ จ ำกดั  
(เดมิช่ือ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ 
 คมัปำนีส์ จ ำกดั) 

- ลงทุนในบริษัท อ่ืนเ ป็น
ห ลั ก  แ ล ะ ไ ม่ มี ก ำ ร
ประกอบธุ รกิจอย่ ำง มี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง 

2532 - ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร 
บริษัท เซำท์ ซี ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ำกดั 

- ขำยส่ง เค ร่ืองจักรและ
อุปกรณ์อ่ืนๆซึ่งมิ ไ ด้จัด
ประเภทไว้ในท่ีอ่ืน 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 10 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำยวีระ สธีุโสภณ (ตอ่)     2520 - ปัจจบุนั - ประธำนกรรมกำร 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วีรสุ 

- ใ ห้ เ ช่ ำ ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ
บริกำรเช่ำ 

7 นำยชวลิต จนัทรรัตน์ 
- กรรมกำรบริษัท  
- กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนั
บริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
หน่วยธุรกิจ-ทรัพยำกรน ำ้ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
หน่วยธุรกิจ-ตำ่งประเทศ 
 
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
27 เมษำยน 2553 
 

 (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

  ไม่มี 4.16% 2553- ปัจจบุนั 
ก.พ.2563 - 
ปัจจบุนั 

2562-ปัจจบุนั 
 
 
 

พ.ค.2562-ก.พ.
2563 

2560-เม.ย.2562 
2559-ก.พ.2563 

-  กรรมกำรบริษัท 
-  ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
-  ประธำนกรรมกำรบริหำร
หน่วยธุรกิจทรัพยำกรน ำ้ / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร
หน่วยธุรกิจต่ำงประเทศ 

- รองประธำนกรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ในประ เทศและ ใน
ภมูิภำคอำเซียน 

 2559- ปัจจบุนั 
 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจ
เมนท์ จ ำกดั 

- กำรบริหำรและควบคุม
งำนก่อสร้ำงถนน อำคำร
ทุกประเภท รวมทัง้งำน
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ 

 2557- ปัจจบุนั 
 

- ประธำนกรรมกำรบริษัท  
บริษัท วศิวกรรมธรณีและฐำน
รำก จ ำกดั 

- ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น
วิศวกรรมธรณี เทคนิค 
ฐำนรำก และโครงสร้ำง
ใต้ดนิ  

 2557- ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท โมเดร์ิน แมเนจเมนท์ 
แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ำกดั 
 

- บริกำรให้ค ำปรึกษำ ทำง
ธุรกิจและจดักำร และกำร
ให้บริกำรอ่ืนๆ 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 11 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำยชวลิต จนัทรรัตน์ (ตอ่)     2557-ปัจจบุนั 
 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั (จดทะเบียน
เลิกบริษัทตอ่กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เม่ือ
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี) 

- อ อ ก แ บ บ ง ำ น
สถำปัตยกรรมและส ำรวจ 
ทดลอง วิจัยงำนสำขำ
วศิวกรรมทกุแขนง 

      2560- มีนำคม 
2562 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ 
จ ำกดั 

- กำรให้ค ำปรึ กษำด้ ำน
พลงังำน ไฟฟ้ำ น ำ้มนั ก๊ำซ 
ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่ำเรือ
และสำธำรณปูโภค 

      2550- ตลุำคม   
2561 

 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (จดทะเบียนช ำระบญัชี
ตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ เม่ือวนัท่ี  
11 ตลุำคม 2561) 

- ลงทุนในบริษัท อ่ืนเ ป็น
ห ลั ก  แ ล ะ ไ ม่ มี ก ำ ร
ประกอบธุ รกิจอย่ ำง มี
นยัส ำคญัเป็นของตนเอง 

8 นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั 
- กรรมกำรบริษัท  
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
27 เมษำยน 2560 
 

(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

47 ปริญญำโท 
- สำขำบริหำรธุรกิจ  (กำรเงิน กำรลงทนุ 
กำรธนำคำร และกำรจดักำรธุรกิจ
ตำ่งประเทศ) มหำวิทยำลยัวสิคอนซนิ 
แมดสินั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
ปริญญำตรี 
สำขำวิศวกรรมศำสตร์(วศิวกรรมเคมี) 
เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

