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ความเป็นมาของบริษัท

ใน พ.ศ. 2521 วิศวกรกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์
จ�ำกัด (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)
เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน�้ำและสิ่งแวดล้อม ก่อนขยายสาขาการบริการไป
ในด้านสถาปัตยกรรม การพัฒนาเมือง พลังงาน การขนส่งและจราจร อาคารและสาธารณูปโภค
รวมทั้งการบริหารจัดการแบบครบวงจร
ทีมกรุ๊ปได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยการผนึก
ก�ำลังกันอย่างเข้มแข็งของบริษทั ในเครือทีมกรุป๊ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และบุคลากร
มืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ที่พร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานคุณภาพส�ำหรับลูกค้าทุกระดับ
กว่า 40 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถให้บริการแบบครบวงจร
ในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและโลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน�้ำ
สิง่ แวดล้อม พลังงาน การบริหารจัดการ และการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ เรามีผลงานเป็นทีย่ อมรับ
กว่า 2,500 โครงการ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ด้วยแนวทางการท�ำงานที่ยึดมั่นในการท�ำงานร่วมกันเพื่อบริการคุณภาพ ประสบการณ์
อันยาวนาน และความสามารถในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า วันนี้ ทีมกรุ๊ป
จึงได้ยนื หยัดอยูใ่ นแถวหน้าของธุรกิจทีป่ รึกษาและธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งในประเทศไทยและเรายังมุง่ มัน่
ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ� ในระดับภูมิภาคต่อไป
ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการด�ำเนินกิจการของบริษัท และเป็นปีที่
บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญคือการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และน�ำหุ้นของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ โดยระหว่างวันที่ 4-6
กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering: IPO) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและเริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม
2561 เป็นต้นมา โดยการน�ำบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนส�ำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์และโอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาคอีกด้วย
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จุดเด่นของทีมกรุ๊ป
นับเป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ทีมกรุ๊ปได้ก่อเกิดและเติบโตมาเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำของประเทศ และมุ่งเป้าหมายสู่
การเป็นผู้น�ำธุรกิจที่ปรึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปได้มุ่งมั่นพัฒนาความรู้
ความสามารถ สั่งสมประสบการณ์ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมากว่า 40 ปี
และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทีมกรุ๊ปได้สะสมองค์ความรู้
(Stock of Knowledge) ประสบการณ์การท�ำงานที่ปรึกษา และ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการท�ำงานเป็นทีม และการฝึกอบรม
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท�ำให้
บุคลากรของทีมกรุ๊ปเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการ
และประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถส่งมอบงานที่ได้
มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

สรรหานวัตกรรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นวั ต กรรม เป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ที ม กรุ ๊ ป ให้ ค วามส� ำ คั ญ ใน
การพัฒนาและสรรหามาใช้ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
การพั ฒ นาแบบจ�ำลองชลศาสตร์-อุทกวิทยา (River Network
Model) จนท�ำ ให้ ทีมกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน�้ำ และการน�ำ
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle:
UAV) หรื อ โดรน (Drone) มาใช้ ใ นการส� ำ รวจพื้ น ที่ รวมถึ ง
การน� ำ เทคโนโลยี ก ารจั ด การข้ อ มู ล อาคารและงานก่ อ สร้ า ง
ด้วย Building Information Model (BIM) และ Construction
Information Modeling (CIM) เป็นการบูรณาการองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการด�ำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-Stop
Service เป็นหนึ่งในจุดเด่นของทีมกรุ๊ป ทีมกรุ๊ปมีผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายสาขาตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทัง้ ด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน�้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอาคารและ
สาธารณูปโภค ด้านพลังงาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้บริการ
ตั้งแต่ศึกษาวางแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม ส�ำรวจออกแบบ
ศึกษาและวิเคราะห์ดา้ นสิง่ แวดล้อม บริหารโครงการและควบคุมการ
ก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตรที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ที ม กรุ ๊ ป ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ พั น ธมิ ต รทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ด้วยเชือ่ มัน่ ว่า พันธมิตรทีเ่ ข้มแข็งจะช่วยพัฒนาศักยภาพ
และความเข้มแข็งขององค์กรให้ก้าวไกล
ทีมกรุ๊ปท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กร ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการศึกษา ที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกัน เพื่อเสริมศักยภาพ
ทางวิชาการ สร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากร และเพิ่มคุณภาพ
ของการให้บริการขยายธุรกิจออกสู่ตลาดอาเซียน
ในระดั บ ภู มิ ภ าค เราสร้ า งเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รในวิ ช าชี พ
ทีป่ รึกษา และธุรกิจเก่ยี่ วเนือ่ งกับองค์กรในประเทศต่างๆ ทัง้ สปป.ลาว
เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย และญีป่ นุ่
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และบูรณาการ
ธุรกิจให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงการยกระดับการให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตการให้บริการ

ความสามัคคี เป็นน�ำ้ หนึ่งใจเดียวกัน
ร่วมท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เป็นทีมเวิร์ค
บุคลากรของทีมกรุ๊ปกว่า 1,500 คน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าอย่าง
เต็มความสามารถ บูรณาการความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา
เพือ่ สร้างสรรค์ผลงานทีม่ คี ณุ ภาพ ยกระดับการให้บริการ เพือ่ ให้ลกู ค้า
มีความพึงพอใจสูงสุด
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สารจากผู้บริหาร
สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 โลกก�ำลังเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว รวมถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ
“เปลี่ยนแปลง เติบโต เข้มแข็ง” เป็นสิ่งที่ทีมกรุ๊ปได้เรียนรู้และเผชิญหน้าตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เราเผชิญหน้า

กับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน อย่างไรก็ตาม เราเชื่อมั่นในทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ เข้มแข็งด้วย
ความรู้ด้านวิชาการผนวกกับประสบการณ์ของบุคลากรที่สั่งสมมานาน และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่ส�ำคัญทีมกรุ๊ป
ยังสรรหาความรูท้ างวิชาการและนวัตกรรมใหม่ๆ ทีส่ ง่ เสริมให้การให้บริการของเรามีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้าในระดับสูงสุด

และการเปลี่ยนแปลงในปี 2561 ของทีมกรุ๊ปที่ส�ำคัญคือ การน�ำบริษัททีมกรุ๊ปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะยกระดับมาตรฐานของบริษัท ท�ำให้การขยายฐานการให้บริการในต่างประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

(ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โลกของเราได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นมากกว่าในอดีต ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในรุ่นที่ 4 การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการอย่างทันการณ์
การด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตมาก เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งโลก
ยังเชื่อมต่อกันจนเกิดการท�ำธุรกิจในรูปแบบใหม่ มีวิธีการติดต่อสื่อสารใหม่ เกิดโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ ที่เปลี่ยน
วิถีชีวิตและการท�ำธุรกิจของประชากรโลกไปเป็นอย่างมากและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทีมกรุ๊ปได้เฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ได้เตรียมพร้อม และปรับตัว โดยให้ความส�ำคัญกับความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่จะน�ำมาใช้ในการผลิตงานและการพัฒนาบุคลากรเป็นหลัก ในขณะเดียวกันเราได้พัฒนากระบวนการ
ท�ำงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความแม่นย�ำ เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ
ในการจัดท�ำภาพถ่ายทางอากาศและท�ำแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ (Drone-based survey) ทีม่ คี วามละเอียดสูง ท�ำแผนทีส่ ามมิติ
ให้แก่ลูกค้าสามารถน�ำมาใช้ในการวางแผน และตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และต่อเนื่องไปถึงการใช้
แผนที่ดังกล่าว ในการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างต่างๆ ในระบบสามมิติ (BIM-Building Information Model) ที่ให้
ความละเอียดในการออกแบบสูง การใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจ�ำลองอาคาร พร้อมข้อมูลหรือสารสนเทศ ท�ำให้ลูกค้า
สามารถน�ำผลงานการบริการที่มีรายละเอียดและส่วนประกอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจนไปบริหารและบ�ำรุง
รักษาอาคาร (BIM for Facility Management) อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งหมดนี้ ทีมกรุ๊ปได้ด�ำเนินการเพื่อพัฒนา
การบริการให้ครอบคลุม ครบครัน และมีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองทุกความต้องการในทุกภาคธุรกิจอย่างเบ็ดเสร็จ
(One-stop Integrated Services)
ในปี 2561 เราได้นำ� บริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อ “TEAMG” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประกาศถึงความเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล มีธรรมาภิบาลและโปร่งใส นอกจากนั้นยังเป็น
การระดมทุน และขยายโอกาสในการให้บริการในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาทีมกรุ๊ปได้
เข้าไปท�ำงานใน 7 ประเทศและเราตัง้ เป้าหมายในการเข้าไปท�ำงานให้ครบ 10 ประเทศในอาเซียน เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายของบริษทั
ในระยะ 3-5 ปี (2561-2565) ในการก้าวไปสูค่ วามเป็น “ผูน้ ำ� ด้านการให้บริการทีป่ รึกษาแบบบูรณาการและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง

ในภูมิภาคอาเซียน”

(ชวลิต จันทรรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานประจำ�ปี 2561
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คณะกรรมการบริษัท

9

1

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

6 กรรมการ

นายชวลิต จันทรรัตน์

9 กรรมการ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

5 กรรมการ

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

8 กรรมการ

7 กรรมการ

3

3 กรรมการ

2 รองประธานกรรมการ

4 กรรมการ

5

นายศานิต ร่างน้อย

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

1 ประธานกรรมการ

6

2

4

7

8

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

นายวีระ สุธีโสภณ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

นายศานิต ร่างน้อย

1 ประธานกรรมการตรวจสอบ

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

2 กรรมการตรวจสอบ

2

3

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

3 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

1 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

8

รายงานประจำ�ปี 2561

นายศานิต ร่างน้อย

2 กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

2

3

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

3 กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

1

นายชวลิต จันทรรัตน์

1 ประธานกรรมการบริหาร

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

2 กรรมการบริหาร

ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย 5 นายกิตติพล บุลนิม
4 ศาสตราจารย์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

2

3

4

5

6

7

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

3 กรรมการบริหาร

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน

6 กรรมการบริหาร

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

7 กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

3

4

7

8

9 10

1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชวลิต จันทรรัตน์

3 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ย ก่อเกิดวิบูลย์
4 นายชาญชั
กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.สิรินิมิตร บุญยืน

6 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

8 กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

9 กรรมการบริหารความเสี่ยง

7 กรรมการบริหารความเสี่ยง

5 6

2

นายอำ�นาจ พรหมสูตร
ดร.อภิชาติ สระมูล

นางสาวนวลแพร ภัทรมัย

นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์

10 กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2561
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

เป็นผู้นำ�ด้านการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค

SQT (Service, Quality, Teamwork)
S-Service: การให้บริการที่เป็นเลิศ
• ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า (Customer Centricity)
• ใส่ใจบริการด้วยความรับผิดชอบ เต็มใจ
		 และกระตือรือร้น (Accountability)
• มีจรรยาบรรณ (Ethics)
Q-Quality: คุณภาพของงานที่ให้บริการ
• มีพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ
		 (Knowledge-based)
• มีมาตรฐานทางวิชาชีพ (Professional Standard)
• ตามกำ�หนดเวลาที่วางไว้ (On-time Delivery)
T-Teamwork: การทำ�งานเป็นทีม
• ทำ�งานประสานสอดคล้องกัน (Synchronization)
• มีเอกภาพในการทำ�งานร่วมกัน (Unity)
• ทำ�งานแบบไร้รอยต่อ (Borderless)

พันธกิจ
ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้าโดยทีมงาน
คุณภาพ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ทีมกรุ๊ปมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะประสบความส�ำเร็จอย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืนได้นนั้ จะต้องอยูใ่ นสังคมทีม่ คี ณุ ภาพ จึงด�ำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมอุดมสุข มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen) โดยเริ่ม
จากการสร้างความสุขจากทีท่ ำ� งาน แล้วขยายผลไปสูช่ มุ ชนใกล้เคียง
และสังคมในท้ายที่สุด
ทีผ่ า่ นมาทีมกรุป๊ ร่วมมือกับพันธมิตร เช่น มูลนิธกิ ลุม่ ทีมรวมใจ
สภากาชาดไทย ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมให้ความรู้สู่เยาวชนกิจกรรม
ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การจัดท�ำหนังสือรวบรวม
องค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์
แบ่งปันน�้ำใจและช่วยเหลือสังคม และกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี 2561
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ข้อมูลการเงิน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2561

2560

2559

2558

รายได้จากการให้บริการ

1,654.2

1,590.2

1,648.2

1,485.2

ต้นทุนการให้บริการ*

1,107.1

1,034.0

1,026.2

955.1

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*

418.0

447.5

517.7

480.2

ก�ำไรสุทธิ

113.6

98.7

96.2

51.3

สินทรัพย์หมุนเวียน

1,328.8

831.1

928.2

826.0

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

499.2

474.0

487.7

438.6

สินทรัพย์รวม

1,828.0

1,305.1

1,415.9

1,264.6

หนี้สินหมุนเวียน

693.0

619.5

930.7

769.6

หนี้สินไม่หมุนเวียน

207.7

213.6

195.6

182.4

หนี้สินรวม

900.7

833.1

1,126.3

951.9

ส่วนของผู้ถือหุ้น

927.3

472.0

289.6

312.7

680.00

2.50

1.66

1.50

ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

0.50

100.00

100.00

100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.36

188.81

174.42

208.47

ก�ำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

0.19**

0.23**

0.28

0.16

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม-ROA (%)

7.3%

7.3%

7.2%

4.3%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น-ROE (%)

16.2%

25.9%

32.0%

16.9%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.0

1.8

3.9

3.0

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.04

0.28

0.23

0.25

สรุปข้อมูลทางการเงิน
งบก�ำไรขาดทุน (ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)

* รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
** ค�ำนวณโดยใช้จำ� นวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก โดยได้ปรับจ�ำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นล่ะ 0.5 บาท
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ผลการดําเนินงาน

(หนวย : ลานบาท)
+17.7% YoY
+4.0% YoY
+15.1% YoY
2,911

3,426

1,590

1,654

99

114

2560

2561

2560

2561

2560

2561

ปร�มาณงานรอสงมอบ

รายไดจากการใหบร�การ

กําไรสุทธิ

สัดสวนรายไดตามกลุมลูกคา
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4.5%

งานภาครััฐ
49.7%

งานตางประเทศ
21.3%

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
7.1%

งานภาครัฐ
51.7%

งานตางประเทศ
14.1%

งานภาคเอกชน
27.1%

งานภาคเอกชน
24.5%

2561

2560

อัตราสวนทางการเง�น
35.69

2558

37.74

2559

33.07

34.98

2560

2561

3.40

2558

อัตรากําไรขั้นตน (%)
7.22

7.30

2559

2560

2559

6.81

6.14

2561

2560

7.25

2561

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)

31.95
16.87

2558

2559

25.92

2560

3.89

3.04

2558

อัตรากําไรสุทธิ (%)

4.25

2558

5.73

2559

1.77

0.97

2560

2561

สัดสวนหนี้สินตอทุน
1.34

16.23

2561

อัตราผลตอบแทน
ตอสวนของผูถือหุน (%)

1.07

0.98

2558

2559

2560

1.92

2561

อัตราสวนสภาพคลอง

รายงานประจำ�ปี 2561
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่อยู่ส�ำ นักงานใหญ่ :

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ประเภทธุรกิจ :

ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร
และจัดทำ�รายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

เลขทะเบียนบริษัท :

0107561000030

โทรศัพท์ :

0 2509 9000

โทรสาร :

0 2509 9090

เว็บไซต์ :

www.teamgroup.co.th

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ : pathai_p@team.co.th หรือ 06 3187 6444
ติดต่อเลขานุการบริษัท : cs@team.co.th
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ทุนจดทะเบียน :

340,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว :

340,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
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ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้น�ำของการให้บริการที่ปรึกษาในรูปแบบบูรณาการ (Integrated
Consulting) ในภูมิภาคอาเซียนในงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยแบ่ง
การให้บริการเป็น 5 ด้าน ดังนี้

การคมนาคมและโลจิสติกส์

งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

ทรัพยากรน�้ำ

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน�ำ้ การป้องกัน
น�ำ้ ท่วมและการระบายน�้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น�้ำ

สิ่งแวดล้อม

การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผน
จัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

อาคารและสาธารณูปโภค

งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น
คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม
รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development-TOD)

พลังงาน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อันครอบคลุมถึง
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหาชนแห่งอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระและการท�ำ Due
Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
รายงานประจำ�ปี 2561
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เติบโตอย่างต่อเนื่อง
กว่า 40 ปีที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นน�ำต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับและมั่นใจในศักยภาพและ
ความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ วันนี้ทีมกรุ๊ปมีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ร่วมกันขับเคลื่อน
7 บริษัทในเครือ ประกอบด้วย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้น�ำงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ครบวงจรทั้งในประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ทีแอลที
คอนซัลแตนส์ จ�ำกัด

ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษา
ในการจัดท�ำรายงาน
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายใน
ภูมิสถาปัตยกรรม
และการพัฒนาเมือง

บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน
ไฟฟ้า น�้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทัง้ ท่าเรือและสาธารณูปโภค

LTEAM SOLE Co., Ltd.

ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา
สิง่ แวดล้อม และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ งใน สปป.ลาว

รายงานประจำ�ปี 2561

บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคาร
ทุกประเภท เช่น อาคารที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์ ส�ำนักงาน คอนโดมิเนียม
รีสอร์ต โรงพยาบาล คลังสินค้า โรงงาน
ศูนย์บริการ และสาธารณูปโภคต่างๆ

บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์
แปลนเนอร์ จ�ำกัด

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

16

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน

การทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึน้ อย่างมีศกั ยภาพนัน้ จะต้องพัฒนาความแข็งแกร่งจากภายใน ทีมกรุป๊ จึงจัดให้มกี ารอบรมและพัฒนา
ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างทีมงานมืออาชีพที่จะร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง อันจะน�ำมาซึ่งการให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน
การอบรมและการบรรยายพิเศษ

เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างทัศนคติิที่ดีในการท�ำงาน
ร่วมกัน การฝึกอบรมและบรรยายทัง้ ในด้านวิชาการ ความปลอดภัย และด้านอืน่ ๆ จะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ตัวอย่างเช่น การอบรม BIM/CIM ส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ การ
อบรมโปรแกรม Civil 3D การอบรมโปรแกรม Midas Gen การอบรม Being a TEAM
Consultant: ความรู้ในการเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัททีม การอบรม TEAMwork:
สร้างพลังทีมสู่พลังแห่งความส�ำเร็จ การอบรม Self-Management: การบริหารตนเอง
ในการปฏิบตั งิ านในโครงการ การอบรม Team Leading for TEAM Leadership กิจกรรม
สนทนาเคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับทีมกรุ๊ป

การเสวนาและศึกษาดูงาน

เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท�ำงาน มุมมองในการท�ำงาน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคการท�ำงานที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น การเสวนาเรื่องโครงการควบคุมงานก่อสร้างท่อส่งน�้ำประปาเกาะสมุย
การเสวนาโครงการ Xayaburi Hydroelectric Power Project และการศึกษาดูงาน
โครงการขนาดใหญ่ ทั้งโครงการที่ทีมกรุ๊ปเป็นผู้ด�ำเนินงานรับผิดชอบและโครงการอื่นๆ
เช่น การเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน การเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
ระยะที่ 2 (ระยะก่อสร้างและย้ายฐานการผลิต)

รายงานประจำ�ปี 2561
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บริการเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน
ทีมกรุป๊ มุง่ มัน่ และตัง้ ใจในการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ได้ยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยยึดมั่นในหลัก SQT คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานมืออาชีพ (Quality) และการท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) ไม่เพียงเท่านี้ เรายังน้อมน�ำความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ และข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับปรุงการให้บริการอยู่เสมอ ทุกวันนี้ทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน องค์กร และบริษัทชั้นน�ำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ความไว้วางใจมากกว่า 100 แห่ง

International Organizations & Private Enterprises
Asian Development Bank
Japan Bank for International Cooperation
Mekong River Commission
Overseas Cambodian Investment Corporation
Petroleum Trading Lao Public Company
Souvanny Home Center Public Company
Timor GAP, E.P. (TG)
Tokyo Electric Power Company
Torishima (Hong Kong) Ltd.
Advance Agro PCL.
Amata Corp. PCL.
Ananda Development PCL.