บตุรชำย 
ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั  

3.18% 2560-ปัจจบุนั 
2560-2562 

 
2559 – ตลุำคม 

2562 
 

- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 
กรรมกำรบริหำร 

- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
อำวโุส-บญัชีและกำรเงิน 
(CFO) 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวศิวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ง้ ในประ เทศแล ะ ใน
ภมูิภำคอำเซียน 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 12 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั (ตอ่)     2563-ปัจจบุนั 
 

กนัยำยน 
2562-ปัจจบุนั 

- กรรมกรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรสำย
งำนกำรลงทนุ 

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

- บริกำรจัดส่ งพัสดุและ
ไปรษณีย์ 

เมษำยน 
2561- 2564 

- กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำผลตอบแทน 

บริษัท สรุพลฟู้ดส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

- ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำร
ทะเล อำหำรส ำเร็จรูป
และอำหำรกึ่งส ำเร็จรูป
แช่แข็ง 

2557-ปัจจบุนั - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ไอซีเอ็น ซสิเตม็ จ ำกดั 

- ผู้ ให้บริกำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2557-ปัจจบุนั 
 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั (จดทะเบียน
เลิกบริษัทตอ่กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เม่ือ
วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2559 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่ำงช ำระบญัชี) 

- อ อ ก แ บ บ ง ำ น
สถำปัตยกรรมและส ำรวจ 
ทดลอง วิจัยงำนสำขำ
วศิวกรรมทกุแขนง 

2557-ตลุำคม
2562 

 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจ
เมนท์ จ ำกดั 

- กำรบริหำรและควบคุม
งำนก่อสร้ำงถนน อำคำร
ทุกประเภท รวมทัง้งำน
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ 

  2553-2563 - กรรมกำรบริษัท  
บริษัท เอช บี ไนน์ จ ำกดั 

- จ ำ ห น่ ำ ย อ ำห ำ ร แ ล ะ
เคร่ืองดื่ม 
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เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 13 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั (ตอ่)     2557-2560 - กรรมกำรบริษัท 
บริษัท โมเดร์ิน แมเนจเมนท์ 
แอนด์ เทคโนโลย่ี จ ำกดั 

-  ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะกำ ร
บริหำรต่ำงๆ ท่ีจัดขึน้ เช่น 
กำรประชมุและกำรสมัมนำ 

2560-ตลุำคม
2562 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท เอทีที คอนซลัแตนท์ 
จ ำกดั 

- กำรให้ค ำปรึ กษำด้ ำน
พลงังำน ไฟฟ้ำ น ำ้มนั ก๊ำซ 
ปิโตรเคมี และอตุสำหกรรม
ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้ท่ำเรือ
และสำธำรณปูโภค 

2560-ตลุำคม
2562 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม เอสควิ จ ำกดั 

- ท่ีป รึกษำออกแบบ ให้
ค ำแนะน ำบริหำรงำนด้ำน
สถำปัตยกรรม 

2557-ตลุำคม
2562 

 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท วศิวกรรมธรณีและฐำน
รำก จ ำกดั 

- กำรให้บริกำรด้ำนวศิวกรรม 
ธรณีเทคนิค ฐำนรำก และ
โครงสร้ำงใต้ดนิ  

9 ดร.อภิชำต ิสระมลู 

- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง 
- กรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
วนัท่ีเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
19 กมุภำพนัธ์ 2563 
 

51 ปริญญำเอก 
- สำขำวิศวกรรมโยธำ มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีนะงะโอะกะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ปริญญำโท 

- สำขำวิศวกรมธรณีเทคนิค สถำบนั
เทคโนโลยีแหง่เอเชีย   

ปริญญำตรี 
- สำขำวิศวกรรมโยธำ (เกียรตนิิยมอนัดบั 1) 
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบรีุ  

ไม่มี 0.15% ก.พ. 2563-
ปัจจบุนั 

 
2562-ปัจจบุนั 
2560- 2562 

 
 

2559-2560 

- กรรมกำรบริษัท/ ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / 
รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
อำวโุส-ธุรกิจภำคเอกชน 

- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
อำวโุส-ทรัพยำกรมนษุย์  

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศและใน
ภมูิภำคอำเซียน 
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เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 14 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 ดร.อภิชำต ิสระมลู (ตอ่)     2563-ปัจจบุนั 
 

- กรรมกำร 
บริษัท ควิทีซี เอนเนอร์ย่ี จ ำกดั 
(มหำชน) 

- ผลิตและจ ำหน่ำยหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ 

      2562-ปัจจบุนั 
 

- ประธำนกรรมกำร 
บริษัท ทีม เอสควิ จ ำกดั 

- ท่ีป รึกษำออกแบบ ใ ห้
ค ำแนะน ำบริหำรงำนด้ำน
สถำปัตยกรรม ตกแต่ง
ภำยใน ภูมิสถำปัตยกรรม
และกำรพฒันำเมือง 

      2562-ปัจจบุนั -  กรรมกำรอิสระ 
NauticAWT Limited 
(Singapore) 

- นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กำรให้บริกำรวิศวกรรม 
Subsurface, Subsea และ 
Surface ชำยฝ่ังและนอก
ชำย ฝ่ั ง  และพลั ง งำน
ทำงเลือก 

      2562-ปัจจบุนั - กรรมกำร 
Nam Theun 1 Power 
Company Limited 

- พัฒ น ำ แ ล ะ ก่ อ ส ร้ ำ ง
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงัน ำ้ 
“น ำ้เทนิ 1” ใน สปป.ลำว 

      2562-ปัจจบุนั - กรรมกำร 
iGL Synergy Company 
Limited 

ท่ีปรึกษำด้ำนกำรออกแบบ
และก่อส ร้ำงในขอบเขต
พลังงำนไฟฟ้ำ และบริกำร
ส ำรวจ ออกแบบ และศกึษำ
ควำมเป็นไปได้ในขอบเขต
พลงังำนไฟฟ้ำ 
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ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 ดร.อภิชำต ิสระมลู (ตอ่)     2561- ปัจจุบนั 
 

2552-2558 

- กรรมกำรบริษัท/ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

- กรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัท วศิวกรรมธรณีและ 
ฐำนรำก จ ำกดั 

- ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น
วิศวกรรมธรณี เทคนิค 
ฐำนรำก และโครงสร้ำง
ใต้ดนิ  

      2562-ปัจจบุนั 
 

2559- 2562 
 

- ประธำนกรรมกำร/กรรมกำร
อิสระ 

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท เครดิตฟองซเิอร์เวลิด์ 
จ ำกดั 

- ให้กู้ ยืมและเงินฝำก 

      2561-ปัจจบุนั 
 

- กรรมกำรบริษัท  
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

- กำรบริหำรและควบคุม
งำนก่อสร้ำงถนน อำคำร
ทุกประเภท รวมทัง้งำน
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ 

      ธนัวำคม 2560 
- ปัจจบุนั 

 

- กรรมกำรอิสระ 
บริษัท เวลิด์ คอร์ปอเรชัน่  
จ ำกดั (มหำชน) 

- ลงทนุในหุ้นของบริษัทอ่ืน 

10 นำยไกรวฒุ ิสิมธำรำแก้ว 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

49 ปริญญำโท 
- วศิวกรรมศำสตร์ สำขำขนส่ง สถำบนั
เทคโนโลยีแหง่เอเชีย   

ปริญญำตรี 

วศิวกรรมศำสตร์ สำขำโยธำ 
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
ธนบรีุ 

ไม่มี 0.09% ก.พ. 2563 – 
ปัจจบุนั 

 
2559-2562 

- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ/
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
-  รองกรรมกำรผู้จดักำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศแล ะ ใ น
ภมูิภำคอำเซียน 
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ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำยไกรวฒุ ิสิมธำรำแก้ว (ตอ่)     2543-2558 - วศิวกรจรำจรขนส่ง 
บริษัท ทีแอลที คอนซลัแตนส์ 
จ ำกดั 

-  ให้กำรปรึกษำรำยงำน
ประเมินผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

11 นำยนคร แสนยำสิริ 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

45 ปริญญำโท 
- สำขำวศิวกรรมศำสตร์ (ทรัพยำกรน ำ้) 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์   
ปริญญำตรี 

- สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ) 
มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์         

ไม่มี - ก.พ. 2563 - 
ปัจจบุนั 

- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศแล ะ ใ น
ภมูิภำคอำเซียน 

2550-ปัจจบุนั - กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรผู้จดักำร 
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่  
แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