Cargill Meats (Thailand) Ltd.
Central Pattana PCL.
CH. Karnchang PCL.
Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.
CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.
Community Pharmacy PCL.
CP All PCL.
CTI Engineering International Co., Ltd.
Dhammakaya Foundation

Home Product Center PCL.
IRPC PCL.
Imperial Land Group
Italian-Thai Development PCL.
King Power International Co., Ltd.
Land and Houses PCL.
L.P.N. Development PCL.
LOXLEY PCL.
Magnolia Quality Development Corp., Ltd.
Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd.
Mason Acoustics Co., Ltd.
Minor Food Group PCL.

AP (Thailand) PCL.

District Cooling System and Power
Plant Co., Ltd.

Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.

Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)

National Power Supply Co., Ltd.

B.Grimm Power PCL.

Eastern Water Resources Development
and Management PCL.

Nava Nakorn PCL.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.
Bangkok Glass PCL.
Bangkok Life Assurance PCL.
Bangkok Mass Transit System PCL.
Bangkok Metal Works Co., Ltd.
Bangkok Expressway and Metro PCL.
Bangpa-In Land Development Co., Ltd.
Better Pharma Co., Ltd.
Boon Rawd Brewery Co., Ltd.
Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.
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C&G Environmental Protection
Holdings Ltd.

รายงานประจำ�ปี 2561

EDF Group
EGCO Group
Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.
Esso (Thailand) PCL.
Grand Home Mart Co., Ltd.
Grohe Siam Ltd.
Gulf Electric PCL.
GULF JP Co., Ltd.
Gunkul Engineering PCL.
Halcrow Group

MWH Global, Inc.

Nawarat Patanakarn PCL.
N.C.C. Management & Development Co., Ltd.
Nestlé (Thai) Ltd.
Power Line Engineering PCL.
Pruksa Real Estate PCL.
PTT Exploration and Production PCL.
PTT Global Chemical PCL.
PTT PCL.
Punj Lloyd Group JV.
Ratchaphruek Hospital
Radicon Transmission (Thailand) Ltd.

Rangsit Plaza Co., Ltd.

Singha Corporation Co., Ltd.

The Linde Group

Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

Sino-Thai Engineering & Construction PCL.

TPC Power Holding PCL.

Ratch-Lao Services Co., Ltd.

Surapon Foods PCL.

TTW PCL.

River Kwai Village

TCC Capital Land Ltd.

Ubon Bio Ethanol Co., Ltd.

S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.

TCC Land Co., Ltd.

Union Property Co., Ltd.

Saraff Energies Ltd.

Thai Public Port Co., Ltd.

SCG Logistics Management Co., Ltd.

Thai Oil PCL.

Unique Engineering
and Construction PCL.

SEAFCO PCL.

Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

SENA Devolopment PCL.

Thai Polo Club Pattaya

SF Development Co., Ltd.

Thantawan Industy PLC.

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

The Choice Property Development Co., Ltd.

Siam Piwat Co., Ltd.

The Church of Christ in Thailand

Vandapac Co., Ltd.
Verasu Group Co., Ltd.
Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

Government & State Enterprises
Airports of Thailand PCL.

Marine Department

Pollution Control Department

Bangkok Metropolitan Administration

Mass Rapid Transit Authority of Thailand

Port Authority of Thailand

CAT Telecom PCL.

MCOT PCL.

Provincial Electricity Authority

Department of Highways

Metropolitan Electricity Authority

Provincial Waterworks Authority

Department of Industrial Promotion

Metropolitan Waterworks Authority

Royal Irrigation Department

Department of Industrial Works

Ministry of Commerce

State Railway of Thailand

Department of Mineral Resources

Ministry of Energy

Thai Airways International PCL.

Department of Public Works and Town
& Country Planning

Ministry of Finance

Thailand Institute of Nuclear
Technology

Department of Rural Roads
Department of Water Resources
Designated Areas for Sustainable Tourism
Administration

Ministry of Industry
Ministry of Information and
Communication Technology
Ministry of Interior

Thailand Institute of Scientific and
Technological Research (TISTR)
Thailand Tobacco Monopoly
The Excise Department

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Ministry of Public Works and Transport,
Kingdom of Cambodia

Electricity Generating Authority of Thailand

Ministry of Transport

The Liquor Distillery Organization

Expressway Authority of Thailand

National Institute of Metrology (Thailand)

Geo-Informatics and Space Technology
Development Agency (Public Organization)

National Telecommunications Commission

The Secretariat of the House
of Representatives

Hua Hin Municipality
Hydro and Agro Informatics Institute
Industrial Estate Authority of Thailand
Laem Chabang Port

Neighbouring Countries Economic Development
Cooperation Agency (Public Organization)
Office of Small and Medium Enterprises
Promotion
Office of Transport and Traffic Policy
and Planning

The Government Lottery Office

The Treasury Department
Tourism Authority of Thailand
Wastewater Management Authority
and many more...

รายงานประจำ�ปี 2561
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้รบั
การแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการบริหาร
การบัญชี และการเงิน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตาม
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
นายศานิต ร่างน้อย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก วิเชียร ศิรสิ นุ ทร และนางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทัง้ มีการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
การบริหารความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีวาระการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี
โดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั เข้าร่วมประชุมด้วยจ�ำนวน 1 ครัง้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ มีฝา่ ยบริหาร
ของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้
น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1.

การสอบทานงบการเงินในปี 2561

2.

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

3.

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทและบริษัทย่อยของ
บริษทั ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายบริหารของบริษทั ใน
ประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชือ่ ถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และทันเวลา ก่อนที่จะมีการน�ำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ร่วมกับรายงานของผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบ
ภายในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำ� หนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าบริษทั ได้มรี ะบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
มีการประเมินปัจจัยเสีย่ งทัง้ ภายในและภายนอก โอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบและจัดท�ำแผนการจัดการความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันหรือ
ลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งเพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ งและก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั รวมทัง้ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นรายไตรมาสอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูส้ อบบัญชี ซึง่ ท�ำให้เชือ่ ถือได้วา่ บริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีส่ นับสนุนให้ความเสีย่ งของบริษทั อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
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4.

การสอบทานและก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล
จ�ำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
ของบริษัท โดยในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและ
สอบทานกระบวนการท�ำงานที่ส�ำคัญของบริษัทตามแผนงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติ
มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
และบริษัทย่อยของบริษัท โดยได้จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแผนการตรวจสอบภายในจะสามารถ
ช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาทบทวนและให้ความ
เห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
5.

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 เป็นรายการ
เกิดขึ้นตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ มีความโปร่งใส เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการ และเป็น
รายการธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม และถือปฏิบตั เิ ช่น
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป อีกทั้งมีการ
ก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเสมือนท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และเป็นไปตามนโยบาย
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
6.

การสอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก�ำกับการปฏิบัติ
งานของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัท
7.

การทุจริตของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ตลอดจนดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.

การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561
และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยมีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตาม
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้
ความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดยมี
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
หรือนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5813 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือผู้สอบบัญชีอื่นในส�ำนักงานเดียวกัน
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท
รายปี และค่ า สอบบั ญ ชี ร ายไตรมาสเป็ น เงิ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง สิ้ น
2,745,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่
และความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความละเอียดรอบคอบ
และความมีอิสระในการแสดงความเห็นอย่างเพียงพอ ตลอดจน
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทมี
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทมี
ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั อย่าง
มืออาชีพ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ มีการก�ำกับ
ดูแลกิจการโดยยึดหลักความโปร่งใส ความซือ่ สัตย์ มีการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้อง
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการ
บริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจ
และความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า บริษัท
มีการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุตธิ รรม
โปร่งใส รวมทั้งการสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

(นายศานิต ร่างน้อย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนขึน้ โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีนายพีรวัธน์ เปรมชื่น
(กรรมการ) เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นายศานิต ร่างน้อย (กรรมการอิสระ) และพลเอก
วิเชียร ศิริสุนทร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย
เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่ละครั้งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบทุกครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1.

พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการส�ำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

2.

พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อท�ำหน้าที่ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ส�ำหรับการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3.

พิจารณากลัน่ กรองและเสนอการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

4.

พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตรคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทัง้ ทีเ่ ป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม และเงินรางวัล ส�ำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากผลประกอบการ
และขนาดธุรกิจของบริษทั ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 พิจารณาอนุมัติ
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และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

5.

พิจารณาก�ำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ในการสรรหากรรมการบริษทั

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
บริษัทมีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน โดยมี
กระบวนการพิจารณาจากผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตทิ เี่ ป็นประโยชน์และเหมาะสม
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส
6.

พิจ ารณาก� ำ หนดและทบทวนหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก าร
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
บริษัทมีแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั รวมถึงวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
7.

พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
สรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
บริ ษั ท มี ก ารสรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห าร
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก�ำหนดแนวทางในการสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
8.

พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
บริษัทมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

9.

พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย
ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานทีส่ ามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดย
สื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการ
ล่วงหน้า อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบใน
การพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และเต็มความสามารถ ตลอดจนได้ให้
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านโดยใช้หลักความ
เสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้
ในนามคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

(นายพีรวัธน์ เปรมชื่น)
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท
และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอ�ำนาจ พรหมสูตร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.อภิชาติ สระมูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
และท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตและความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ซึง่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ และก�ำกับดูแลให้มีการ
ด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ งเพือ่ บริหารความเสีย่ งด้านต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน
และการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1.

ก�ำกับดูแล บริหารความเสี่ยงองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
COSO - Enterprise Risk Management Framework

ประกอบด้วย การก�ำหนดวัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และ
ติดตามก�ำกับผลการจัดการความเสี่ยงเป็นประจ�ำทุก 6 สัปดาห์ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกฎหมาย ด้านกลยุทธ์
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านบุคลากร ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านภาพลักษณ์ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบรรลุเป้าหมายองค์กรที่ก�ำหนดไว้
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2.

จัดอบรมพนักงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์กร

โดยมีตวั แทนจากทุกส่วนงานเข้าร่วม เพือ่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ
พนักงานทุกภาคส่วนขององค์กร
3.

พิจารณาติดตาม ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรในด้านปฏิบัติการ

8.

พิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนจัดการความเสี่ยง
ปี 2562

ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันขององค์กร ก่อนน�ำเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

เช่น ความเสี่ยงด้านคุณภาพของงาน ความเสี่ยงด้านบริษัท
ที่ร่วมงานด้วย

9.

4.

10. รายงานผลการด�ำเนินงาน

พิจารณาติดตาม ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรในด้านการเงิน

เช่น ความเสีย่ งด้านการเก็บเงินจากลูกค้า ความเสีย่ งด้านการ
รักษาสภาพคล่องขององค์กร
5.

พิจารณาติดตาม ก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของ
องค์กรในด้านบุคลากร

โดยให้ ค� ำ แนะน� ำ ฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลในการสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรในโครงการที่ด�ำเนินการอยู่ และโครงการที่จะ
เตรียมน�ำส่งข้อเสนอให้ได้อย่างเพียงพอ รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ ติดตาม
การจัดท�ำแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงเรื่องการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญขององค์กรให้เป็นไป
อย่างราบรื่น
6.

พิจารณาติดตาม ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยจัดท�ำระบบส�ำรองข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับเครื่องแม่ข่าย
ทีใ่ ช้จดั เก็บข้อมูล (File Share Server) จัดให้มกี ารทดสอบแผนรองรับ
เหตุสุดวิสัยเพื่อป้องกันการหยุดชะงักของระบบงานประจ�ำปี รวมทั้ง
ตรวจสอบความเสถียรและความสมบูรณ์ของระบบงาน/แอปพลิเคชัน่
และเพิ่มการป้องกันการโจมตีทางเทคโนโลยีให้กับเครื่องแม่ข่ายและ
เว็บไซต์ของบริษัท
7.

สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันขององค์กร

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็น
ประจ�ำทุกไตรมาส
โดยภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วน
ตามขอบเขตและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั ได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนจัดการ
ความเสี่ยงปี 2562

โดยมีพนักงานจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมระดมสมอง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting
Services) ส�ำหรับการวางแผน/การก่อสร้าง/การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ ส�ำหรับ
การพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่
ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่าวคือบริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการทีป่ รึกษาทางวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม
นับตัง้ แต่ขนั้ ตอนของการริเริม่ วางแนวคิดการพัฒนาโครงการ การจัดท�ำแผนแม่บทส�ำหรับโครงการ การศึกษาความเหมาะสม
การส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ ควบคู่ไปกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และยังมีการให้บริการเป็นที่
ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัด
หลังการส่งมอบโครงการ ตลอดจนให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์
สนับสนุน บริการถ่ายภาพทางอากาศและท�ำแผนที่ การบริการท�ำแบบสามมิตดิ ว้ ย Building Information Modelling (BIM)
และให้บริการด้านศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม โดยในการให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษาดังกล่าว บริษัทและ
บริษัทย่อยมีการให้บริการครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน�้ำ
ด้านอาคารและสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการให้ทปี่ รึกษาด้านอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และการตลาด เป็นต้น ส่วนลูกค้า
ของบริษทั และบริษทั ย่อยมีทงั้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าทีพ่ ฒั นาโครงการในกลุม่
ประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นรวม 11 บริษัท (7 บริษัทมีการด�ำเนินกิจการอยู่
ในปัจจุบัน และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการปิดกิจการและช�ำระบัญชี) โดยแต่ละบริษัทมีการด�ำเนินงานแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานพลังงานไฟฟา นํ้ามัน
กาซ ปโตรเคมี และอ�ตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งทาเร�อและสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานว�ศวกรรมธรณีเทคนิค
ฐานราก และโครงสรางใตดิน

SQ

ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานการวางแผน
ออกแบบสถาปตยกรรม ตกแตงภายใน
ภูมิสถาปตยกรรมและการพัฒนาเมือง

48.77%

TLT

ทุนจดทะเบียน 10.25 ลานบาท
ประกอบธุรกิจจัดทําการรายงานประเมิน
ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

100.00%

LTEAM

ATT

100.00%

100.00%

GFE

100.00%

30.00%
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ประกอบธุรกิจบร�การทางธรณีว�ทยา
และสํารวจแร

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาการบร�หาร
และควบคุมงานกอสรางอาคารทุกประเภท

อยูระหวางดําเนินการปดกิจการ

อยูระหวางดําเนินการปดกิจการ
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TEAM-CM

KGT
100.00%

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานกีบ
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานว�ศวกรรมทุกสาขา
สิ�งแวดลอม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน สปป.ลาว

TEAMG

ทุนจดทะเบียน 340 ลานบาท
แบงออกเปน 680 ลานหุน
มูลคาหุนละ 0.50 บาท

หมายเหตุ

TWI, MSI และ TQM อยูระหวางการดําเนินการปดกิจการ
TEAMi ดําเนินการปดบร�ษัทเร�ยบรอยแลว อยูระหวางชําระบัญชี

TWI

93.73%

100.00%

MSI

อยูระหวางดําเนินการปดกิจการ

TQM

83.75%

100.00%

TEAMi

ดําเนินการปดกิจการเร�ยบรอยแลว

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า จ� ำ แนกเป็ น ส่ ว นงาน
ภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงาน
ธุรกิจต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

(Related Business) โดยในปี 2560-2561 บริษัทและบริษัทย่อย
มีสัดส่วนรายได้ดังแสดงในภาพ

สัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ
2560

2561

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
4.5%

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
7.1%
งานตางประเทศ
14.1%

งานตางประเทศ
21.3%

งานภาครัฐ
51.7%

งานภาครัฐ
49.7%
งานภาคเอกชน
24.5%

งานภาคเอกชน
27.1%

1.2 ลักษณะการให้บริการ
(1) ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยสามารถให้บริการได้ครบวงจร
ในลักษณะ One Stop Services ตลอดวงจรของการพัฒนาโครงการ
(Project Development Cycle) ของโครงการประเภทต่างๆ
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ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การวางแผนแม่บท การศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการโครงการ และการควบคุมงาน
ก่อสร้าง จนกระทั่งด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา
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ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการให้
บริการ ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน (Study & Design)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำ
รายงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ รวมถึงงานด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยการให้บริการศึกษา
ออกแบบ และจัดท�ำรายงานมีลกั ษณะการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ จ�ำแนก
ตามขั้นตอน ได้ดังนี้
(1.1) การวางแผนแม่บท (Master Plan)
การวางแผนแม่บท หมายถึง การก�ำหนดแนวทางและรูปแบบ
ในการด�ำเนินงานและ/หรือพัฒนาโครงการแบบองค์รวม หรือทีเ่ รียกว่า
แผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งรวมถึงการก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่
ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานแบบ
ระยะยาว สอดคล้องและตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(1.2) การศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการ (Feasibility Study)
ในการให้ บ ริ ก ารที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ รายงาน
การศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
(Feasibility Study) บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะท� ำ การวิ เ คราะห์
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องโครงการครอบคลุ ม
ด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ อาทิเช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด
ด้ า นการเงิ น และเศรษฐศาสตร์ ด้ า นธุ ร กิ จ และการบริ ห าร
จัดการ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
โครงการที่ ต ้ อ งการจะด� ำ เนิ น งานนั้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ใ นทาง
ปฏิ บั ติ มี ผ ลตอบแทนหรื อ ผลประโยชน์ ที่ คุ ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น
และสามารถใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง
บริ ห ารจั ด การผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ต ามมา
ในภายหลัง ตลอดจนสามารถท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
ภายใต้ข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณและเวลา
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(1.3) การส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and
Detailed Design)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด
ของงานในโครงการต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุม แบบการส�ำรวจ แผนที่แสดง
ต�ำแหน่งของโครงการ แบบรายละเอียดทั่วไป งานระบบต่างๆ ใน
พืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ทีส่ ว่ นต่อเนือ่ งทีม่ ผี ลต่อโครงการ แบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนงานก่อสร้าง เพื่อ
น�ำไปใช้ในการจัดท�ำเอกสารประกวดราคา (Tender Documents)
และ/หรือน�ำไปใช้ด�ำเนินการก่อสร้างจริง
(1.4) การส�ำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเพื่อ
คาดการณ์ ผ ลกระทบทั้ ง ในทางบวกและทางลบจากการพั ฒ นา
โครงการหรือกิจการที่ส�ำคัญที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน
ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อก�ำหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือ
กิจการดังกล่าว
2) ธุ ร กิ จ การบริห ารโครงการและควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
(Project Management & Construction Supervision:
PMSC)

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารและควบคุม
การก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการที่
ขาดบุคลากรหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุม
การก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
ซึ่งมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุม
โครงการให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารและควบคุมกิจกรรมและ
ผลงานในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน
องค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างเข้ามา
ร่วมปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนการออกแบบรายละเอียด ขัน้ ตอนการก่อสร้าง
ไปจนถึงขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง การฝึกอบรมบุคลากร การ
ทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงานและการตรวจสอบงานในช่วง
รับประกันผลงานอย่างเป็นระบบ

3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)

นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทและ
บริษัทย่อยมีการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น ลักษณะของงานให้บริการใน
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน
(Instrumentation) บริการถ่ายภาพทางอากาศและท�ำแผนที่ (Dronebased survey) บริการท�ำแบบสามมิติที่มีข้อมูลสารสนเทศด้วย
Building Information Modelling (BIM) การศึกษาและการฝึกอบรม
ทางด้านวิศวกรรม (Education and Training)

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Accelerometer

บริษทั และบริษทั ย่อยมีการก่อตัง้ สถาบันการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี “Institute of Management and Technology (IMT)”
เพือ่ ให้บริการฝึกอบรมความรูเ้ ชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม เพือ่ เสริม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานให้แก่บุคลากรของบริษัทและบุคคลทั่วไป
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
การจัดโครงการสหกิจศึกษา และโครงการฝึกงาน ส�ำหรับนักศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology:
AIT) และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการสรรหาอัตรา
ก�ำลังให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ให้บริการ

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Observation Wall

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ water level Indicator

ภาพตัวอย่าง : Drone

ภาพตัวอย่าง : การท�ำงานโดยใช้ BIM
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ในปี 2560-2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ การศึ ก ษา ออกแบบ และจั ด ท� ำ รายงาน
(Study & Design) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

(PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) คิดเป็นสัดส่วน
ดังต่อไปนี้

สัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
2560

2561

ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
5.8%

การบร�หาร
โครงการ
และควบคุม
การกอสราง
50.6%

ธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง
9.1%
การศึกษา ออกแบบ
และจัดทํารายงาน
43.6%

การบร�หาร
โครงการ
และควบคุม
การกอสราง
55.0%

การศึกษา ออกแบบ
และจัดทํารายงาน
35.9%

(2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ

บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบ
บูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขาความ
เชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) การคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์ (Transportation and
Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง
ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร
และการบริหารจัดการโลจิสติกส์
2) ทรัพยากรน�ำ 
้ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหารจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน�้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชลประทาน
ไฟฟ้าพลังน�ำ้ การป้องกันน�ำ้ ท่วมและการระบายน�ำ้ วิศวกรรมชายฝัง่
รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น�้ำ
3) อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure,
BI) ได้แก่ งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึง
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม
โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมภิ าค
การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึง
การพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented
Development: TOD)
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4) สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV)
ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม
5) พลังงาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท อัน
ครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�ำ้ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ ขยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหาชนแห่งอาเซียน การพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหาร
จัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระและการท�ำ Due Diligence
เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน

สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
2560
สิ�งแวดลอม
5.8%
อาคารและสาธารณูปโภค
23.1%
POW
5.6%

2561
อื่นๆ
0.3%
ทรัพยากรนํ้า
25.9%

การคมนาคมและโลจ�สติกส
39.3%

สิ�งแวดลอม
5.0%
อาคารและสาธารณูปโภค
25.1%

POW
5.4%

อื่นๆ
0.0%
ทรัพยากรนํ้า
19.9%

การคมนาคมและโลจ�สติกส
44.6%

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการทบทวนและปรับแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จัดท�ำแผนแม่บท) : ส�ำนักนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียด) : ส�ำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน และบางซื่อ-รังสิต
(ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ออกแบบ
รายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (บริหารโครงการและ
ควบคุมการก่อสร้าง) : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1, 2 (ออกแบบรายละเอียด และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา) : บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ (ควบคุมงาน
ก่อสร้าง) : การรถไฟแห่งประเทศไทย
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โครงการเขื่อนไฟฟ้าน�้ำงึม 2 (ออกแบบรายละเอียด จัดท�ำแผนการ
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน) : บริษทั ช.การช่าง
จํากัด (มหาชน) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ำกัด
บริษัท น�้ำงึม 2 พาวเวอร์ จ�ำกัด

โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน�้ำไซยะบุรี (ศึกษาความเหมาะสม จัดท�ำ
แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายประชาชน ติดตั้ง
อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขือ่ น) : บริษทั ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

โครงการเขือ่ นขุนด่านปราการชล (ออกแบบรายละเอียด และควบคุม
งานก่อสร้าง) : กรมชลประทาน

โครงการพัฒนาระบบประปา การประปานครหลวง (ศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การประปา
นครหลวง
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โครงการวางท่อส่งน�้ำประปาใต้ทะเล สุราษฎร์ธานี-สมุย (ศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง) : การประปา
ส่วนภูมิภาค

โครงการป้องกันน�้ำท่วมเจ้าพระยาและกรุงเทพฯ (ควบคุมงาน
ก่อสร้าง) : กรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน

โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ส�ำหรับงานเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการนนทรี (ออกแบบ
รายละเอียด บริหารโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง) : การไฟฟ้า
นครหลวง

โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ระยะที่ 2 (บริ ห าร
โครงการและควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ที่ปรึกษาการบริหารโครงการ) :
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (กระทรวงการคลัง)

โครงการบริหารงานก่อสร้างส�ำนักงานใหญ่ (บริหารงานก่อสร้าง และ
จัดท�ำข้อมูลอาคารในรูปแบบ Building Information Modeling (BIM)
เพื่อใช้ในการบริหารทรัพย์สิน) : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาโรงงานยาสูบแห่งใหม่ คัดเลือกพื้นที่โครงการ ศึกษา
ความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และบริหารโครงการ) :
การยาสูบแห่งประเทศไทย (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง)

โครงการโรงไฟฟ้าจะนะ (ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 2 และ 3 (ศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียด) : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โครงการ เดอะ ไพรเวซี่ ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์ (บริหารโครงการและ
ควบคุมงานก่อสร้าง) : บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการ LIFE Asoke Rama 9  (บริหารโครงการและควบคุมงาน
ก่อสร้าง) : บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จ�ำกัด

โครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อ (จัดท�ำแผนแม่บท
ศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ศึกษาแนวทาง
การให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP)) : การรถไฟแห่งประเทศไทย
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โครงการ ไอดีโอ โมบิ รางน�้ำ  (บริหารโครงการและควบคุมงาน
ก่อสร้าง) : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการคอนโดมิเนียม เอลลิโอ เดล เนสท์ (BIM Manager และ
บริหารโครงการในช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการ) : บริษัท อนันดา
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)

งานจัดท�ำแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์โดยใช้
โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินส�ำรวจเมืองบุนเหนือ สปป. ลาว
(ส�ำรวจ จัดท�ำแผนที่ และให้ค�ำปรึกษา) : Asia Investment,
Development & Construction Sole Co., Ltd.

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 55 MW จังหวัดลพบุรี
(ออกแบบรายละเอียด) : บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สามารถให้ค�ำปรึกษาแบบครบวงจร
ด้วยทีมงานและทีป่ รึกษาอาวุโสทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
และมีประสบการณ์สูงท�ำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและเป็น
ที่ยอมรับมีมากกว่า 2,500 โครงการทั้งในระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาค
ในกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของโครงการ
บริษทั และบริษทั ย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดย
พิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทาง
เทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจนจ�ำนวนและต�ำแหน่งของ
บุคลากรที่มีความเหมาะสมทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
ทุ ก แขนงที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งให้ บ ริ ก ารในโครงการนั้ น ๆ เป็ น
ปั จ จั ย หลั ก โดยบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี น โยบายในการจั ด ท� ำ
งบประมาณค่ า ตอบแทนบุ ค ลากร (Remuneration) และ
ค่าใช้จา่ ยทางตรง (Direct Cost) ส�ำหรับแต่ละโครงการ และบวกก�ำไร
ส่วนเพิม่ ของบริษทั (Cost plus Method) โดยยึดหลักการก�ำหนดราคา
ค่าบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแข่งขันได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการผ่าน
ช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะน�ำจากลูกค้าที่เคยใช้
บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ทางกลุ่มบริษัทมีอยู่ 2) การ
ท�ำการตลาดเชิงรุกเพื่อทราบถึงความต้องการทางธุรกิจและพัฒนา
โครงการของลูกค้า อันน�ำมาซึ่งการได้รับฟังรายละเอียดงานหรือ
รั บ เอกสารข้ อ ก� ำ หนดโครงการ และน� ำ เสนอแนวทางเบื้ อ งต้ น
(Preliminary Solutions) 3) การได้รับเชิญจากเจ้าของโครงการเพื่อ
เข้าร่วมการประกวดข้อเสนอการให้บริการด้านเทคนิคและราคา
(Technical and Cost Proposals) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมี
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประจ�ำแต่ละสายงาน เพื่อดูแลและรับผิดชอบ
ในการติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียดการเปิดประกวด
ราคาส�ำหรับโครงการที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นของภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ผลงานในอดีตของกลุ่มบริษัทที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้
กลุ่มบริษัทได้รับโอกาสและความไว้วางใจในการเป็นบริษัทวิศวกร
ที่ปรึกษาจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
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(1) ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทและ
บริษัทย่อยด�ำเนินการอยู่ บางส่วนจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าค และแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทัง้ สิง่ ปลูกสร้างทัว่ ไปและ
โครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ซงึ่ ด�ำเนินการโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จัดท�ำโดยส�ำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขยายตัวร้อยละ
4.1 เพิ่มขึ้นจาก 3.3 และ 3.9 ในปี 2559 และ 2560 ตามล�ำดับ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) อยู่ที่ระดับ 1.1% ทั้งนี้
การเติบโตของเศรษฐกิจต�่ำกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้า โดยมี
ปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) การเติบโตต�่ำกว่าคาดของภาค
การส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการหดตัวในช่วงหลังของปี
เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากนโยบายก�ำแพงภาษีรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกา
ทีม่ ตี อ่ ประเทศจีน ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการค้าระหว่าง
ประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ การลดลงของการส่งออกชิน้ ส่วนยานยนต์
ไปสู่ประเทศคู่ค้าส�ำคัญต่างๆ เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนโฉมของ
รถยนต์หลายรุ่น ยังส่งผลเชิงลบต่อการส่งออกของประเทศไทยด้วย
เช่นกัน (2) การลดลงของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหลังเหตุการณ์เรือล่มในเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา และการลดลงของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปและ
รัสเซียเนือ่ งการมีการจัดมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2018 เมือ่ ช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม ส่งผลให้รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าว
ลดลงเป็นจ�ำนวนมาก
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังมีโอกาสเผชิญความ
ผันผวนทั้งจากภาคเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่ายังคงเติบโตดีที่ระดับ
ประมาณ 3.5-4.5% โดยมีปัจจัยหนุนหลักจาก (1) การเพิ่มขึ้นของ
การบริโภคภาคครัวเรือน จากการเติบโตของรายได้ทั้งจากภาคการ
ท่องเที่ยว การส่งออก การผลิต และภาคการเกษตร รวมถึงแนวโน้ม
การปรับตัวดีขึ้นของอัตราการจ้างงาน (2) การลงทุนทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการทีก่ ำ� ลังเข้าสูช่ ว่ งของการก่อสร้าง
ในปี 2562 โดยมี 14 โครงการภายใต้แผนพัฒนาระบบคมนาคม
ปี 2559 มูลค่า 7 แสนล้านบาท (เปรียบเทียบกับ 8 โครงการมูลค่า
4.4 แสนล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน) 5 โครงการภายใต้
แผนพัฒนาระบบคมนาคมปี 2560 มูลค่า 3,592 ล้านบาท และ 5
โครงการส�ำคัญในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) มูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท (ที่มา : NESDB ECONOMIC
REPORT)

ตารางสรุปอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย
%YOY

GDP (ณ ราคาคงที่)
การลงทุนรวม
- การลงทุนภาคเอกชน
- การลงทุนภาครัฐบาล
การบริโภคภาคเอกชน
การอุปโภคภาครัฐบาล
มูลค่าการส่งออกสินค้า
มูลค่าการน�ำเข้าสินค้า
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP
เงินเฟ้อ

2559

2560

2561

คาดการณ์ปี
2562

3.3
2.8
0.5
9.5
3.0
2.2
0.1
-5.1
11.7
0.2

4.0
1.8
2.9
-1.2
3.0
0.1
9.8
13.2
11.0
0.7

4.1
3.8
3.9
3.3
4.6
1.8
7.7
14.3
7.4
1.1

3.5-4.5
5.1
4.7
6.2
4.2
2.2
4.1
6.1
6.2
0.5-1.5

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจำ�ปี 2561
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ครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน ปี 2559 (Action Plan ปี 2559) จานวน
นปฏิบัติการฯ ปี 2560 (Action Plan ปี 2560) จานวน 36 โครงการ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
61) จ านวน 9 ความก้าวหน้าของแผนป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 รวม 20 โครงการ วงเงินลงทุน 1,383,938.89 ล้านบาท
ขั้นตอนของการ
44,158
โครงการระบบรถไฟชานเมือง
ลบ.
สายสีแดงอ่อน และสายสีแดงเข้ม
าร วงเงินทั้งสิ้น
ประกวดราคา /
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน 131,004
(1) โครงการ
รอลงนาม
ลบ.
– ราษ ร์บูรณะ งานโยธา)
วงเงิน 399,706 ลบ.
9 จ านวน 14
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3
224,544
สนามบินแบบไร้รอยต่อ
ลบ.
านบาท เพิ่มขึ้น
อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง
94,673
รถไฟความเร็วสูง ช่วง
2,280 ล้านบาท
วงเงิน 723,109 ลบ.
ลบ.
กรุ
ง
เทพฯ
–
หั
ว
หิ
น
เสนอคค. / สคร. /
ครงการภายใต้
คกก.สศช. อนุมัติ
โครงการความร่วมมือก่อสร้าง
วงเงิน 94,673 ลบ.
N/A
ทางรถไฟไทย – ญี่ปุ่น
น 5 โครงการ
ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก)
ะ (3) โครงการ
152,528
รถไฟความเร็วสูง ช่วง
ศึกษา / สารวจ /
ลบ.
กรุงเทพฯ – ระยอง
EIA / PPP
61 จ านวน 1
วงเงิน 152,528 ลบ.
ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562
บาท

ครงสร้างพื้นฐาน
ะเบียงเศรษฐกิจ
นวน 5 โครงการ
มเร็ว สู งเชื่ อ ม 3
อง – สุวรรณภูมิ
มบินอูต่ ะเภาและ
การท่าเรือแหลม
ตสาหกรรมมาบ
รศูนย์ซ่อมบ ารุง
เภา) ได้ผา่ นการ
ครงการ ปัจจุบนั
ดให้ เ อกชนยื่ น

โครงการ

รถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น
พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง A
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1)
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง
สายพัทยา – มาบตาพุด
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
สายบางปะอิน – นครราชสีมา
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง
ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี งานโยธา)

วงเงิน
ลบ.)

ผลงาน
ร้อยละ)

23,803

94.2

1,864

100.0

2,031

98.8

17,819

96.7

76,600

59.9

109,541

27.0

ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา)

36,023
16.2
รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร
รถไฟทางคู่
30,729
7.4
ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ
22,328
4.9
รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ
รถไฟไทยจีน ช่วงกรุงเทพฯ – โคราช
179,413 เริ่มก่อสร้าง
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
49,120
18.2
ระหว่างสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
งานจั
ด
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี
56,691
กรรมสิทธิที่ดิน
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
งานโยธา
54,644
ช่วงลาดพร้าว – สาโรง
และงานระบบ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 62,503
93.5

เดิมวงเงิน 1,796,385 ลบ. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ความก้าวหน้าของแผนป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 รวม 36 โครงการ วงเงินลงทุน 895,757.55 ล้านบาท

โครงการ
วงเงิน ลบ.)
เปดให้บริการแล้ว
เรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน
N/A
ฝังตะวันออกและตะวันตก ระยะสั้น
วงเงิน 738 ลบ.
การบริหารจัดการระบบตัวร่วม
738
จุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลัก
480
จ.บุรีรัมย์ จ.อุดรธานี และ จ.กาแพงเพชร)
อยู่ระหว่าง
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
2,219
การก่อสร้าง
จ.เชียงราย
ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก
369
เสนอคค. / สคร. /
วงเงิน 3,517 ลบ.
ท่าอากาศยานเบตง จ. ยะลา
338
คกก.สศช. อนุมัติ
111
ท่าอากาศยานสกลนคร
วงเงิน 464,634 ลบ.
ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน
31,244
รอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
ประกวดราคา /
ปรับปรุงระบบลาเลียงกระเปาสัมภาระ
3,264
รอลงนาม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานกระบี่
3,876
วงเงิน 42,687 ลบ.
ศูนย์ ่อมบารุงอากาศยาน MRO)
4,303
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ครม. อนุมัติ
รถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
85,345
8,121
วงเงิน 85,345 ลบ.
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคชายแดน 7 แห่ง
8,606
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเมืองหลัก 5 แห่ง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม
ศึกษา / สารวจ /
120,459
แห่งประเทศไทย
EIA / PPP
30,155
ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต
91
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
วงเงิน 263,230 ลบ.
พัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝัง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 **รถไฟทางคู่ หัวหิน –
ตะวันออกและตะวันตก ระยะยาว การพัฒนาท่าเรือ
982
เฟอร์รี่)
ประจวบคีรีขันธ์ รายงานผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในแผนฯ ปี 2559

โครงการ
วงเงิน ลบ.)
1,169
ศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
80,600
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอา
14,177
ทางพิเศษ สายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
62,614
รถไฟทางคู่ ปากน้าโพ-เด่นชัย
37,524
รถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี
26,654
รถไฟทางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย
24,287
รถไฟทางคู่ ชุมพร-สุราษ ร์ธานี
57,369
รถไฟทางคู่ สุราษ ร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา
8,116
รถไฟทางคู่ หาดใหญ่-ปาดังเบ าร์
59,915
รถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่
67,965
รถไฟทางคู่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม
6,570
รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม รังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต
รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ตลิ่งชัน-ศิริราช และ
17,672
ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา
รถโดยสารรถไฟฟ้า จานวน 35 คัน พร้อมก่อสร้าง
572
สถานีประจุไฟฟ้า
21,197
รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4
9,530
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงสมุทรปราการ-บางปู
9,803
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงคูคต - ลาลูกกา
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดน
30,500
ไทย/มาเลเ ยี
ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2
23,215
และส่วนทดแทนตอน N1

ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562

ความก้าวหน้าของแผนป ิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 รวม 9 โครงการ วงเงินลงทุน 489,366.30 ล้านบาท

1

จัด ื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊า ธรรมชาติ 489 คัน

1,891
ลบ.

02

พัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น

2,043
ลบ.

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ทางยกระดับอุตราภิมุข
ช่วงรังสิต - บางปะอิน

29,400
ลบ.

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ทางยกระดับบนทางหลวง
หมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ

43,000
ลบ.

รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

272,226
ลบ.

ช่วงกทม.– มหาชัย บ้านแพ้ว)

เปดให้บริการ
1,891 ลบ.
ก่อสร้าง
2,043 ลบ.
ศึกษา / สารวจ
/ EIA / PPP
481,225 ลบ.

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
จ.เชียงใหม่

107,233
ลบ.

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
จ.นครราชสีมา

13,593
ลบ.

ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน
จ.ขอนแก่น

13,947
ลบ.

พัฒนาธุรกิจท่าเรือบก
Dry Port) จ.ขอนแก่น

1,826
ลบ.

ที่มา: กระทรวงคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.พ. 2562

ที่มา : ส�ำนักยุทธศาสตร์และวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

40 รายงานประจำ�ปี 2561
ารวางแผนเศรษฐกิ
จมหภาค

18 กุมภาพ

ส�ำหรับแนวโน้มงานก่อสร้างในปี 2562 การลงทุนก่อสร้างใน
โครงการภาครัฐมีทศิ ทางทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอัตราเร่งเมือ่ เทียบกับช่วงต้นปี
ผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega Projects ที่อยู่ในขั้นตอนประกวด
ราคาและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ที่มีวงเงินลงทุนรวมกว่า
1.03 ล้านล้านบาท รวมถึงจากโครงการอื่นนอกเหนือยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืนตาม
แนวนโยบายรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื้นที่
อันประกอบด้วย โครงการถนนสัญจรภายในหมู่บ้านจ�ำนวน 14,362
โครงการ โครงการศาลาประชาคม จ�ำนวน 8,960 โครงการและ
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมูบ่ า้ น 6,103 โครงการ และแผนการลงทุน
ของกระทรวงคมนาคมที่จะเร่งสร้าง โครงข่ายทางถนนในปี 2562
จ�ำนวน 48 เส้นทางด้วยวงเงิน 48,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่
อนุมัติวงเงินงบประมาณกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคม
ได้รับการจัดสรรงบจ�ำนวน 183,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 8.9 เป็นกระทรวงที่ได้รับสัดส่วนเงินเพิ่มสูงที่สุดในกลุ่ม

กระทรวงทีไ่ ด้รบั งบประมาณเกินกว่า 50,000 ล้านบาท สะท้อน
ถึงเม็ดเงินที่จะเข้า สู่ระบบจากการลงทุนโครงสร้า งพื้นฐานของ
ประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562 (ที่มา :
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561)
นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 4/2561 ได้มมี ติเห็นชอบร่างการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำคัญของ EEC เพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4.33
แสนล้านบาท ได้แก่
1) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาค
ตะวันออก มูลค่า 2.90 แสนล้านบาท
2) โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา มูลค่า 10.59
พันล้านบาท
3) โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มูลค่า 84.36 พันล้านบาท
4) โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 มูลค่า
47.90 พันล้านบาท

จากโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐทัง้ หมดดังกล่าว จะเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศในปีตอ่ ๆ
ไป รวมทั้งธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย
(2) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาบุคคลและนิติบุคคลที่สามารถ
เข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียน
ไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวง
การคลัง หรือมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามที่ก�ำหนด
ไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง ได้จำ� แนกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น 6 ประเภท ได้แก่
ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ปรึกษาสถาบัน
การศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ปรึกษาสมาคม และที่ปรึกษาองค์กร
ของรัฐ ปัจจุบันมีจ�ำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น
1,491 ราย แบ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระ จ�ำนวน 127 ราย และที่ปรึกษา
นิติบุคคล 1,364 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2561) ส่วนการขึ้น
ทะเบียนสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ จะขึ้นกับคุณสมบัติ

และเงือ่ นไขของบุคลากรทีป่ รึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์ของนิตบิ คุ คล
ว่ามีความสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการ
ที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน
การแข่งขันเข้าประมูลงานในธุรกิจที่ปรึกษาจะแตกต่างจาก
จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเน้นความรู้ ความสามรถ
ประสบการณ์ของบริษทั และบุคลากร รวมทัง้ ข้อเสนอด้านเทคนิคเป็น
หลัก และข้อเสนอด้านราคาเป็นปัจจัยรอง ท�ำให้ผู้มีประสบการณ์ใน
โครงการขนาดใหญ่ทหี่ ลากหลาย มีบคุ ลากรทีเ่ พียบพร้อมด้วยความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ มีระบบบริหารจัดการความรู้
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ
คูแ่ ข่งทัว่ ไปทีม่ ปี ระสบการณ์และบุคลากรน้อยกว่าหรือคุณภาพด้อยกว่า
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีนโยบายเพือ่ ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและกลุม่ ผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ซึง่ เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจ่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ ก�ำหนด
หลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายภาพรวม

บริษทั ประกอบธุรกิจบนหลักการของการสร้างและพัฒนาพืน้ ฐานความคิด กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์โครงสร้าง
ระบบ แบบแผน ระเบียบวิธีการปฏิบัติขั้นตอน และตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ
ได้จริง ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สะท้อน
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการด�ำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทาง
การเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในทุกๆ กรณี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย
บริษทั ไม่เพียงแต่ดำ� เนินธุรกิจเพือ่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยงั มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมที่พึงมีต่อสังคม
และประเทศชาติ เพือ่ ให้การพัฒนาสังคมและประเทศยัง่ ยืนได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวความคิดแบบ CSR (Corporate
Social Responsibility) ที่แพร่หลายในโลกสากลอย่างกว้างขวาง
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การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน

บริษัทได้ก�ำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้นโยบาย
ประกาศ และคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้
1.