- กำรบริหำรและควบคุม
งำนก่อสร้ำงถนน อำคำร
ทุกประเภท รวมทัง้งำน
สำธำรณปูโภคตำ่งๆ 

12 ดร.ธีระวฒุ ิเจือณรงค์ฤทธ์ิ 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

47 ปริญญำเอก 
- สำขำวศิวกรรมธรณีเทคนิค University of 
California, San Diego, USA  
ปริญญำโท 

- สำขำวศิวกรรมธรณีเทคนิค สถำบนั
เทคโนโลยีแหง่เอเชีย  
ปริญญำตรี 

- สำขำวศิวกรรมโยธำ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

ไม่มี - ก.พ. 2563 - 
ปัจจบุนั 

- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิกำร / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศแล ะ ใ น
ภมูิภำคอำเซียน 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 - หน้ำ 17 
 

ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 ดร.ธีระวฒุ ิเจือณรงค์ฤทธ์ิ (ตอ่)     2558-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2550-2556 

- กรรมกำรผู้จดักำร 
- กรรมกำรบริหำร 
- วศิวกรธรณีเทคนิคอำวโุส 
บริษัท วศิวกรรมธรณีและ 
ฐำนรำก จ ำกดั 

- ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ด้ ำ น
วิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐำน
รำก และโครงสร้ำงใต้ดนิ  

13. คณุสมพสัตร์ สวุพิศ 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรลงทนุ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

47 ปริญญำโท 
- สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
ปริญญำตรี 

- สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ) 
มหำวทิยำลยัขอนแก่น     

ไม่มี 0.03% ก.พ. 2563 -
ปัจจบุนั 
ก.ย.2562- 
ปัจจบุนั 

2550-2561 

-  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรลงทนุ / 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
-  กรรมกำรผู้จดักำรธุรกิจ
นวตักรรม 
-  ผู้ เช่ียวชำญด้ำนเศรษฐศำสตร์ 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศแล ะ ใ น
ภมูิภำคอำเซียน 

14 นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช 
-ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
(CFO) (ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบสงูสดุในสำยงำน
บญัชีและกำรเงิน) 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรผู้จดักำร สำยงำน
บริหำรและบริกำรองค์กร 
 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นำงสำวเพ็ญพิไล เปรมช่ืน 
 
 
 

48 ปริญญำโท 
- คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจดักำร 
สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัลินคอล์น 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

ปริญญำตรี 
- คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรบญัชี จำก
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 

-  ประกำศนียบตัร หลกัสตูร CFO FOCUS 
ON FINANCIAL REPORTING รุ่นท่ี 8 
สภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

- ประกำศนียบตัร หลกัสตูร Insight 
Financial Management ตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 
 

ไม่มี 2.98% ก.ย.62 -
ปัจจบุนั 

 
 
 

2561-2562 
 

2559-2560 
 

2550-2558 
 
 

-  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน / 
กรรมกำรบริหำร/ 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/
กรรมกำรผู้จดักำร กำรเงินและ
ธุรกำรองค์กำร 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร-
บริหำรทัว่ไป 
- ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส-บริหำร
ทัว่ไป 
- รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนนิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศแล ะ ใ น
ภมูิภำคอำเซียน 
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ล าดับ รายช่ือ/ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) คุณวุฒกิารศกึษา 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการ-ผู้บริหาร 

สัดส่วนถือหุ้นใน
บริษัท (%) 
ณ วันท่ี 30 

ธันวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและช่ือหน่วยงาน / 
บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช 
(ตอ่) 

 - อบรมหลกัสตูร TFRS9 กำรบญัชี
เคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับองค์กรที่มิใช่
สถำบนักำรเงิน บริษัท เอ็น วำยซี แมนเนจ
เมนท์ จ ำกดั 

  2557-ปัจจบุนั - กรรมกำร 
บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเตม็ จ ำกดั 

- ผู้ ใ ห้บริกำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

15. นำงสำวณภทัร ปริญญำนสุรณ์ 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
(ผู้ ท่ีได้รับมอบหมำยให้
รับผิดชอบในกำรควบคมุดแูล
กำรท ำบญัชี) 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
1 มกรำคม 2562 
(ช่ือ – สกลุเดมิ) 
-ไม่มี- 

37 ปริญญำโท  

- คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน สถำบนั
บณัฑติพฒันบริหำรศำสตร์  