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต
และเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน
บริษทั ทีใ่ ช้สำ� หรับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ และพนักงานทุกระดับ และส�ำหรับ
ลูกค้า คู่ค้า หรือบุคคลอื่นๆ อย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบของบุคคลแต่ละฝ่ายเพือ่ ให้เกิดความสมดุล
สมเหตุสมผลและเป็นธรรม และมีบทก�ำหนดโทษกรณีมีการปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก
บริษัทเป็นองค์กรที่เน้นการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัท
ภิบาลทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 10/2559 เมือ่ วันที่
6 ตุลาคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ซึง่
ได้กำ� หนดให้ดำ� เนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน ท�ำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในและนอกองค์กร ได้
ก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ
มีการพัฒนาบุคลากรควบคูไ่ ปกับการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัทจัดให้มีระบบควบคุม
ภายใน มีชอ่ งทางในการสือ่ สาร ในการแจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
มายังบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั ยังก�ำหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกคนมีหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี
พร้อมปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลเบาะแสด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนา
ที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึงปฏิบัติ
ต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ใส่ใจ
ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจัดสรรพนักงานให้ท�ำงาน
ตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน
อย่างเหมาะสม ซึง่ บริษทั ได้กำ� หนดโครงสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
อีกทัง้ บริษทั ได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานท�ำงานด้วยความสุขสามัคคี
ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรูค้ วามเชีย่ วชาญของ
ตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในหน้าที่
การงานแก่พนักงานทุกๆ คน เพื่อลดความผิดพลาดในการท�ำงาน
และเป็นการช่วยสร้างก�ำลังใจและทัศนคติการท�ำงานทีด่ ใี นการท�ำงาน
เช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน กิจกรรม PM Get Together
การจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทด�ำเนินการอยู่ เช่น
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย การบรรยายความรู้จาก
บุคคลที่ได้รับความสนใจจากสังคม
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จากบุคคล
ภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งสุขภาพกายและใจ
รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ที่นอกเหนือจากการท�ำงาน ยกระดับจิตใจ และสร้างเสริม
ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและการท�ำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่
จัดขึน้ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ งและกิจกรรมโครงการเพิม่ พลังคุณภาพ
สร้างพลังทีมสู่หัวใจ CSR
บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การบริ ห ารระบบคุ ณ ภาพอย่ า งจริ ง จั ง และ
ต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายคุ ณ ภาพ มุ ่ ง เน้ น ถึ ง
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า การผลิตผลงานทีม่ คี ณุ ภาพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและตรงตามก�ำหนดเวลา การปฏิบัติงานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า สร้างเครือข่าย พันธมิตรและรักษาการมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน มีการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลต่างเชือ้ ชาติ
สตรี เด็ก และคนพิการ อีกทัง้ บริษทั ยังส่งเสริมในการสร้างรายได้ให้แก่
คนพิการ โดยก�ำหนดแนวทางในคู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง “การจ้าง
คนพิการ”
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6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่าง
หนึ่งของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การด�ำเนิน
กิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้
เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของผูม้ สี ว่ นได้เสียอันเป็นกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และ
การบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
7.

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8.

การมี น วั ต กรรมและเผยแพร่ น วั ต กรรมซึ่ ง ได้ จ าก
การด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั มีจติ ส�ำนึกถึงบทบาทหน้าทีก่ ารเป็นสมาชิกทีด่ ตี อ่ สังคม
โดยมีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน
ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริม
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงส�ำนักงานของบริษัท
และชุมชนอื่นๆ

บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
นวัตกรรมด้านกระบวนการท�ำงานทัง้ ในระดับภายในองค์กรและระดับ
ความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ทกี่ อ่ ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิม่ ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม บริษทั ถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสาร
และเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อม
รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสาร
ด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นและทุ่มเทสร้างองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate Citizen)
ทีส่ รรค์สร้างผลประโยชน์รว่ มกันในสังคมเดียวกัน บริษทั จึงร่วมมือกับ
“มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ” ซึ่งก่อตั้งโดยผู้บริหารของทีมกรุ๊ปขึ้นเมื่อวันที่
27 สิงหาคม 2550 มูลนิธกิ ลุม่ ทีมรวมใจเป็นองค์การหรือสถานสาธารณ
กุศลล�ำดับที่ 729 ของประกาศกระทรวงการคลัง โดยตัง้ ปณิธานร่วมกัน
ว่าจะด�ำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง กล่าวคือ (1) ส่งเสริมทุน
การศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนและผู ้ ด ้ อ ยโอกาส (2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน (3) ส่งเสริมด้านกิจการ
ห้องสมุดและการกีฬาแก่ประชาชน (4) ด�ำเนินการหรือร่วมมือกับ
องค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ (5) ไม่ด�ำเนินการ
เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยบริษัทได้จัดโครงการและ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ
ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน เป็นโครงการ
ต่อเนื่องปีที่ 13

มอบทุน 5 โรงเรียนใน จ.นครสวรรค์

มอบทุน 4 โรงเรียนใน จ.นครนายก
รายงานประจำ�ปี 2561
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• โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” เปิดโลกวิศวกรสานฝันให้แก่เยาวชนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ ได้รู้และเข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ”
• กิจกรรมเพื่อเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน

ค่ายเยาวชนรู้รักษ์พลังงานอาเซียน ให้ความรู้เยาวชน "WTEAM Kids" สานต่อที่พ่อท�ำ
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• ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการน�ำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมีความเชี่ยวชาญและ
ก�ำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้นมาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการหาข้อสรุป
ในประเด็นค�ำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรู้กับองค์กรภายนอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้าง
ความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม

Going Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ความพร้อมในการรับมือภัยน�ำ้ 2555
• จั ด ท� ำ หนั ง สื อ รวบรวมองค์ ค วามรู ้ และแบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู ้ ผ ่ า นสื่ อ สาธารณะ บริ ษั ท ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู ้
ต่างๆ อย่างเป็นระบบด้วยการก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ
และจัดท�ำหนังสือรวบรวมองค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้นมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือได้ต่อไป

หนังสือ CSR
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• กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัย และการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว บริจาคเงินช่วยน�ำ้ ท่วมภาคใต้ผ่านสภากาชาด

บริจาคเสื้อผ้าและของใช้ให้สภากาชาด

• กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร

ปลูกปะการัง

ปลูกป่าชายเลน

สร้างฝายชะลอน�้ำ
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• กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพือ่ ส่งเสริมอาชีพให้แก่นอ้ งๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ตงั้ ต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และแก่นตะวัน
และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์

โครงการเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
• กิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว
องค์กร และพันธมิตร

เดิน-วิ่งการกุศล

รายงานประจำ�ปี 2561
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 340 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : บริษัทมีหุ้นสามัญ 2.5 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท)
บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
ทัง้ นีบ้ ริษทั ไม่มโี ครงการออกและเสนอขายหุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนซึง่ เป็นคนต่างด้าว
(Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 20 ล�ำดับแรก ณ วันที่ 7 มกราคม 2562
ลำ�ดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นายประเสริฐ ภัทรมัย
นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
นายอำ�นาจ พรหมสูตร
นายชวลิต จันทรรัตน์
นายธงชัย มันตภาณีวัฒน์
นายกิตติพล บุลนิม
นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
นางสิรินิมิตร บุญยืน
นายประสงค์ หวังรัตนปราณี
นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
นายยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร
นายวีระ สุธีโสภณ
นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
นางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์
นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์
นายชาย มโนภาส
นางสาวชนิสรา อรุณกิตติพันธุ์
นายวีระพล ทองอุไทย

จำ�นวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

62,122,600
38,616,200
38,430,200
38,278,400
27,380,700
26,643,200
23,587,000
23,122,200
21,580,200
20,275,000
20,084,600
16,400,000
16,162,600
13,773,400
11,722,600
9,971,800
9,150,800
7,200,000
6,852,600
6,720,200

9.14%
5.68%
5.65%
5.63%
4.03%
3.92%
3.47%
3.40%
3.17%
2.98%
2.95%
2.41%
2.38%
2.03%
1.72%
1.47%
1.35%
1.06%
1.01%
0.99%

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั หลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และหักส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง
แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
2. นายศานิต ร่างน้อย

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
5. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
7. นายวีระ สุธีโสภณ
กรรมการ
8. นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

จ�ำนวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม
ในปี 2561

7/7
7/7

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

7/7

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2561 ด้วย จ�ำนวน 1 ครั้ง
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท คื อ
นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัธน์ เปรมชื่น นายวีระ สุธีโสภณ
นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์
ภัทรมัย กรรมการจ�ำนวนสองในหกคนลงลายมือชือ่ และประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้ามตามทีก่ ำ� หนดใน พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำแหน่งกรรมการ ในกรณี
ที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ โดยเลือก
จากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึ ง ประกาศข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทต่อไป
5. พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมี
อ�ำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ดำ� เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าว
มีอ�ำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว
ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่
ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้
เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำเช่นนั้น และรายงาน
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
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10. มีหน้าทีก่ ำ� หนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริษทั กลยุทธ์ธรุ กิจ งบประมาณประจ�ำปี และก�ำกับควบคุมดูแล
ให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�ำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุ
สมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญ เช่น นโยบายและ
แผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหารการได้มาหรือ
จ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
17. ก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมตั ใิ นการท�ำธุรกรรม และ
การด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของบริษทั ให้คณะหรือบุคคล
ตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยจัดท�ำ
เป็นคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ และให้มกี ารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ ในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพือ่ น�ำเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้
ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตามนโยบาย
ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
21. ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะด้าน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก�ำหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วน
ได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วนที่สำ� คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ  แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ณ) การอื่ น ใดที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท

ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต�ำแหน่งอีกได้
ส�ำหรับคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในปีถดั ไป กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่
และแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�ำหรับ
ทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
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ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีจำ� นวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

1. นายชวลิต จันทรรัตน์
2.
3.
4.
5.

นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
ดร.อภิชาติ สระมูล
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาครัฐ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจต่างประเทศ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจภาคเอกชน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : (1) ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย จบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี คือ นางสาวภวิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ ได้ลาออก
จากการเป็นพนักงานของบริษัทเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวณภัทร ปริญญานุสรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีแทนนางสาวภวิษย์เพ็ญ เหล่ารัตนไพบูลย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมการด�ำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
และบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. ตั ด สิ น ในเรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ก� ำ หนดภารกิ จ
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม
การบริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผูม้ อี ำ� นาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจน
เข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค�ำสั่ง หนังสือแจ้งใดๆ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
4. มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร
ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
และให้มีอำ� นาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของ
พนักงานระดับต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
5. มีอ�ำนาจในการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์
ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
8. ด�ำเนินการใดๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
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ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
จะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอ�ำนาจและ/หรือการมอบ
อ�ำนาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ น หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจช่วง หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้ง
กับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

เลขานุการบริษัท

ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 ก�ำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการ
บริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งให้
นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรพืน้ ฐานเลขานุการบริษทั (Fundamentals Practice for
Corporate Secretaries) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท
(Advances for Corporate Secretaries) ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้อง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
ของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบส�ำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหารและส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดท�ำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
ในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปีนบั แต่วนั ทีม่ กี ารจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูล
ดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้นให้หมายความ
รวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอืน่ ใดทีส่ ามารถ
เรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

(1) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั หรือรายงานอืน่ ใดทีต่ อ้ งเปิดเผยตามมาตรา
56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นของ
บริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่
บริษัทจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการตลอดจนมติ
ผู้ถือหุ้นและไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ
บริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
6. ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง
เยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์
อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชือ่ โดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
(2) การตั ด สิ น ใจได้ ก ระท� ำ บนพื้ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ
โดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต�ำแหน่ง หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจาก
ต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1.

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลส�ำเร็จในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อน�ำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทใี่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั   
และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติ
อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการท�ำงานของ
กรรมการบริษัท
1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน และจ�ำนวน
ค่าตอบแทนกรรมการ
1.3 ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการบริษัท ประเภทและ
ขนาดธุรกิจของบริษทั ตลาด และคูแ่ ข่งขัน โดยทีค่ า่ ตอบแทนดังกล่าว
ต้องอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว้
1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในฐานะผู้บริหารด้วย
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2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2.2 ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการท�ำงานของกรรมการ
บริษัท และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเข้าประชุม
อย่างสม�่ำเสมอ
2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัล
โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ให้จ่ายเป็นรายเดือน
ทุกเดือนส�ำหรับ กรรมการอิสระและกรรมการที่ไ ม่เป็นผู้บ ริหาร
ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
รายเดือน
3.2 ค่าเบีย้ ประชุม ให้จา่ ยกับกรรมการบริษทั และกรรมการ
เฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน) ส่วนกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2561 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ประจ�ำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท
อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลจ�ำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ต่อไปนี้

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุม ปี 2561

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
1.3  เงินรางวัล
    หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การด�ำเนินธุรกิจของ
       บริษัทที่มีรายได้ประจ�ำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2

37,500 บาท/เดือน
32,500 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
7,500 บาท/ครั้ง
6,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
7,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3.1 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

7,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส�ำหรับปี 2561

(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทน ปี 2561*

รายชื่อกรรมการ

1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
2. นายศานิต ร่างน้อย

3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
5. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
7. นายวีระ สุธีโสภณ
8. นายชวลิต จันทรรัตน์
9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
*ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
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ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ผลตอบแทน

851,910
726,680

412,500

10,000

567,940

275,000

10,000

567,940

275,000

-

567,940

-

15,000

567,940

-

-

567,940
232,940

-

-

232,940

-

(1.2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน โดย
ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับ
บริษัท และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้
งานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
1.1 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ให้พจิ ารณา
จากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรือ
อุตสาหกรรมด้วย
1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทใี่ ช้อยู่
ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น
ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดียวกับบริษัท และก� ำ หนดหลักเกณฑ์ใ ห้
เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และ
เป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ

2. ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจ�ำ
2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็ น ผู ้ พิ จ ารณาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั คิ า่ ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม 6 ท่าน  
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย
จ�ำนวน 2 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารของ
บริษัท ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

เงินเดือน
ผลตอบแทนอื่น
รวม

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

6
6
6

18.16
5.51
23.67

2. ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี
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โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบร�หาร

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการนโยบาย
และกลยุทธบุคคล

คณะกรรมการบร�หารคุณภาพ

ฝายกฎหมายองคกร

ผูแทนฝายบร�การดานคุณภาพ

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาว�โส กลุมทรัพยากรบุคคล
เพ�่อการปฏิบัติการ (RP)

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาว�โส
- ธุรกิจภาครัฐ (G)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาว�โส
- ธุรกิจเอกชน (P)

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาว�โส
- ธุรกิจตางประเทศ (I)

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาว�โส
- ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (R)

รองประธาน
เจาหนาที่บร�หารอาว�โส
- บัญชีและการเง�น

ผูอํานวยการฝายบัญชี

หมายเหตุ : บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทสอบบัญชี ไอ วีแอล จำ�กัด ให้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
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บุคลากร
1. จ�ำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ� นวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้
สายงาน จํานวนพนักงาน ป 2561 (คน)

736

ว�ศวกร

52

สถาปนิก

127

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เชน นักธรณีว�ทยา นักว�ชาการดานสิ�งแวดลอม และนักว�ทยาศาสตรสิ�งแวดลอม

355

ฝายสนับสนุนการปฏิบัติการ

เชน เจาหนาที่เข�ยนแบบ เจาหนาที่ควบคุมงาน และเลขานุการโครงการ

ฝายงานบร�หารทั่วไป

เชน ฝายกฎหมาย เลขานุการบร�ษัท และเลขานุการผูบร�หาร

สํานักบัญชีและการเง�นองคกร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักทรัพยากรบุคคล
สํานักยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจ

30
38
15
51
13

สํานักบร�หารทั่วไป
เชน ฝายบร�การงานธุรการ ฝายจัดซื้อ-จัดจาง ฝายวางแผนและงบประมาณองคกร

รวม
2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริม
สร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
โดยได้ก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม
การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน การฝึกงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯลฯ ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการท�ำงาน ส่งผลให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความ
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1,523
ก้าวหน้าของพนักงานเอง และต่อบริษัท ตลอดจนสังคมโดยรวม
รวมทัง้ จัดให้มกี ารประเมินผลศึกษา และวางแผนการพัฒนาบุคลากร
แต่ละคน แต่ละกลุ่มให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยบริษัทจะให้
ความช่วยเหลือ และให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ให้การพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลส�ำเร็จ รวมถึง
มีการจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับบุคลากรเพื่อเป็น
การสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานของพนักงานในระยะยาว
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในหลักการบริหารจัดการทีม่ ี
ระบบและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพือ่ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
ดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้
1.
		
2.
3.
4.
		
5.
6.

Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�ำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบาย
การตัดสินใจนั้นได้
Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
Transparency ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
Value to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ก�ำหนด
นโยบาย การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้
ความส�ำคัญในการน�ำไปปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส และเสนอข้อมูลอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไปซึ่งรวมถึง
การก�ำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practice) เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้
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หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในสิทธิพื้นฐาน
ของผูถ้ อื หุน้ โดยวางหลักการในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซือ้ ขายและโอนหุน้
สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน
ในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
แทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชือ่ กรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และ
ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระท�ำการ
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี
ตามข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยโดยปฏิ บั ติ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษทั ได้ดแู ลให้มกี ารให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุม โดยมีคำ� ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ
ประกอบมติทขี่ อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
1.3 บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ
กระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น
การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมี
ค่าใช้จา่ ยมากเกินไป สถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ สะดวกต่อการเดินทาง
เป็นต้น
1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท
1.5 บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผู้ถือหุ้น

2. การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัท ได้ส่งเสริม ให้มีการน� ำเทคโนโลยีมาใช้ กั บ
การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว ถูก
ต้อง แม่นย�ำ
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่ า งๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ มี ก ารลงมติ เ ป็ น แต่ ล ะ
รายการ
2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคล
ที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และเปิดเผยให้ทปี่ ระชุมทราบพร้อมบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการบริ ษั ท ควรสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้
บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง
การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.6 ประธานในทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถามต่อ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดท�ำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติ
		 การประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะบั น ทึ ก การชี้ แ จง
ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนด�ำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น
หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกค�ำถาม ค�ำตอบ และผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
เป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริ ษั ท จะเปิ ด เผยให้ ส าธารณชนทราบถึ ง ผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
เนื่องจากในปี 2561 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีแรก โดยบริษทั ได้รบั อนุญาต
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนตามที่บริษัทได้ยื่นค�ำขอ
อนุญาตไว้ อีกทั้งบริษัทได้มีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ฉะนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งแรกภายหลังจาก
การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึง
ก�ำหนดให้มกี ารประชุมในปี 2562 ซึง่ บริษทั จักได้ปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นส่วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อาทิ
การด�ำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การด�ำเนินการในวันประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมถึงการด�ำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
และบริษทั จะก�ำหนดให้มกี ารรายงานเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในรายงาน
ประจ�ำปีคราวถัดไป
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ อื หุน้ เป็นไปอย่างเหมาะสม
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริษทั คณะกรรมการ
บริษัทจึงควรก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิ ท ธิ ใ นการมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ประชุ ม
		 ผูถ้ ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ สามารถใช้สทิ ธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการ
อิสระของบริษทั ทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบ
ฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งส�ำเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดกลับมายัง
บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม
เพิม่ เติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี โดยใน
การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 จัดส่งเรือ่ งทีจ่ ะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่จ�ำเป็น
ลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.2 บริษทั จะตรวจสอบการเป็นผูถ้ อื หุน้ ของผูข้ อเสนอเพิม่
วาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาเรือ่ งทีม่ ผี เู้ สนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
เพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ หากคณะ
กรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุ
เข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้น
3. สิ ท ธิ ใ นการเสนอบุ ค คลเพื่อ เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
		 กรรมการบริษัท

ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำ� หนด ดังนี้
3.1 มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.2 มีวฒุ ทิ างการศึกษา ประสบการณ์ในการท�ำงาน หรือ
คุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทก�ำหนด
3.3 ต้องอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอ และทุม่ เทความสามารถ
อย่างเต็มทีเ่ พือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยถือเป็นหน้าทีแ่ ละพร้อม
ที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
3.4 ไม่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย น
มากกว่า 5 บริษัท
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คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หาก
ที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ทปี่ ระชุม
ลงมติครัง้ สุดท้าย ซึง่ เอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องแนบมาด้วยในการเสนอชือ่
เสนอบุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชือ่ บุคคล
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือ
ยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้อง
ลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณียล์ งทะเบียนถึงบริษทั ภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนด
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเพือ่ ส่งเสริมหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 บริษัท
ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่ ว งหน้ า รวมทั้ ง ส่ ง ค� ำ ถามล่ ว งหน้ า ส� ำ หรั บ การประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มส�ำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดในเรื่อง
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
ของบริษทั ที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้หวั ข้อ “ข้อมูลนักลงทุน
 ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น  การประชุม ผู้ถือหุ้น”
4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษั ท มี น โยบายจ� ำ กั ด การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในให้ อ ยู ่ ใ น
คณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
หรื อ บริ ษั ท เท่ า นั้ น ส� ำ หรั บ งบการเงิ น ที่ ผ ่ า นการตรวจสอบหรื อ
สอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่าย
บัญชีและการเงินข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือ
กับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในทีท่ ำ� ให้เกิดความเสียหาย
นอกจากนั้น บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2561 บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนด
นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นการป้องกัน
การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในที่ ส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มี
การสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รับทราบและยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
โดยมีสรุปสาระส�ำคัญดังนี้

•
•
		
		
		
•
		
		
		
		

ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ต้องไม่น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป
เปิ ด เผยหรื อ แสวงหาผลประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ เพื่ อ
ประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ใดไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ต้องไม่ทำ� การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท
โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ
เข้าท�ำนิตกิ รรมอืน่ ใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. การก�ำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษทั มีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และผูท้ ราบข้อมูล
ภายในของผลการด�ำเนินงาน ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่
ทราบข้อมูลจนกระทัง่ ข้อมูลได้เปิดเผยสูส่ าธารณชนเรียบร้อยแล้ว และ
ห้ามน�ำข้อมูลภายในทีไ่ ม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพือ่ เป็นการสร้างราคา
ให้กบั หลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อน
ทีง่ บการเงินจะออกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบบทก�ำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์โดยคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทัง้ นี้ กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องจัดส่งส�ำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียว
กั บ ที่ ร ายงานต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ก�ำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท�ำการ
ในปี 2561 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
โดยได้กำ� หนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพือ่ ก�ำหนด
มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูส้ อบบัญชี หน่วยงานทีไ่ ด้
รับทราบข้อมูล รวมทัง้ บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทัง้
ได้มีการสื่อสารและประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รับทราบและยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
โดยมีสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
• ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
		 ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
		 ประจ�ำปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังมีการเปิดเผยงบการเงิน
		 ดังกล่าว (Blackout Period)
• ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยัง
		 ไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
		 ของบริษัท จะต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
		 45 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา
		 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ
		 ทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่
		 บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
		 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการน�ำเอาข้อมูลภายในไปใช้
		 ในทางมิชอบ

•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		

ในกรณีทผี่ บู้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง
ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ภายใน
3 วันท�ำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน
ดังกล่าว
ส� ำ หรั บ บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ไ ด้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น ผู ้ บ ริ ห าร
แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับ
ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา
59 นั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อเลขานุการบริษทั ภายใน 3 วัน
ท�ำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั ได้แจ้งกรรมการและผูบ้ ริหารของ
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท�ำการนับจาก
วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นประจ�ำอีกด้วย
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชน
ที่บริษัทตั้งอยู่ ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มี
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั จะไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิด
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้
พิจารณาให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
เสียตามบทบาทและหน้าทีท่ มี่ ใี นการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้าง
ความมัง่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และสร้างผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรม
ให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อสือ่ สารเสนอแนะหรือให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการบริษทั
ผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษทั ได้พจิ ารณาให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
- ให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษทั โดยปฏิบตั ิ
กับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
กับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการ
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการค้ารวมและคุณภาพชีวิต
ของพนักงานเป็นส�ำคัญ
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าทัง้ ด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการทีด่ แี ละได้มาตรฐาน
การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนด
ราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการก�ำหนดราคาที่มี
รายงานประจำ�ปี 2561
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- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ท�ำร่วมกันอย่างเคร่งครัด
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับ
ทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- การปฏิบตั ติ ามกรอบกติกา การแข่งขันทีด่ ี รวมถึงหลีกเลีย่ ง
วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและ
สังคม เพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการ
จะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูล
ด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่
กฎหมายก�ำหนด ซึ่งข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงาน
ทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษั ท จะดู แ ลให้ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น มี
ความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรอง
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ�ำนวนครั้งของ
การประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน
และรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผย
สูส่ าธารณะผ่านช่องทางส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท
จะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีครบถ้วนโดยไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินล่าช้า อีกทั้ง
มีการให้ข่าวสารข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ และการให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยมุ่งเน้น
ให้มกี ารสือ่ สารและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
และการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษทั ได้จดั กิจกรรม "บริษทั จดทะเบียน
พบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยน�ำเสนอ
การรายงานผลการด�ำเนินงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้บุคคลทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัท หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2509 9000 ต่อ 1930-31 ต่อ 104
หรือ 06 3187 6444 หรือที่อีเมล pathai_p@team.co.th
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายซึ่ ง สามารถน� ำ
ประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก�ำหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการของบริษทั
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม และมีหน้าทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดนโยบายบริษทั รวมถึง
ก�ำหนด ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
รวมถึงประเมินผลการด�ำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่วางไว้
ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มา
จากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 2 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน และมีกรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน
คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุล
ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม และบริษัทได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่านและกรรมการแต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี โดยได้ก�ำหนดขอบเขตและอ�ำนาจในการด�ำเนินการของ
คณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มีกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทีช่ ดั เจนและ
โปร่งใส โดยน�ำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
จะพิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
ขอบเขตวาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพือ่ ให้อยู่
ในระดับทีส่ ามารถจูงใจและรักษากรรมการ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ก�ำหนด
สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ฐานะกรรมการบริษทั และพร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นของตนอย่าง
เป็นอิสระและปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผูถ้ ือหุ้นทุกคน นอกจากนี้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนยั ง อุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความ
รับผิดชอบอย่างเต็มทีแ่ ละเพียงพอ รวมทัง้ ถือปฏิบตั ใิ นการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความส�ำคัญกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของ
ทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่
ข้อมูลและการแสวงหาต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่ง

เอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั ภายหลังจากการน�ำหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
เท่ากับเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
รายชื่อและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
การสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการของ
องค์กร”
บริษัทได้มีนโยบายในการก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทที่กรรมการ
แต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม
บริษัทยังไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวนวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีจำ� เป็นทีจ่ ะแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระนั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความชัดเจน
และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1)
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการ Check and Balance มากขึ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ
เป็นรองประธานกรรมการ อีกทั้งได้มีมติให้รองประธานกรรมการ
เป็นผู้ร่วมก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยทุกครั้ง
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ได้ยึดถือและ
ปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการด�ำเนินกิจการอันจะท�ำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุม
ทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้าง
มาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพและสม�่ำเสมอ

แนวทางการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความ
รับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย
ทั้ ง นี้ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

ก�ำหนดให้กรรมการบริษัท ด�ำรงต�ำแหน่งตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั คือ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวน
กรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ต�ำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ จั บ สลากกั น ส่ ว นปี ห ลั ง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�ำแหน่ง
การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
เป็นรายบุคคลด้วยไม่นอ้ ยกว่าปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานร่วมกันของกรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจ�ำปี 2561
และการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) ประจ�ำปี 2561 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�ำปี 2561 โดยได้น�ำแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสม
กั บ ลั ก ษณะธุ ร กิ จ และโครงสร้ า งของบริ ษั ท เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบ
ในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง
พิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
1. การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้ง
คณะ) ประจ�ำปี 2561
1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
			 คณะกรรมการ
(3) การประชุมคณะกรรมการ
(4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
(6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้ ริหาร
รายงานประจำ�ปี 2561
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1.2 เกณฑ์ การประเมินผลคิดเป็นร้อ ยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
• มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
• มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
• มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
• มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
• ต�่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง
1.3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ
(ประเมินทั้งคณะ) ประจ�ำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับ
คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.19
2. การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการรายบุ ค คล
(ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2561
2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
		 (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
		 (2) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
		 (3) การประชุมคณะกรรมการ
		 (4) ความเป็นอิสระของกรรมการ
2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
		 • มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
		 • มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
		 • มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
		 • มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
		 • ต�่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง
2.3 การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการรายบุ ค คล
(ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2561 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับ
คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.45
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประจ�ำปี 2561
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�ำหนดให้มีการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ประจ�ำปี 2561 โดยบริษัทได้ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน
เพื่ อ ให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารมี ก ารบริ ห ารกิ จ การให้ เ ป็ น ไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมายหลั ก กลยุ ท ธ์ และสอดคล้ อ ง
กั บ ผลประโยชน์ ข องกิ จ การในระยะยาว และมี ก ารสื่ อ สารให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติจากดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จ
ขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators)
ส่วนที่ 2 การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน
(Competency-based)
ส่วนที่ 3 การวัดทักษะการบริหารจัดการ(Management
Skills-based)
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินโดยรวม
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
เข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมี
นโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ เลขานุการ
บริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั รวมถึงหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์อนื่ ๆ
จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) เป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในประวัตกิ รรมการแต่ละท่าน
นอกจากนี้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร ประกาศและกฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน
เลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate
Secretaries) และหลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั (Advances
for Corporate Secretaries) ซึง่ จัดโดยสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการบริษัท
ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีแนวทางการพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะสายงานดังนี้
1. จัดให้มกี ารปฐมนิเทศผูบ้ ริหารและพนักงานใหม่เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจใน วิสัยทัศน์ ค่านิยม
ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณและจริยธรรม
รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั สิ ำ� คัญๆ ทีเ่ กีย่ วกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
2. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อและ/หรือหลักสูตรที่ส�ำคัญๆ ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหาร วิศวกรรม
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีม เป็นต้น
3. ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
มีจ�ำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อคน
แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดต�ำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือ
เกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจาก
ความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

ส�ำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
บริษทั อันได้แก่ โครงสร้างองค์กรและผูบ้ ริหาร ลักษณะการด�ำเนินงาน
สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพือ่
ให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้
รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือ
กรรมการอิสระ
บริษัทได้จัดท�ำ “คู่มือกรรมการบริษัท” ให้กับกรรมการบริษัท
ทุกท่าน โดยได้บรรจุนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ นโยบายที่สำ� คัญของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ
กฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะด้าน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
ที่ส�ำคัญของบริษัท อาทิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท และ
หนังสือบริคณห์สนธิ ไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมี
กรรมการเข้าใหม่ประธานกรรมการได้อธิบายเกี่ยวกับประวัติบริษัท
การด�ำเนินงานและประเภทธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่
ได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ
ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท
และประเด็นเสนอแนะที่ควรน�ำไปพัฒนาการด�ำเนินการของบริษัท
ในปี 2561 บริษทั ได้กำ� หนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้าเพื่อกรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งก�ำหนดระเบียบวาระ
ประจ�ำของการประชุมแต่ละครัง้ ไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้
ซึง่ กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหารได้อภิปรายหารือปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบริษทั และประเด็น
เสนอแนะที่ควรน�ำไปพัฒนาการด�ำเนินการของบริษัท
หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมายจรรยาบรรณและมุ่งมั่น
ท�ำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรือ่ งของสินค้าและบริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด�ำเนินงานทีม่ มี าตรฐานและ
มีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความ
ระมัดระวังด้วยข้อมูลทีเ่ พียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้
ถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการ
ด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย
ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดเผยให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนได้เกีย่ วกับความไม่สมบูรณ์
ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้
ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน
จรรยาบรรณและข้ อ พึง ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริห ารและ
พนักงาน

บริษทั ได้กำ� หนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ ำ� หรับ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบัติสำ� หรับผู้บริหาร
ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำ� รง
ต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลงมา และผู้ซ่ึงด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
สี่รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาทุกราย นอกจาก
ผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็น
พนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดี
เพื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของ
พนักงานจะต้องเป็นผู้น�ำแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงาน
โดยทั่วไปด้วย จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บ ริห ารจะต้องปฏิบัติห น้า ที่ด้วยความซื่อสัต ย์ สุจ ริ ต
ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กร ซึง่ ยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร
ต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ด�ำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างยุตธิ รรม บริหารงาน
โดยความไม่ล�ำเอียงสนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ
จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วย
ความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรม
ธุรกิจที่กิจการก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้อง
หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้าและหากปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหา
แนวทางแก้ไข
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1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า ภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
ของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งปฏิ บั ติ ห รื อ ควบคุ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการท�ำงานทีด่ ี มีประสิทธิภาพ พนักงาน
ควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ในการท�ำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
ที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและ
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะน�ำ
ไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
หลีกเลี่ยงการน�ำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์
ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและบริษัท
2.6 พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญใดๆ ทีอ่ าจท�ำให้
ตนเองรูส้ กึ อึดอัดในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภายหน้า หากหลีกเลีย่ งไม่ได้
ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
2.7 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และด้วยความเสมอภาค
2.8 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คูค่ า้ และองค์กร
อย่างเคร่งครัด
2.9 พนักงานพึงรายงานเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ทราบให้ผบู้ งั คับบัญชา
โดยมิชกั ช้า เมือ่ เรือ่ งทีไ่ ด้รบั ทราบอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน หรือ
ชื่อเสียงของบริษัท
2.10 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สิน
ของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด
มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทก�ำหนดโทษ

กรณีทฝี่ า่ ยบริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ นในลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ให้พจิ ารณาไปตามโครงสร้าง
การจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน
ทัง้ นี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผูพ้ จิ ารณาเองในเบือ้ งต้นและสรุปเรือ่ งส่งต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวต่อไป เพื่อตัดสินความผิด
พร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
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ไม่อาจอยูใ่ นวินจิ ฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำ� เรือ่ งเข้าสูฝ่ า่ ยบริหารของ
บริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและก�ำหนดโทษต่อไป
การก�ำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 5 วันท�ำการ
4. เลิกจ้าง
หมวดที่ 7 : นโยบายทีส่ ำ� คัญและการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
		 ภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมี
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ ด�ำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ปกป้องเงินลงทุนของ
ผูถ้ อื หุน้ และทรัพย์สนิ ของบริษทั การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง
การควบคุมทางการเงิน การด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายในทีบ่ ริษทั จัดไว้ เพือ่ ช่วยให้บริษทั
มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล ทีจ่ ะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน
มีความถูกต้องเชือ่ ถือได้ ในเรือ่ งดังนี้
1. ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการ
ท�ำงานของบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ทรัพย์สนิ ของบริษทั มีอยูจ่ ริง และได้มกี ารควบคุมดูแล
จัดเก็บรักษา เป็นอย่างดี
3. การด�ำเนินการของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและ
ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้กำ� หนดให้มกี ารตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
และมีความเป็นอิสระ เพื่อก�ำกับดูแลการท�ำงานในด้านต่างๆ และ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้
ค�ำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบ
การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
ได้จดั ให้มขี นึ้ อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ทวี่ างไว้
2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ได้กำ� หนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
อย่างเป็นระบบ โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ บริหาร
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหาร
งาน และการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางในการ
บริหารและการจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ มีการสือ่ สาร
จั ด ฝึ ก อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแก่ พ นั ก งาน ให้ ต ระหนั ก ถึ ง

ความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ ง กระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ของบริษทั มีดงั นี้
2.1 การก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ ง
เป็นการก�ำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความ
รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย แผนและทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น
ธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปีและจะด�ำเนินการ
จัดท�ำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2.2 การระบุความเสีย่ ง
เป็ น การระบุ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย
การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความ
พึ งพอใจของนั ก ลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพ ยากรบุคคล
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึง่ บริษทั จะ
บริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดล�ำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณา
ระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมาก บริษัทจะน�ำ
ความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
2.3 การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมทีม่ อี ยูแ่ ละการจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของความเสี่ ย ง ซึ่ ง หากความเสี่ ย งที่ เ หลื อ ยั ง คงอยู ่ ร ะดั บ สู ง
หรือสูงมาก จะต้องก�ำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที
โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ในระดับปานกลางหรือระดับต�่ำ ให้ก�ำหนดมาตรการการจัดการ
ในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบตั งิ าน
2.4 การจัดการความเสีย่ ง
เป็นการก�ำหนดวิธีการจัดท�ำแผนในการจัดความเสี่ยงที่มีต่อ
ความส�ำคัญตามที่ได้มีการจัดล�ำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์
ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม
การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จาก
ความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง
2.5 การติดตามและการสอบทาน
เป็นขัน้ ตอนของการติดตามผลการบริหารความเสีย่ งตามแผนที่
ก�ำหนดไว้ รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ใ น
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศเรื่ อ งอื่ น อย่ า งครบถ้ ว นและเพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้
และทั น เวลาเพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ได้ รั บ สารสนเทศอย่ า ง
เท่ า เที ย มกั น โดยสารสนเทศของบริ ษั ท จะต้ อ งจั ด ท� ำ ขึ้ น อย่ า ง
รอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้อง
เปิ ด เผยสารสนเทศอย่ า งสม�่ ำ เสมอทั้ ง ในด้ า นบวกและด้ า นลบ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน

บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการท�ำรายงานทางบัญชีและ
การเงิน ซึง่ จะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา สมเหตุ
สมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยว
ข้องอื่นๆ ดังนั้น จึงก�ำหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และ
การควบคุมภายใน รวมถึงข้อก�ำหนดทางบัญชีและการเงินของบริษทั
และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้
4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้อง
ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัด
หรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐาน
การบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น ทุ ก ประเภทของบริ ษั ท
จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญเพียงพอ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐาน
ทีย่ อมรับทัว่ ไปและเป็นทีย่ อมรับทัว่ ไป และเป็นไปตามระเบียบการเงิน
และการบัญชีของบริษทั พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้อง
ของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ
5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ และข้อก�ำหนด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และหรือต่างประเทศ และ
ก่อนการปฏิบตั งิ านใดๆ ทีอ่ าจมีขอ้ กฎหมายก�ำหนดไว้ จะต้องมีความ
ระมัดระวัง มีการสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดย
ผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะให้ พ นั ก งานและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ทีเ่ กีย่ วข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจรเครือข่าย
การสือ่ สารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ทีใ่ ช้ในการปฏิบตั กิ ารและประมวลผล
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์
และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงก�ำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้
6.1 น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของ
งานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถ
ที่ทันสมัย
6.2 พนักงานจะต้องน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อ
ส่งเสริมกิจการของบริษทั ต้องไม่กระท�ำเพือ่ ประโยชน์สว่ นบุคคลหรือ
ละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3 ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้อง
ดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
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6.4 ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
6.5 การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้อง
ได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กำ� หนดไว้
6.6 เจ้ า ของข้ อ มู ล จะต้ อ งป้ อ งกั น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการเข้าถึง
จากการบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการท�ำลาย เพื่อให้แน่ใจ
ว่าธุรกิจของบริษัท จะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
6.7 ผู ้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยรวมที่ ไ ด้ รั บการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่ต ้อ งติดตาม
ให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดโดยเคร่งครัด
7. การติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ

บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ท�ำความ
เข้ า ใจและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
นโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือ
เป็นเรือ่ งจริยธรรมของบริษทั อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานผู้ใดกระท�ำผิดหลักการก�ำกับดูแลกิจกรรมตามที่ก�ำหนดไว้
จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระท�ำที่เชื่อได้ว่ากระท�ำผิด
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระท�ำ ผิดกฎหมาย และ/หรือ
หลักการก�ำกับดูแลกิจกรรมตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายนี้ ให้แจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการ
บริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะด�ำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผย
ชื่ อ ผู ้ แ จ้ ง เบาะแส เพื่ อ คุ ้ ม ครองผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียน เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายมัน่ ใจว่าบริษทั มีชอ่ งทางและ
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่โปร่งใส ปลอดภัย
และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนี้ โดยมีการก�ำหนด
ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน ขั้นตอนการด�ำเนินการ การก�ำหนดบทลงโทษกรณีมีการ
ร้องเรียนโดยไม่สุจริต รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและ
ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน อีกทั้งได้
ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ในการรับและรวบรวม
เรื่องร้องเรียนรายการทุจริตของบริษัทเพื่อด�ำเนินการในขั้นต่อไป
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หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการด�ำเนินธุรกิจโดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ตอ่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ก�ำหนดให้มีนโยบาย
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้
1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือ
รับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ
ด�ำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่
เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำ� ธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น
หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุม่ ทางการเมืองหรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วกับ
การเมื อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ใ นการด� ำ เนิ น ของธุ ร กิ จ หรื อ
เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

2. คณะกรรมการเฉพาะด้าน

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 1/2561 (ก่ อ นการ
แปรสภาพ) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะด้านทั้ง 4 คณะ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2561 (หลังการแปรสภาพ)
เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เพือ่ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเหลือการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม
วาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ จบการ
ศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ทำ� งานในต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการ ใน
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจสอบ
บัญชี และต�ำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ำกัด ซึ่ง
ด�ำเนินธุรกิจสอบบัญชี
ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความ
ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ
โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
จัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มคี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยก
ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้
มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นสิ่ง

ส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก และเสนอแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง
มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี รวมถึ ง
พิ จ ารณาเสนอค่ า ตอบแทนของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ต่ อ คณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธกี าร
และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่อง
ดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
9. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้
			 ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
			 ภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
			 หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้อก�ำหนดของ
			 ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือกฎหมาย
			 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
			 ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ� ำ นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
			 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
			 ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
			 (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
			 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
			 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมิน
ผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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11. ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตหน้ า ที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
12. ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตาม
ระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
บริษัททราบทุกปี
14. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
15. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายภายใน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
1 ปี ในทีน่ ี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปีที่
ได้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป โดยมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งครั้งแรก กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายชวลิต จันทรรัตน์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
กรรมการบริหาร
3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการบริหาร
4. ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กรรมการบริหาร
5. นายกิตติพล บุลนิม
กรรมการบริหาร
6. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการบริหาร
7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาวกิติยา นาแพงรัตน์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ท�ำหน้าทีค่ วบคุมการบริหารงานของบริษทั ให้เป็นไปตาม
นโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ในการด� ำ เนิ น การประชุ ม ของ
คณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการ
บริหารต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากจากทีป่ ระชุม และคะแนนเสียง
ดังกล่าวทีน่ บั ได้อย่างน้อยกึง่ หนึง่ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการ
บริหารทั้งหมด
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2. พิจารณาการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมตั ขิ องแต่ละ
บุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีท่ อี่ าจ
เอื้อให้เกิดการท�ำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการก�ำหนดขั้นตอน และ
วิธีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเท
ผลประโยชน์ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั หิ ลักการ
รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อก�ำหนดที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจ�ำปี และขั้นตอนในการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการ
ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลงทุ น และก� ำ หนดงบประมาณ
ในการลงทุน ตามอ�ำนาจในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
6. พิจารณาการท�ำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตาม
อ�ำนาจในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่าง
เพียงพอ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้
รวมถึงจัดท�ำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่าย
ปันผลประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการด�ำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือ่ เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ขั้ น ตอนให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งรายงาน
เหตุการณ์ หรือการกระท�ำที่ผิดปกติ หรือการกระท�ำผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ด�ำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั หรือตามทีไ่ ด้รบั
มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การด�ำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
13. พิ จ ารณาก� ำ หนดการแต่ ง ตั้ ง หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเป็ น
กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้ ง นี้ การมอบหมายอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/หรือ
การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใดทีต่ น หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
ช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับ ตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่
ข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ของปีท่ีได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3. นายอ�ำนาจ พรหมสูตร
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
4. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
5. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
6. ดร.อภิชาติ สระมูล
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
7. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
8. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
9. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
10. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
โดยมีนางสาวนวลแพร ภัทรมัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
และหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์องค์กรท�ำหน้าที่เป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เพื่ อ ให้ ส ามารถประเมิ น ติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย งแต่ละ
ประเภทให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วม
ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก�ำหนดวิธีการ
บริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่ก�ำหนดไว้

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอ�ำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่ง
ตั้งและก�ำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
7. จัดท�ำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสีย่ งด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริษัท
9. จัดท�ำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการโดยเชือ่ มโยง
ระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ปีถัดไป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
2. นายศานิต ร่างน้อย
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการสรรหา			
		
และพิจารณาผลตอบแทน
โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ด้านการสรรหา
1. ก�ำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร
โดยการก�ำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช�ำนาญแต่ละด้าน
ที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการ
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชือ่ จากผูถ้ อื หุน้
รายงานประจำ�ปี 2561
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หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจาก
ท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่ บุคคล
ที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ มาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ด�ำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความ
ยินดีที่จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาและ
บรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สามารถหาบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีท่ ปี่ รึกษาเพือ่ ให้ความเห็นหรือ
ให้คำ� ปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
ด้านการพิจารณาผลตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูล
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษทั
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง
ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของ
บริษัทประสบผลส�ำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น
ค่าตอบแทนประจ�ำ ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน และค่า
เบี้ยประชุม โดยค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายทีไ่ ด้พจิ ารณาไว้ และน�ำเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ อนุ มั ติ ค ่ า ตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษทั น�ำเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่
มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลัก
ให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ
และพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีท่ีได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จะต้องเป็นบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

(1) ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกิจการของ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และกรรมการบริษทั จะเป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
หรือไม่ก็ได้
(2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น
ต่อหนึ่ง (1) เสียง
(2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
(2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(3) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทสี่ ดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) และกรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
และกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง

(4) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อ
บริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
(5) ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น อาจลงมติ ใ ห้ ก รรมการคนใดออก
จากต� ำ แหน่ ง ก่ อ นถึ ง คราวออกตามวาระได้ ด ้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจ� ำ นวนผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม
และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง และมี หุ ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น ้ อ ยกว่ า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
(6) ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เข้ า เป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะ
กรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
(7) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธาน
กรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนเป็ น รองประธานกรรมการก็ ไ ด้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย
3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมีจำ� นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชี
และการเงิน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และ
เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยัง
ไม่ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีห่ มดวาระลง และ/หรือเป็นไป
ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั และโดยทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทีส่ รรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการ
อิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์
และประกาศที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นผูบ้ ริหารหรือ
ผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็นผู้ถอื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ นื่ ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่ น ้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวั น ที่ ยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าตต่ อ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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(8) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
(9) กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระครั้ง
แรก ในกรณีจ�ำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็น
ดังกล่าว
(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
(11) กรรมการอิสระตามคุณสมบัตขิ า้ งต้น อาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท
(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(3) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
หนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(4) มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้
บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และหรือบุคคลที่มีความ
เหมาะสม ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยมีจำ� นวน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร
3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ
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ที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะ
แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็น
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง จะต้ อ งเป็ น กรรมการ
บริ ษั ท และ/หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ พนั ก งานของ
บริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี จ� ำ นวนตามที่ ค ณะกรรมการ
บริ ษั ท เห็ น สมควร และโดยที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ ง ตั้ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของ
คณะกรรมการบริ ห าร โดยคั ด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เป็ น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท�ำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่น
ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพือ่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.7 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มี
คุณสมบัตทิ เี่ ป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
อย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้
1) คุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล้ อ งตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ�ำ กั ด พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อบังคับบริษัท และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท
2) พิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหากรรมการบริ ษั ท
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) ให้ความส�ำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และที่คณะกรรมการ
บริ ษั ท ยั ง ขาดอยู ่ รวมถึ ง ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ ลั ก ษณะ
ธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นล�ำดับแรก โดยไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกเพศ
และเชือ้ ชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพือ่ ให้องค์ประกอบคณะกรรมการ
บริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ มี ประสบการณ์ในธุรกิจ
หรือบริการหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินกิจการอยู่ เป็นผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์
ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชย์กรรม
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์

สิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมาย บั ญ ชี การเงิ น ประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ
ด้านบริหารภาครัฐ
5) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหาก
เป็ น กรรมการเดิ ม ที่ จ ะกลั บ เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อี ก วาระอาจ
พิ จ ารณาจากผลการปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รวมถึ ง
ควรพิจารณาถึงจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5
บริษทั จดทะเบียน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการท�ำงานจะไม่ลดลง
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
6) กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระของ
บุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนด
และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั มีคณุ สมบัตคิ วามเป็นอิสระ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท
7) พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมา (ถ้ามี)
วิธีการสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะด้าน ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
2.1 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการ
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจาก
กรรมการเดิมให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชือ่ จากผูถ้ อื หุน้
หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจาก
ท�ำเนียบกรรมการอาชีพหรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่ บุคคล
ที่เหมาะสม เป็นต้น
2.2 พิจารณารายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ มา และคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้
2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตาม
กฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 ด�ำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
เกณฑ์คณุ สมบัตทิ กี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
ที่จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้ถือหุ้น
2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและบรรจุ
ชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
วาระการเป็นกรรมการ

วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้ก�ำหนดดังนี้
3.1 ให้คณะกรรมการบริษทั มีวาระตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ทุกครั้งให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวน
กรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
3.2 กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
ในกรณีจ�ำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป
คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว

3.8 หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็น
ประโยชน์และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน
และโปร่งใส ดังนี้
1) ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
• จบปริ ญ ญาตรี / ปริ ญ ญาโท/ปริ ญ ญาเอก สาขา
		 วิ ศ วกรรมศาสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ หรื อ สาขาอื่ น ๆ
		 ที่เกี่ยวข้อง
2) ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงาน
• มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ไม่น้อยกว่า 20 ปี
• มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรม หรือธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ไม่น้อยกว่า 10 ปี
• มีประสบการณ์ดา้ นดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า
		 ไม่น้อยกว่า 10 ปี
3) ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ�ำเป็นที่จะท�ำให้งาน
ประสบความส�ำเร็จ
• ทักษะภาวะผู้นำ� (Leadership)
• ความสามารถในการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
		 Thinking)
• ความสามารถในการบริหารทรัพยากร : งาน/คน/เงิน
		 (Resources Management)
• ความสามารถในการสอนงาน (Coaching)
• ความสามารถในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ (Business
		 Development)
4) คุณสมบัติอื่นๆ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
• มีคุณภาพในการท�ำงาน
• เข้าใจระบบการท�ำงานในลักษณะ TEAMWORK ได้ดี
วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
2.1 ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของ
คณะกรรมการบริ ห าร โดยคั ด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เป็ น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท�ำการคัดเลือก หรือจากบุคคลอื่น
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
2.2 ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน
มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอชื่อ
บุคคลที่ผ่านการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
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4. การก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริษั ท ย่ อ ย
และบริษัทร่วม

ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจ
เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ เ หมาะสมในธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว และปราศจาก
ผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น
อนึ่ง ตัวแทนของบริษัทซึ่งเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้อง
บริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ตามที่บริษัทก�ำหนด รวมถึงอ�ำนาจในการด�ำเนินการ (Delegation
of Authority) ของบริษทั ย่อย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ย่อย
เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึง่ ของบริษทั
ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลัง
แปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียด
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
4.1 นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

การก� ำ หนดแนวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดย
ตั ว แทนของบริ ษั ท ในที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการก�ำหนด
ค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินก�ำไร และ
พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้กำ� หนดไว้ลว่ งหน้าในวาระการประชุม การ
ก�ำหนดกรณีตา่ งๆ ทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยงกันของบริษทั ย่อย การจัดให้บริษทั ย่อย
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและ
น�ำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึงบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะ
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทตามระดับความส�ำคัญต่างๆ
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4.2 นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

บริ ษั ท มี ก ารก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว มน� ำ
ส่ ง ผลการด� ำ เนิ น งาน และงบการเงิ น รายไตรมาส ตลอดจน
ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ท� ำ งบการเงิ น ดั ง กล่ า วให้ กั บ บริ ษั ท เพื่ อ
ประกอบการจัดท�ำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการ
ของบริ ษั ท ประจ� ำ ไตรมาส และมี ก ารก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
และบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญต่อ
บริษทั เมือ่ ตรวจพบ หรือเมือ่ ได้รบั การร้องขอจากบริษทั ให้ดำ� เนินการ
ตรวจสอบและรายงาน
นอกจากนี้ บริษัทยังก�ำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้า
ที่ ใ นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท
ร่ ว ม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนงานและงบประมาณอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และติ ด ตามให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายการเกี่ ย วโยงกั น
และรายการได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ ต ่ อ บริ ษั ท ตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลัง
แปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ข้อบังคับในการน�ำข้อมูลภายในของบริษทั ทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพือ่
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อก�ำหนด ดังนี้
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ต้อง
ปฏิบัติดังนี้

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่
บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค) ต้องไม่ทำ� การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั
โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั และ/หรือเข้าท�ำนิตกิ รรม
อื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่ง
อยูใ่ นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั ให้หลีกเลีย่ งหรือ
งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการ
เปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อสาธารณชน โดย
ข้อก�ำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และลูกจ้างของบริษทั ด้วย หากผูใ้ ด
ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�ำผิดร้ายแรง

5.2 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก�ำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องจัดส่งส�ำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียว
กับที่รายงานต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งก�ำหนดให้แจ้งภายใน 3 วัน
ท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
5.3 บริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร

พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทานงบการ
เงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ มีรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

หน่วย : บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2561

1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวม

1,800,000
945,000
2,745,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) มีความตระหนัก
และให้ความส�ำคัญของการตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) รวมถึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวมในระบบบริหาร
และการปฏิบัติงานที่มีความส�ำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นหลักประกันที่องค์กรจะด�ำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์
ขององค์กรที่ตั้งไว้ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ลดความ
เสียหาย ลดความไม่แน่นอนของผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง
บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2559 โดยมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) ท�ำหน้าที่
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อท�ำการตรวจสอบและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�ำ่ เสมอทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด และนางสาววัลดี
สีบญุ เรือง แล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด ให้บริการทางด้านวิชาชีพตรวจสอบ
บัญชีและตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยในปี 2561 ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายในครอบคลุมระบบงานที่ส�ำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การควบคุมภายในระดับองค์กร
2. ระบบงานประมาณราคาและประมูลงานโครงการ
3. ระบบงานบริหารสัญญา
4. ระบบงานรายได้และการจัดเก็บรายได้
5. ระบบงานประมาณการต้นทุนโครงการ
6. ระบบงานจัดซื้อ-จัดจ้างทั่วไป
7. ระบบงานบริหารโครงการและควบคุมต้นทุนโครงการ
8. ระบบงานทรัพยากรบุคคล
9. ระบบงานสินทรัพย์และซ่อมบ�ำรุง
10. ระบบงานควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองและสิ่งพิมพ์
11. ระบบงานอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ระบบงานบั ญ ชี แ ละงานภาษี อ ากร ระบบงานการเงิ น และงานงบประมาณ
รวมถึงระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะการควบคุมทั่วไป)
ทัง้ นี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีการด�ำเนินการทัง้ ในระดับองค์กร และระดับกระบวนการ
ของระบบงานที่สำ� คัญ ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) โดยสามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้
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1.

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(Control Environment)

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
งาน รวมทั้งมีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมและความร่วมมือในการบริหาร
จัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ดีและมีความเหมาะสม
บริษัทมีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะกลุ่มธุรกิจ
และสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพ
และด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร มีการแบ่งแยกหน้าที่
ในส่วนงานที่ส�ำคัญเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และมีการ
ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละต�ำแหน่งเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
สรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงการก�ำหนดแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
งานที่สำ� คัญ
นอกจากนี้ บริษัทมีความตระหนักและให้ความส�ำคัญของ
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน โดยถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงได้
ก�ำหนดนโยบายการตรวจสอบและการควบคุมภายในเพือ่ ใช้เป็นหลัก
และแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทก�ำหนดให้
หน่วยงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานโดยการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
และก�ำหนดจุดควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้ง
ต้องมีการติดตามทบทวนและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Control
Self-Assessment: CSA)
2.

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ
การบริหารความเสีย่ งองค์กรโดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้องค์กร ลดความเสียหาย ลดความไม่แน่นอนของผลการ
ปฏิบัติงานในภาพรวม
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ใน
กฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งก�ำหนด
นโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็น
ระบบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO Enterprise Risk Management
ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่ ใ นการจั ด ท� ำ
คู่มือบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
จัดการความเสีย่ ง ติดตามการด�ำเนินงานตามแผนจัดการความเสีย่ ง
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารและจัดฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารแก่พนักงานให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
บริหารความเสีย่ ง โดยให้ถอื เป็นความรับผิดชอบทีต่ อ้ งน�ำคูม่ อื บริหาร
ความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัด
ท�ำแผนด�ำเนินธุรกิจต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan) ส�ำหรับกรณี
เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถด�ำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้

3.

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

4.

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication)

บริษัทก�ำหนดกิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนและเหมาะสม โดย
ค�ำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการก�ำหนดนโยบาย
และแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม ก�ำหนดวิธีปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
จัดให้มีระบบควบคุมภายในด้านบัญชี การเงิน และการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน การก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และระดับ
วงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อ�ำนาจการสั่งจ่ายเช็คของ
ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนไว้เป็น
คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ก�ำหนดนโยบายที่รัดกุม
ในเรื่องเกี่ยวกับการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กั บ การท� ำ รายการที่ มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
รวมทัง้ ก�ำหนดขัน้ ตอนกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและการจ่ายช�ำระเงิน
ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการอนุมัติ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง การด�ำเนินงานตามแผน สอบทานการด�ำเนินงาน สอบ
ยันความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อก�ำหนด และคูม่ อื
การปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนได้ประกาศนโยบาย
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อ
ข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การด�ำเนินการ การบริหารจัดการ
รวมถึงการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยบริษัทได้ก�ำหนดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Security Policy) คู่มือ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้งานโปรแกรม แนวทางการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย อีกทั้งประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบ
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงเป็นหน้าแรกเมื่อมีการใส่รหัสเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง
บริษัทจัดช่องทางส�ำหรับการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษทั รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทาง
รับเรือ่ งร้องเรียน และก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน
(Whistleblowing System) โดยบริษัท จะเก็บรักษาข้อมู ลและ
รายละเอียดของผูร้ อ้ งเรียนและผูถ้ กู ร้องเรียนไว้เป็นความลับ หรืออาจ
เปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในวงจ�ำกัด ทั้งนี้ การจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะพิจารณาอย่าง
รอบคอบมากที่สุด โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย
ของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายใน
ผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
สามารถรับทราบข่าวสาร ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่
ประกาศต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างทั่วถึงและ
ทันกาล
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5.

การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทมีการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์และแผนธุรกิจขององค์กร โดยก�ำหนดเป้าหมายและดัชนีชวี้ ดั
ผลส�ำเร็จขององค์กร (Corporate Key Performance Indicators:
KPIs) ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยมีการประเมินผลและติดตามผลการ
ด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำ� หนดไว้อย่างสม�ำ่ เสมอ เพื่อ
ให้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของผลต่างและก�ำหนดแนวทางการ
แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานรายงานทางการ
เงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจ�ำปี อีกทัง้ สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มคี วามเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะ
ให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็น
สิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำเสนอรายงานทางการเงินและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความเห็นว่า ด้วยความทุ่มเท
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารระดับสูงและ
พนักงานของบริษัท เพื่อมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึง
เป้าหมายสูงสุดขององค์กร รวมถึงมีการก�ำหนดแผนการบริหาร
จัดการความเสีย่ งทีช่ ดั เจน ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียง
พอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ย่อมส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีความตระหนักถึงความส�ำคัญด้านการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยสามารถ
จ�ำแนกความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ ได้ดังนี้
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นธุรกิจที่เน้นการ
ให้บริการด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและ
บริษัทย่อยนั้น ขึ้นอยู่กับการคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมมาท�ำงานร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อย
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึ่งในองค์กร ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลเป็นล�ำดับแรก บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร โดยมีคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์
บุคลากร (People Management Committee - PMC) เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
บุคลากรขององค์กร ก�ำหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับบุคคล วางแผนอัตราก�ำลังประจ�ำปี วางแผนฝึกอบรม
ประจ�ำปี คัดเลือกผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor) นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) พร้อมพัฒนา
ระบบในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ตลอดจนจัดกิจกรรมเสวนากลุ่ม CoPs (Community of Practices) เพื่อให้บุคลากร
ในองค์กรได้แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด แบ่งปันข้อมูล และต่อยอดความรู้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังได้ก่อตั้ง
สถาบัน IMT ส�ำหรับดูแลการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาชีพและการบริหารให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสามารถท�ำงานทดแทนกันได้
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภายนอก (External Factor) ในระหว่างการด�ำเนินโครงการ

บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาฯ ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ ซึง่ การด�ำเนินงาน
ในแต่ละโครงการก็จะใช้ระยะเวลาสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการ
ด�ำเนินงาน อาจมีเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการด�ำเนิน
โครงการ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือ
การเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติในการรับงาน โดยการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทบทวนและท�ำความเข้าใจรายละเอียด ลักษณะโครงการ และขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ วิเคราะห์ชื่อเสียงกิจการและฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทั้งในระดับโครงการแต่ละโครงการ (Project Risk
Management) และในระดับภาพรวมของทุกโครงการ (Portfolio Risk Management) ในขณะใดขณะหนึ่งได้
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ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและต่าง
ประเทศที่เพิ่มขึ้น

ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง
การพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่มคี วามซับซ้อนมากขึน้
นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มีแนวโน้มจะเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะในประเทศเท่านั้น ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพือ่ นบ้านทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก ด้วย
ปัจจัยดังกล่าว ผู้ประกอบการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึ้น
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้
บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้าน
จ�ำนวนทีป่ รึกษา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั
และบริษัทย่อยได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั เชือ่ ว่าปัจจุบนั คูแ่ ข่งทัง้ ในและต่างประเทศ
ที่มีศักยภาพในการให้บริการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมทุกลักษณะงาน
และสาขาความเชี่ยวชาญ และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับ
บริษัทมีจ�ำนวนไม่มาก ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้า
ที่พัฒนาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ความส�ำคัญ
ด้านคุณภาพของงานและประสบการณ์ในการท�ำงานของทีมวิศวกร
เป็นหลัก โดยกลุ่มบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำ� ของบริษัทที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง ด้วยผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่ปรึกษา
ซึง่ มีประสบการณ์ดา้ นการให้บริการมากว่า 40 ปี มีความน่าเชือ่ ถือและ
มีความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี กอปรกับบริษัทและบริษัทย่อย
มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญทางด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม
สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ มากกว่า 900 คน ภายใต้
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพ ซึง่ แสดงถึงศักยภาพและ
จุดแข็งในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

ในปัจจุบัน การเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในการออกแบบ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และการบริหารจัดการและ
ควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงาน ได้มีการพัฒนา
ขั้นตอนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกับขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน เพิ่มคุณภาพของผลงาน
และสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของเจ้ า ของโครงการ
ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ต ระหนั ก ดี ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม บริษัทและบริษัทย่อย
จึงมีการก�ำหนดมาตรการเตรียมการรับมือให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
โดยบริ ษั ท ก็ จ ะส่ ง ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานไปอบรมและดู ง านใน
ต่างประเทศเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ำมาปรับใช้กับการ
ท�ำงานของบริษทั นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี “Institute of Management and Technology
(IMT)” เพื่อให้บริการฝึกอบรมความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม
ให้กับบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยอีกด้วย
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2. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
และเป็นกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยเป็น
บิดาของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย
- ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.14
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
- ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท
กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนาม กรรมการ
บริหาร และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้น
โดยเป็นบิดาของนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
- ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

ลักษณะความสัมพันธ์
ปี 2560

ค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกันรวม 110 ยอดคงค้าง
ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาท ของวงเงิน
กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษทั และ
63.45
บริษัทย่อย

ค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกันรวม 110 ยอดคงค้าง
ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาท ของวงเงิน
กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษทั และ
63.45
บริษัทย่อย

ลักษณะรายการระหว่างกัน

-

-

ปี 2561

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�ำหรับปี 2560 และปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายการระหว่างกัน

- วงเงิ น หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น และวงเงิ น กู ้ ยื ม จาก
สถาบั น การเงิ น ในประเทศใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น /
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
- ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการ
ค�้ำประกัน
- ได้มีการปลดค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกัน
และวงเงิ น กู ้ ยื ม กั บ สถาบั น การเงิ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
ในระหว่างปี 2561
- วงเงิ น หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น และวงเงิ น กู ้ ยื ม จาก
สถาบั น การเงิ น ในประเทศใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น /
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
- ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการ
ค�้ำประกัน
- ได้มีการปลดค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกัน
และวงเงิ น กู ้ ยื ม กั บ สถาบั น การเงิ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
ในระหว่างปี 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
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ค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกันรวม 855 ยอดคงค้าง
ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 276 ล้านบาท ของวงเงิน
กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษทั และ 569.63
บริษัทย่อย

ปี 2560

4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด - มี ก รรมการ และกรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจ
(เดิมชื่อ บริษัท ทีมกรุ๊ป ออฟ ลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
คัมปานีส์ จ�ำกัด)
นายพีรวัธน์ เปรมชืน่ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
และนายวีระ สุธีโสภณ
• ธุรกิจหลักคือ ลงทุนในบริษัท - มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
อื่น
59.70 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ
บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561ได้แก่
- ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นางสาวนวลแพร
ภัทรมัย (ธิดา) และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย
(บุตร) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.26
ร้อยละ 3.30 และร้อยละ 4.50 ตามล�ำดับ
หรือรวมร้อยละ 22.06

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกันรวม 110 ยอดคงค้าง
ล้านบาท และวงเงินกู้ยืมรวม 30 ล้านบาท ของวงเงิน
กับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษทั และ
63.45
บริษัทย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์

3. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ - ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท
กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนาม กรรมการ
บริ ห าร และประธานกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผูถ้ อื หุน้ โดย
เป็นบิดาของนางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์
และนางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์
- ถือหุ้น TEAMG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.65
ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

ปี 2561

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

- วงเงิ น หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น และวงเงิ น กู ้ ยื ม จาก
สถาบั น การเงิ น ในประเทศใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น /
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
- ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการ
ค�้ำประกัน
- ได้มีการปลดค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกัน
และวงเงิ น กู ้ ยื ม กั บ สถาบั น การเงิ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
ในระหว่างปี 2561

- วงเงิ น หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น และวงเงิ น กู ้ ยื ม จาก
สถาบั น การเงิ น ในประเทศใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น /
เงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ
- ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการ
ค�้ำประกัน
- ได้มีการปลดค�้ำประกันวงเงินหนังสือค�้ำประกัน
และวงเงิ น กู ้ ยื ม กั บ สถาบั น การเงิ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
ในระหว่างปี 2561
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- นายพีรวัธน์ เปรมชื่น และนางเพ็ญพิไล
พรชัยพานิช (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 8.69 และร้อยละ 5.49 ตามล�ำดับ
หรือรวมร้อยละ 14.18
- ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นางสาวมยุรี
ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดา) และนางสาวกัลยภรณ์
ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.37 ร้อยละ 1.67 และร้อยละ
1.89 ตามล�ำดับ หรือรวมร้อยละ 7.93
- นายวีระ สุธีโสภณ นายวฐา สุธีโสภณ
(บุตร) นายวาสุ สุธีโสภณ (บุตร) และ
นางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดา) ถือหุ้นคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.82
ร้อยละ 0.82 และร้อยละ 0.82 ตามล�ำดับ
หรือรวมร้อยละ 4.93
- นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.04
- ดร.สิ ริ นิ มิ ต ร บุ ญ ยื น ถื อ หุ ้ น คิ ด เป็ น
สัดส่วนร้อยละ 4.80
- นายชาญชัย ก่อเกิดวิบลู ย์ ถือหุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.49
- ดร.อภิชาติ สระมูล ถือหุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 0.27

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4. บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(ต่อ)

ลักษณะรายการระหว่างกัน
ปี 2560

ปี 2561

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการระหว่างกัน

5. บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค • เป็นบริษัทร่วมของบริษัท วิศวกรรมธรณี ต้นทุนการให้บริการ
จ�ำกัด
และฐานราก จ�ำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัท • บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ บ ริ ก ารขุ ด เจาะ
ย่อย โดยถือหุ้นร้อยละ 30
ส�ำรวจและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรม
• ธุรกิจหลักคือ ให้บริการทาง • มี ก รรมการร่ ว มกั บ บริ ษั ท วิ ศ วกรรม ปฐพีและธรณีวิทยาส�ำหรับโครงการต่างๆ
ธรณีวิทยาและส�ำรวจแร่
ธรณีและฐานราก จ�ำกัด (GFE) ได้แก่ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า
นายธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์
เจ้าหนี้การค้า
• บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท
กรุงเทพจีโอเทคนิค จ�ำกัด ส�ำหรับค่าจ้าง
บริการขุดเจาะ ส�ำรวจและติดตั้งเครื่องมือ
6. บริษทั ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด - มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม รายได้ค่าบริหารจัดการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
• บริษัทให้บริการพื้นที่ส�ำนักงานส่วนกลาง
• ธุรกิจหลักคือ ให้บริการตลาด - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น กับบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auc- รายใหญ่ของบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด
tion)
โดยถือหุ้นร้อยละ 99.26
รายได้ค่าเช่าอาคาร
- นางเพ็ ญ พิ ไ ล พรชั ย พานิ ช (ธิ ด าของ • บริษัทให้บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด
นายพี ร วั ธ น์ เปรมชื่ น ) เป็ น กรรมการ เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และถือหุ้น
จ�ำนวน 1 หุ้น
รายได้อื่น
- นายวฐา สุธีโสภณ (บุตรชายของนายวีระ • บริษัทให้บริการที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า และค่า
สุธีโสภณ) ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ บริการอาคารด้านอื่นๆ กับบริษัท ไอซีเอ็น
0.74
ซิสเต็ม จ�ำกัด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

6.55

1.89

-

-

-

0.54

0.35

0.17

0.10

ปี 2561

1.62

ปี 2560

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

• บริษทั ให้บริษทั ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด เช่าพืน้ ทีอ่ าคาร
ส�ำนักงานของบริษัท เนื้อที่รวม 337 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการ โดยมีการจัดท�ำ
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง
ก�ำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าและ
บริการรวม 101,100 บาทต่อเดือน โดยผูเ้ ช่าจะช�ำระ
ค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้เช่าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ราคาค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียง
กับราคาตลาด
• บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่า
พื้นที่อาคารและสัญญาบริการส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่
30 มิถุนายน 2560

บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างให้บริษัท กรุงเทพจีโอ
เทคนิค จ�ำกัด เจาะส�ำรวจสภาพชั้นดิน และติดตั้ง
เครื่องวัดพฤติกรรมเขื่อนและโครงการก่อสร้างที่ให้
บริการแก่ลูกค้า โดยบริษัทได้ดำ� เนินการจัดท�ำสัญญา
จ้างบริการดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้า
ทั่วไป
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0.34

0.27

0.17

รายได้จากการให้บริการ
• บริษทั ให้บริการให้คำ� ปรึกษาด้านข้อมูลเพือ่
การจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์กับบริษัท ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
รายได้อื่น
• บริ ษั ท ได้ รั บ ช� ำ ระค่ า ตี พิ ม พ์ แ ละการจั ด
ท�ำรูปเล่มรายงานจากบริษัท ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
ลูกหนี้การค้า
• บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
เป็ น ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท ส� ำ หรั บ ค่ า บริ ก าร
ด้านข้อมูล

7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิ - มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
เคชั่นส์ จ�ำกัด
ร่ ว มกั น ได้ แ ก่ ดร.ประเสริ ฐ ภั ท รมั ย
(ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ
• ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ให้ บ ริ ก าร บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
ปรึกษาเกีย่ วกับการวางแผนและ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561)
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อ - บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น
สิ่งพิมพ์ สื่ออบรม
รายใหญ่ของบริษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชัน่ ส์
จ�ำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 66.04
- มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
9.20 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่
- ดร.ประเสริ ฐ ภั ท รมั ย และนางสาว
นวลแพร ภัทรมัย (ธิดา) ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.00 และร้อยละ 1.08
ตามล�ำดับ หรือรวมร้อยละ 6.08

ปี 2560

0.64

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น
• บริ ษั ท เช่ า พื้ น ที่ ส� ำ นั ก งานบริ เ วณถนน
พหลโยธินจากบริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม
จ�ำกัด ส�ำหรับใช้เป็นส�ำนักงานย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์

6. บริษทั ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด
(ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

0.04

-

-

ปี 2561

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

• บริษทั เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงานเนือ้ ที่ 200 ตารางเมตร จาก
บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด เพื่อใช้เป็นส�ำนักงาน
ย่อยส�ำหรับจัดอบรมสัมมนา โดยสัญญาเช่าพื้นที่
ส�ำนักงานดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2560 ในอัตราค่าเช่า 80,000 บาทต่อเดือน
• บริษัทได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560
• บริษทั ได้ให้บริการค�ำแนะน�ำ และจัดหาข้อมูลต่างๆ
เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์
ของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด และ
บริษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนเิ คชัน่ ส์ จ�ำกัด ได้ใช้บริการ
ตีพิมพ์และการจัดท�ำรูปเล่มรายงานจากแผนกตี
พิมพ์ของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการ
ค้าทั่วไป

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
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7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิ
เคชั่นส์ จ�ำกัด (ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย
• บริ ษั ท ค้ า งช� ำ ระบริ ษั ท ดาวฤกษ์
คอมมู นิ เ คชั่ น ส์ จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ ค่ า
ประชาสัมพันธ์งานโครงการ

เจ้าหนี้การค้า
• บริ ษั ท เป็ น ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ส�ำหรับค่าบริการ
ประชาสัมพันธ์งานโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่น
• บริษัทใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์
องค์กร การจัดท�ำวารสาร และวิดที ศั น์ จาก
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

- นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุ้นคิดเป็น ลูกหนี้อื่น
สัดส่วนร้อยละ 2.08
• บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัดเป็น
- นายพีรวัธน์ เปรมชื่น ถือหุ้นคิดเป็น ลูกหนี้บริษัทส�ำหรับค่าตีพิมพ์รายงาน
สัดส่วนร้อยละ 1.04
ต้นทุนการให้บริการ
• บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการจัดท�ำสื่อ
และการประชาสัมพันธ์จากบริษทั ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ส�ำหรับโครงการ
ต่างๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า

ลักษณะความสัมพันธ์

0.71

5.70

0.38

1.32

2.65

5.75

6.26

1.68

0.01

ปี 2561

0.05

ปี 2560

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

• บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยใช้ บ ริ ก ารประชาสั ม พั น ธ์
โฆษณา การด� ำ เนิ น การจั ด สั ม มนาโครงการ
การจัดท�ำวิดีทัศน์ วารสาร สื่อสารคดี บทความ
และสื่อในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านสื่อต่างๆของบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
จ�ำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูล และเป็นการสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
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0.04

ลูกหนี้อื่น
• บริษทั เอช บี ไนน์ จ�ำกัด เป็นลูกหนีบ้ ริษทั
ส�ำหรับค่าไฟฟ้า

-

0.03

0.04

0.05

0.03

0.02

0.02

รายได้อื่น
• บริษัทได้รับค่าไฟฟ้า จากบริษัท เอช บี
ไนน์ จ�ำกัด

0.43

7. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิ
เคชั่นส์ จ�ำกัด (ต่อ)

0.16

ปี 2561

0.94

ปี 2560

เจ้าหนี้อื่น
• บริ ษั ท เป็ น ลู ก หนี้ บ ริ ษั ท ดาวฤกษ์
คอมมู นิ เ คชั่ น ส์ จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ ค่ า
ประชาสัมพันธ์ การจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์
8. บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด - มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม รายได้ค่าบริหารจัดการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย และ • บริษัทให้บริการพื้นที่ส�ำนักงานส่วนกลาง
• ธุรกิจหลักคือ จ�ำหน่ายอาหาร ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด
และเครื่องดื่ม
- บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษทั เอช บี ไนน์ จ�ำกัด โดย รายได้ค่าเช่าอาคาร
ถือหุ้นร้อยละ 99.99
• บริษทั ให้บริษทั เอช บี ไนน์ จ�ำกัด เช่าพืน้ ที่
ส�ำนักงาน

ลักษณะรายการระหว่างกัน

-

ลักษณะความสัมพันธ์

เงินประกันผลงานค้างจ่าย
• บริ ษั ท ค้ า งช� ำ ระบริ ษั ท ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ส�ำหรับค่าบริการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

• บริษัทให้บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด เช่าพื้นที่อาคาร
ส�ำนักงานของบริษัท เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
กิจการจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ และอาหาร โดยมีการจัดท�ำ
สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ อ าคารและสั ญ ญาบริ ก ารส่ ว น
กลาง ก�ำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
ในอัตราค่าเช่าและบริการรวม 5,941 บาทต่อเดือน
โดยผู ้ เ ช่ า จะช� ำ ระค่ า ไฟฟ้ า ให้ แ ก่ ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า ตาม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
• ราคาค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราใกล้เคียง
กับราคาตลาด
• บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด ได้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่
อาคารและสัญญาบริการส่วนกลางตั้งแต่วันที่ 30
พฤศจิกายน 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
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-

-

• ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ผลิ ต และ จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

10. บริษัท วีรสุ รีเทล จ�ำกัด

• ธุรกิจหลักคือ จ�ำหน่ายเครือ่ ง ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิด
ใช้ในครัวเรือน

9. บริษัท วีรสุกรุ๊ป จ�ำกัด

8. บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด
(ต่อ)

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ปี 2560

0.54

0.21

0.03

2,752.75 บาท
ต้นทุนการให้บริการ
• บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการของว่างและ
เครื่องดื่มจากบริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด
ส�ำหรับการเลี้ยงรับรอง

ลักษณะรายการระหว่างกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น
• บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม จาก
บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด
มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม รายได้จากการให้บริการ
ร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุธีโสภณ
• บริษทั ให้บริการบริหารจัดการการบ�ำบัดน�ำ้
นายวีระ สุธีโสภณ นางสุวิมล สุธีโสภณ เสียกับบริษัท วีรสุกรุ๊ป จ�ำกัด
(ภรรยา) นายวฐา สุ ธี โ สภณ (บุ ต ร)
นายวาสุ สุธีโสภณ (บุตร) และนางวิธรา
รุง่ ธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการ
ผูม้ อี ำ� นาจลงนาม และถือหุน้ ในบริษทั วีรสุ
กรุป๊ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ
10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และร้อยละ 20
หรือรวมร้อยละ 100
มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม รายได้จากการให้บริการ
• บริษัทย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคาร
ร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุธีโสภณ
นายวีระ สุธีโสภณ นางสุวิมล สุธีโสภณ บริษัท วีรสุ รีเทล จ�ำกัด
(ภรรยา) นายวฐา สุ ธี โ สภณ (บุ ต ร)
นายวาสุ สุธีโสภณ (บุตร) และนางวิธรา
รุง่ ธนาภิรมย์ (ธิดา) เป็นกรรมการ กรรมการ
ผูม้ อี ำ� นาจลงนาม และถือหุน้ ในบริษทั วีรสุ
รีเทล จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 และ
ร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100