ปริญญำตรี  

- คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี สำขำ
กำรบญัชี เกียรตินิยมอนัดบั 1 หำวิทยำลยั
ธรรมศำสตร์ 

- ผู้ท ำบญัชีขึน้ทะเบียนกับสภำวิชำชีพบัญชี 
และในปี  2561 ได้มีกำรอบรมกำรพัฒนำ
ควำมรู้ต่อเน่ืองด้ำนบญัชี (CPD) รวมจ ำนวน 
40 ชัว่โมง 

ไม่มี  2562-ปัจจบุนั - ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิ
เนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศและใน
ภมูิภำคอำเซียน 

2548-2561 - Senior Assurance Manager  
บริษัท ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั 

- ให้บริกำรสอบบญัชี 

16. นำงสำวภมรำ พฒันภมูิธนินท์ 
- เลขำนกุำรบริษัท 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 
14 พฤศจิกำยน 2562 
 

38 ปริญญำโท 

-  บริหำรธุรกิจมหำบณัฑติ สำขำกำรตลำด 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
ปริญญำตรี  

- ศลิปศำสตร์บณัฑติ (นิเทศศำสตร์กำร
ประชำสมัพนัธ์) มหำวิทยำลยัรำชภฏั
เชียงใหม่ 

ไม่มี - พ.ย.2562-
ปัจจบุนั 

2558-ต.ค. 
2562 

- เลขำนกุำรบริษัท 
 
- เจ้ำหน้ำท่ีวเิครำะห์องค์กร 
บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง 
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

- กำรให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม 
และกำรจัดกำร ครบวงจร
ทั ้ง ใ นประ เทศและใน
ภมูิภำคอำเซียน 

      2556-2558 - เลขำนกุำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรกำรลงทนุ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุธนชำต จ ำกดั 

- ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
จดัการลงทนุ 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร 
/ ผู้ มีอ านาจควบคุม 

บริษัท บริษัทย่อย 

TEAMG 
บจก.เอทที ี 

คอนซัลแตนท์  
(ATT) 

บจก.วิศวกรรมธรณี 
และฐานราก 

(GFE) 

บจก.ทมี  
คอนสตรัคช่ัน  
แมเนจเมนท์  
(TEAM-CM) 

บจก.เอสคิว  
อาร์คีเต็ค แอนด์  
แปลนเนอร์  

(SQ) 

1. นำยศำนิต ร่ำงน้อย X , XX, XXX, XXXX     

2. ดร.ประเสริฐ ภทัรมยั XX, @     

3. พลเอก วิเชียร ศิริสนุทร XX, XXX, XXXX     

4. นำงสวุมิล กฤตยำเกียรณ์ XX, XXX, XXXX     

5. ดร.ธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์ XX, @ XX, @    

6. นำยวีระ สธีุโสภณ XX, @     

7. นำยชวลติ จนัทรรัตน์ XX, @, /, //  X, XX, @ XX,@  

8. นำยอิศรินทร์ ภทัรมยั XX, @     

9. ดร.อภิชำติ  สระมลู XX, @, /, //  XX, @, / XX, @ X, XX, @, / 

10.  นำยไกรวฒุ ิ สมิธำรำแก้ว //     

11.  นำยนคร แสนยำสริิ //   XX, @, / XX, @ 

12. ดร.ธีระวฒุ ิ เจือณรงค์ฤทธ์ิ //  XX, @, /   

13. นำยสมพสัตร์ สวุพิศ //     

14. นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนชิ /, //     

15. นำงสำวณภทัร  ปริญญำนสุรณ์ //     

หมำยเหต:ุ  x = ประธำนกรรมกำร,  xx = กรรมกำร,  xxx = กรรมกำรอิสระ,  xxxx = กรรมกำรตรวจสอบ,  @ = กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม,  / = กรรมกำรบริหำร, // = ผู้บริหำร  
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 
บจก.เอทที ี

คอนซัลแตนท์  
(ATT) 

บจก.วิศวกรรม
ธรณีและฐานราก 

(GFE) 

บจก.ทมี  
คอนสตรัคช่ัน 
แมเนจเมนท์  
(TEAM-CM) 

บจก.ทมี เอสคิว  
(SQ) 

บจก.ทแีอลท ี
คอนซัลแตนส์ 

(TLT) 

LTEAM Sole 
Co., Ltd. 
(LTEAM) 

นำยพีรวธัน์ เปรมชื่น XX, @      

นำยธนสำร ก้วยเจริญพำนิชก์ XX, @      

นำยวีระพล ทองอไุทย X, XX, @      

นำยสเุทพ ฉิมคล้ำย XX, @      

นำยชวลิต จนัทรรัตน์  X, XX, @ XX, @    

นำยด ำรง วิทยศิริ   X, XX, @    

นำงสิรินิมิตร บญุยืน     X, XX, @ X, XX, @ 

นำยอภิชำติ สระมลู  XX, @ XX, @ X, XX, @   

นำยธีระวฒิุ เจือณรงค์ฤทธ์ิ  XX, @     

นำยนคร แสนยำสิริ   XX, @ XX, @   

นำยวรพงศ์ ปรีชำ   XX, @    

นำงเพ็ญพิไล พรชยัพำนิช  XX, @     

นำยสิวโรจน์ เทพขนุ    XX, @   

นำยพรศกัดิ์ ศภุธรำธำร      XX, @ 

นำยเฉิดเมธี  พินิตตำนนท์      XX, @ 

นำงสำวโสภำพนัธ์ จินตกำนนท์    XX, @   

นำงเปรมวดี ปรีดำพนัธุ์     XX, @  

นำยวิเชียร  วชิรเชำวพงศ์     XX, @  

นำยนรำธิป ตลงึจิตร      XX, @  

นำยศลัยเวทย์ ประเสริฐวิทยำกำร    XX, @   

นำงสำวดรรชนี คงศิริวฒันำ    XX, @   

 

หมำยเหต ุ:      X = ประธำนรรมกำร   @ = กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม  XX = กรรมกำร 
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เอกสำรแนบ 3  หน้ำ 1 

 

 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
 บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) ได้แต่งตัง้บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ำกัด 
ให้ปฏิบตัิงำนเป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โดยบริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ำกดั ได้มอบหมำยให้ นำงสำววลัดี  สบีญุเรือง 
ซึง่ด ำรงต ำแหนง่เป็นหุ้นสว่นผู้จดักำร ท ำหน้ำที่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท เพื่อท ำ
กำรตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบดังกล่ำวต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบปีละสองครัง้  ทัง้นีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล 
จ ำกดัและนำงสำววลัดี  สีบญุเรือง แล้วได้ลงควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วเนื่องจำกมี
ควำมเป็นอิสระและมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้มีระบบกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบำย และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เก่ียวข้อง เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ     
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และก ำหนดนโยบำยบรรษัทภิบำล เพื่อก ำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำรระดบัสงู ฝ่ำยงำนหรือหน่วยงำน และพนกังำนต้องปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ตำมกฎหมำย  รวมถึงมีกำรสือ่สำรกบัพนกังำนให้ได้ตระหนกัวำ่ พนกังำนทกุคนมีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรศกึษำและ
ท ำควำมเข้ำใจในกฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในงำนที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตำม
กฎเกณฑ์อยำ่งเคร่งครัด 
 

ประวัตินางสาววัลดี  สบุีญเรือง 
 

กำรศกึษำ      :    ปริญญำตรี สำขำทฤษฎีบญัชี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  
กำรท ำงำน    :  พ.ศ. 2537 – ปัจจบุนั หุ้นสว่นผู้จดักำร  
      บริษัท สอบบญัชี ไอ วีแอล จ ำกดั 
    พ.ศ. 2533 – 2537 ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  
       บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
    พ.ศ. 2529 - 2533   Audit Senior  
     บริษัท ดีลอยท์ ทชู โธมทัส ุไชยยศ จ ำกดั  
ใบอนญุำตประกอบวชิำชีพ :    ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3829  
ประกำศนียบตัร :   - หลกัสตูรส ำหรับกรรมกำรบริษัท (Director Accreditation Program: DAP) รุ่นท่ี 32/2005 
      จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of   Directors  
      Association: IOD) 
 - หลกัสตูรส ำหรับกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee Program: ACP) รุ่นท่ี 4/2005  
   จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of   Directors  
   Association: IOD) 

 



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 4  หน้ำ 1 

 

 

เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
 - ไมม่ี -   



แบบ 56-1 ปี 2563 | บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

เอกสำรแนบ 5  หน้ำ 1 

 

 

เอกสารแนบ 5   ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 - ไมม่ี -   