ลักษณะความสัมพันธ์

-

-

7,591.22 บาท

855 บาท

ปี 2561

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

บริษัทย่อยให้บริการคุมงานปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น
จ�ำนวน 3 คูหาแก่บริษัท วีรสุ รีเทล จ�ำกัด โดยบริษัท
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทให้บริการบริหารจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่
โรงงานวิสต้า จังหวัดปทุมธานี กับบริษัท วีรสุกรุ๊ป
จ�ำกัด โดยบริษัทได้ด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาให้บริการ
ซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

• บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ใ ช้ บ ริ ก ารของว่ า งและ
เครือ่ งดืม่ จากบริษทั เอช บี ไนน์ จ�ำกัด ส�ำหรับการเลีย้ ง
รับรองในการจัดอบรมต่างๆ โดยมีราคาและเงือ่ นไข
ทางการค้าทั่วไป

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
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ลักษณะความสัมพันธ์

11. บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด - มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
ร่วมกัน ได้แก่ นายวีระ สุธีโสภณ
• ธุรกิจหลักคือ จ�ำหน่ายอาหาร - นายวีระ สุธีโสภณ นางสุวิมล สุธีโสภณ
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(ภรรยา) นายวฐา สุ ธี โ สภณ (บุ ต ร)
นายวาสุ สุธีโสภณ (บุตร) และนางวิธรา
รุ ่ ง ธนาภิ ร มย์ (ธิ ด า) เป็ น กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม และถือหุ้นใน
บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ
20 และร้อยละ 20 หรือรวมร้อยละ 100
12. บริษทั เวิลด์ คอร์ปอเรชัน่ - ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท และกรรมการของ
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย เป็นกรรมการบริษัทของบริษัท
เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่
• ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ พั ฒ นา ดร.อภิชาติ สระมูล
อสังหาริมทรัพย์

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

0.02

ปี 2560

ลูกหนี้การค้า
• บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นลูกหนี้บริษัทส�ำหรับค่าบริการส�ำรวจ
ภูมิประเทศโครงการ

รายได้จากการให้บริการ
• บริษทั ให้บริการส�ำรวจภูมปิ ระเทศโครงการ
แก่ บ ริ ษั ท เวิ ล ด์ คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด
(มหาชน)

0.07

0.07

-

4,275 บาท

0.02

ปี 2561

-

เจ้าหนี้อื่น
3,160 บาท
• บริษัทเป็นลูกหนี้บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด
ส�ำหรับค่าเมล็ดกาแฟ

ค่าใช้จ่ายอื่น
• บริ ษั ท ซื้ อ เมล็ ด กาแฟจากบริ ษั ท วิ ส ต้ า
คาเฟ่ จ�ำกัด

ลักษณะรายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)

บริษัทให้บริการส�ำรวจสภาพภูมิประเทศโครงการเพื่อ
ใช้ส�ำหรับศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการ
ก่อสร้างโรงแรมและคอนโดมิเนียมแก่บริษัท เวิลด์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้ด�ำเนิน
การจัดท�ำสัญญาให้บริการซึ่งมีมูลค่าและเงื่อนไขทาง
การค้าทั่วไป

บริษัทได้ซื้อเมล็ดกาแฟจากบริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด
ส�ำหรับการเลีย้ งรับรอง โดยมีราคาและเงือ่ นไขทางการ
ค้าทั่วไป

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและสอบทาน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชี
ปี 2561 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ประกอบกับการก�ำหนดราคาหรือ
เงือ่ นไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการทีม่ รี าคาและเงือ่ นไขการ
ค้าทัว่ ไป เพราะมีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินโดยบริษทั ประเมิน
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือราคาตลาดเปรียบเทียบ
แล้วแต่ความเหมาะสม

ในอนาคตหากบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กบั เงือ่ นไขหรือราคาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกัน
ที่บริษัทกระท�ำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวม
ทั้งความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ส�ำหรับรายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการ
จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต.และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทมีความเกี่ยวข้อง และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ท�ำรายการระหว่าง
กันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

กรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับบริษทั /
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจ
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นบริษัท/
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด
ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้
เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทั สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติ และจัดท�ำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส�ำหรับในกรณีทมี่ รี ายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้า
ปกติ บริษทั จะจัดให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับ
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่ออนุมัติรายการ
ดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการระหว่ า งกั น
ดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งหรือมีสว่ น
ได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในการ
ท�ำรายการระหว่างกันนั้น ๆ
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การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

ปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการด�ำเนินกิจการของบริษัท และเป็นปีที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส�ำคัญคือการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด และน�ำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้เป็นผลส�ำเร็จ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง
แรก (Initial Public Offering : IPO) จ�ำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท
คิดเป็นเงิน 436 ล้านบาท บริษัทได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจ�ำนวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่
ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วจาก 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 340 ล้านบาท
(หุน้ สามัญ 680 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ท�ำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยการน�ำบริษทั เข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี้
มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนส�ำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และโอกาสในการเติบโตระดับภูมิภาคอีกด้วย
ตลอดระยะเวลา 40 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ
ให้บริการในหลากหลายสาขากับลูกค้าภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการสรรหา และพัฒนาบุคลากร
วิศวกร ผูเ้ ชีย่ วชาญมืออาชีพ รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพงานเพือ่ ส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ แม้ในช่วงทีผ่ า่ นมาบริษทั และบริษทั ย่อยจะให้บริการในโครงการขนาดใหญ่ทสี่ ำ� คัญของภาครัฐหลายโครงการ เพือ่ เป็น
การกระจายความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม
มุง่ การขยายงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการหาพันธมิตรทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ ความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยยังมุง่ เน้นการพัฒนา
องค์ความรู้องค์กรและการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้าประเภทต่างๆ เช่น Building Information Modelling (BIM) และ
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง สร้างภูมคิ มุ้ กันต่อ Technology
Disruption และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว
ส�ำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2561 เป็นปีที่รัฐบาลมีการเร่งผลักดันโครงการโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และ
ระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) เพื่อรองรับโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 โดยมีปัจจัยหนุนส�ำคัญคือการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทัง้ นี้ บริษทั ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างต่างๆ
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงงานในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อมองหาโอกาสเข้ารับงาน เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต
อย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) และรายได้จากการให้บริการ โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนาม
ในสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญหลายโครงการ อาทิเช่น
		
		
		

งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วง แคราย-มีนบุรี
งานควบคุมงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี-ปากน�้ำโพ
งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด (Instrumentation) ใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ E1 ระยะที่ 2
งานออกแบบและจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ตามแนวเส้นทางคมนาคมระบบราง
งานเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ บริเวณพื้นที่แปลง A
สถานีกลางบางซื่อ
งานสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้อมของโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภา
งานเพิม่ ประสิทธิภาพและความจุโครงข่ายรถไฟและรถไฟทางคู่ ส�ำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางรถไฟเชื่อมต่อ 3 ท่าเรือส�ำคัญในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
งานศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่ บริเวณโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
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จากการท�ำการตลาดและได้รับงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
ท�ำให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog) เพิม่ ขึน้ ใน
อัตราที่สูงกว่าการรับรู้รายได้ โดยโครงสร้างสัดส่วนของปริมางานรอ
ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณ
งานรอส่งมอบทั้งสิ้น 3,426.3 ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมบริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงมีสัดส่วนปริมาณงานจากภาครัฐมากเป็นอันดับหนึ่ง
โดยมีโครงการขนาดใหญ่ที่ส�ำคัญ เช่น โครงการควบคุมการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต โครงการบริหารโครงการและ
ควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการ
ควบคุมงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี-ปากน�้ำโพ และโครงการ
บริหารโครงการและควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรการผลิต
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2 เป็นต้น โดย
ปริมาณงานรอส่งมอบจากภาครัฐมีมลู ค่ารวมทัง้ สิน้ 2,148.3 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน 62.7% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เพิ่มขึ้น
269.5 ล้านบาท หรือ 14.3% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยปริมาณงาน
รอส่งมอบจากภาคเอกชนอันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 825.9 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วน 24.1% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด เพิ่มขึ้น 152.3
ล้านบาท หรือ 22.6% จากปีกอ่ นหน้า โดยมีงานขนาดใหญ่ ได้แก่ งาน
ออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าใต้ดนิ สายสีสม้ และงานบริหาร
และควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแนวสูงและโครงการจัดท�ำ
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เช่น Ideo Mobi
รางน�ำ้ โครงการ Life Asoke Hype โครงการ AEC City development
โครงการ The Room พญาไท โครงการ Plum รังสิต ระยะที่ 4 และ 5
เป็นต้น นอกจากนี้หากพิจารณาในเชิงของประเภทการให้บริการ
ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)

แบ่งตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน
กลุ่มลูกค้าภาคต่างประเทศ
กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
แบ่งตามประเภทของบริการ
บริการด้านคมนาคม
บริการด้านอาคารและ
สาธารณูปโภค
บริการด้านทรัพยากรน�ำ้
บริการด้านพลังงาน
บริการด้านการศึกษาผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
บริการธุรกิจด้านอื่นๆ
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ปี 2561
ล้านบาท

พบว่า บริษัทมีปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์มากเป็นอับดับหนึ่งรวม 1,933.9 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วน 56.4% ของปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด โดย
เติบโต 305.7 ล้านบาท หรือ 18.8% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยงาน
โครงการด้านอาคารและสาธารณูปโภค รวม 806.1 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 23.5% ของปริมาณงานรอส่งมอบทัง้ หมด เติบโต 239.2 ล้านบาท
หรือ 42.2% จากปีก่อนหน้า และโครงการด้านทรัพยากรน�้ำรวม
314.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.2% ของปริมาณงานรอส่งมอบ
ทั้งหมด ลดลง 49.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.6% จากปีก่อนหน้า
โดยการลดลงของปริมาณงานด้านทรัพยากรน�ำ้ นีเ้ ป็นผลสืบเนือ่ งจาก
การที่ โ ครงการเขื่ อ นไฟฟ้ า พลั ง น�้ ำ ขนาดใหญ่ ใ นต่ า งประเทศได้
ด�ำเนินมาจนถึงช่วงท้ายของโครงการ ในขณะทีบ่ ริษทั ยังคงอยูใ่ นช่วง
ของการเร่งเข้าประมูลงานโครงการใหม่ขนาดใหญ่เพือ่ เข้ามาทดแทน
โครงการดังกล่าว

ปี 2560
%

ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
%

ล้านบาท

%

3,426.3
2,148.3
825.9
341.3
110.8
3,426.3
1,933.9

100.0%
62.7%
24.1%
10.0%
3.2%
100.0%
56.4%

2,911.5
1,878.8
673.6
311.3
47.8
2,911.5
1,628.2

100.0%
64.5%
23.1%
10.7%
1.6%
100.0%
55.9%

514.8
269.5
152.3
30.0
63.0
514.8
305.7

17.7%
14.3%
22.6%
9.6%
131.9%
17.7%
18.8%

806.1

23.5%

566.9

19.5%

239.2

42.2%

314.5
258.0

9.2%
7.5%

364.2
274.5

12.5%
9.4%

(49.7)
(16.5)

(13.6%)
(6.0%)

113.8

3.3%

77.1

2.6%

36.7

47.5%

-

0.0%

0.6

0.0%

(0.6)

(100%)

2. การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
งบก�ำไรขาดทุน

รายได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อื่น
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ปี 2561
ล้านบาท

ปี 2560
%

ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
%

ล้านบาท

%

1,666.5
1,654.2
12.3
1,525.1

100.0%
99.3%
0.7%
92.2%

1,606.5
1,590.2
16.3
1,481.5

100.0%
99.0%
1.0%
93.2%

60.0
64.0
(4.0)
43.6

3.7%
4.0%
(24.3%)
2.9%

ต้นทุนในการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย

1,107.1
418.0

66.9%
25.3%

1,034.0
447.5

65.0%
28.1%

73.1
(29.5)

7.1%
(6.6%)

1.2

0.1%

1.5

0.1%

(0.3)

(21.1%)

ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไรก่อนภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ก�ำไรสุทธิสำ� หรับปี

142.6
4.4
138.2
24.6
113.6

8.6%
0.3%
8.3%
1.5%
6.8%

126.5
4.2
122.3
23.6
98.7

7.9%
0.3%
7.6%
1.5%
6.1%

16.1
0.2
15.9
1.0
14.9

12.7%
4.1%
13.1%
4.3%
15.1%

* สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจะเทียบกับ
รายได้จากการให้บริการเท่านั้น

หมายเหตุ: /1 รายได้อนื่ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและอุปกรณ์ รายได้คา่ บริหารจัดการ รายได้คา่ เช่า
และบริการ รายได้ค่าบริการโปรแกรมเพื่อการศึกษาและวิทยากร เป็นต้น
รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2561 เท่ากับ 1,666.5
ล้านบาท เติบโต 3.7% จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,606.5 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 1,654.2 ล้านบาท คิด
เป็น 99.3% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งเติบโต 4.0% จากปีก่อนหน้า และ
รายได้อื่น เท่ากับ 12.3 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% ของรายได้ทั้งหมด
ลดลง 24.3% จากปีก่อนหน้า ตามล�ำดับ

รายได้จากการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จาก
การให้บริการทั้งสิ้น 1,654.2 ล้านบาท เติบโต 4.0% จากปีก่อนหน้า
อันเป็นผลมาจากการด�ำเนินโครงการที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามภาพการ
เติบโตเศรษฐกิจของประเทศและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน
โดยคิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากโครงการภาครัฐทั้งสิ้น 51.7% หรือ
คิดเป็น 855.8 ล้านบาท ตามมาด้วยรายได้จากโครงการภาคเอกชน
และงานจากโครงการในต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 27.1% หรือ
เท่ากับ 448.6 ล้านบาท และ 14.1% หรือเท่ากับ 231.5 ล้านบาท
ตามล�ำดับ
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- งานโครงการภาครัฐ มีรายได้จำ� นวน 855.8 ล้านบาท โดย
เติบโต 8.3% จากปีกอ่ นหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการด�ำเนินโครงการ
และรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น งาน
ควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต,
งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิระยะที่ 2, งานบริการที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ นอกจากนี้ ยังคงได้แรงหนุน
รายได้จากโครงการใหม่ขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั มาในปี 2561 เช่น งานบริหาร
ควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี และ
งานออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เป็นต้น
- งานโครงการภาคเอกชน มีรายได้ทั้งสิ้นจ�ำนวน 448.6 ล้าน
บาท ซึ่งเติบโต 15.3% จากปีก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จาก
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
ในเขตเมือง อันได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ สายสีสม้ และโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในแนวสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่ของประเทศหลายราย เช่น งานควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการ Life Asoke พระราม 9, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
The Room พญาไท, งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Ideo Mobi
รางน�ำ้ และงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ Plum ปิ่นเกล้า เป็นต้น
โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางซึง่ สามารถรับรูร้ ายได้
อย่างต่อเนื่องในปี 2561

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการ

รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า
กลุ่มลูกค้าภาครัฐ
กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน
กลุ่มลูกค้าภาคต่างประเทศ
กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รายได้แบ่งตามประเภทของบริการ
รายได้จากบริการด้านคมนาคม
รายได้จากบริการด้านอาคารและ
สาธารณูปโภค
รายได้จากบริการด้านทรัพยากรน�ำ้
รายได้จากบริการด้านพลังงาน
รายได้จากบริการด้านสิ่งแวดล้อม
รายได้จากบริการธุรกิจด้านอื่นๆ
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ปี 2561
ล้านบาท

- งานโครงการต่างประเทศ มีรายได้จ�ำนวน 231.5 ล้านบาท
ลดลง 31.8% จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่โครงการ
ขนาดใหญ่ในต่างประเทศเข้าสู่ช่วงท้ายของโครงการ ส่งผลท�ำให้
มีการรับรู้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ในช่วงเร่ง
สร้างงาน ซึ่งท�ำให้งานมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงปี 2560 ทั้งนี้
ในปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการพัฒนาธุรกิจเพื่อเข้ารับงานโครงการ
ต่างประเทศขนาดใหญ่เพิม่ เติมในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ดี งานโครงการ
ในต่างประเทศยังคงเป็นเป้าหมายหลักของบริษทั และบริษทั ย่อย โดย
ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารให้บริการในประเทศต่างๆ ใน
ภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง อันรวมถึง สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา
และติมอร์ ในหลากหลายด้าน เช่น ถนน เขือ่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ พลังงาน
ประปา สิ่งแวดล้อม อาคาร การพัฒนาเมืองและนิคมอุตสาหกรรม
- งานภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้ทั้งสิ้นจ�ำนวน 118.3 ล้าน
บาท ซึ่งเติบโต 64.7% จากปีก่อนหน้า โดยมีการด�ำเนินโครงการ
ส�ำคัญ ได้แก่ งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนใต้ดิน
รถไฟฟ้าสายสีสม้ สัญญา E1 ระยะที่ 2, งานส่วนเพิม่ ในโครงการติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนน�ำ้ เงี้ยบในสปป.ลาว อีก 2 โครงการ
และโครงการติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต รวจวั ด พฤติ ก รรมเขื่ อ นหลายแห่ ง
ของกรมชลประทาน ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการส่วนงานธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยยังสามารถขยายการให้บริการเทคโนโลยีก้าวหน้า ทั้งใน
ส่วนของ Building Information Modelling (BIM) และอากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้ในการศึกษา ออกแบบ และควบคุม
การก่อสร้างโดยได้รับงานในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
การพัฒนาเมือง นิคมอุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
ปี 2560

%

ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง
%

ล้านบาท

%

1,654.2
855.8
448.6
231.5
118.3
1,654.2
737.5

100.0%
51.7%
27.1%
14.1%
7.1%
100.0%
44.6%

1,590.2
790.1
388.9
339.4
71.8
1,590.2
625.1

100.0%
49.7%
24.5%
21.3%
4.5%
100.0%
39.3%

64.0
65.7
59.7
(107.9)
46.5
64.0
112.4

4.0%
8.3%
15.3%
(31.8%)
64.7%
4.0%
18.0%

416.0

25.1%

366.5

23.1%

49.5

13.5%

328.6
88.6
82.8
0.7

19.9%
5.4%
5.0%
0.0%

412.0
89.1
92.2
5.3

25.9%
5.6%
5.8%
0.3%

(83.4)
(0.5)
(9.4)
(4.6)

(20.3%)
(0.5%)
(10.1%)
(86.9%)

รายได้อื่น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเท่ากับ 12.3 ล้าน
บาท ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.3% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้
สาเหตุหลักเกิดจากการเปรียบเทียบกับฐานทีส่ งู ในปี 2560 ทีบ่ ริษทั และ
บริ ษั ท ย่ อ ยมี ก� ำ ไรจากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น
ซึง่ ประกอบด้วยทีด่ นิ และอาคารทีไ่ ม่ได้ใช้ในการด�ำเนินกิจการจ�ำนวน
รวม 7.9 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังมีรายได้ค่าเช่า
อาคารส�ำนักงานและบริการได้ลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัท
และบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการจัดโครงสร้างทรัพย์สินให้มีความเหมาะ
สมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัท
และบริษัทย่อยเอง ส่งผลให้บริษัทไม่ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร
ส�ำนักงานกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายซอฟต์แวร์ และก�ำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ต้นทุน ก�ำไรขัน้ ต้น และอัตราก�ำไรขัน้ ต้นจากการให้บริการ

ส�ำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายรวม
1,525.1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 92.2% ต่อรายได้จากการให้บริการ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2.9% จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 1,481.5 ล้านบาท
(การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า
การเพิ่มขึ้นของการเติบโตของรายได้ที่ระดับ 4.0%) โดยแบ่งเป็น
ต้นทุนจากการให้บริการ เท่ากับ 1,107.1 ล้านบาท คิดเป็น 66.9%
ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับ
65.0% ตามลักษณะงานโครงการที่เปลี่ยนไป ต้นทุนการให้บริการ
ของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนด้านบุคลากรซึ่งเป็นต้นทุนหลักของ
ธุรกิจที่ปรึกษาโดยทั่วไป ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง และค่าอุปกรณ์และ
อื่นๆ โดยมีโครงสร้างดังนี้

ปี 2561

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ

ล้านบาท

ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนด้านบุคลากร
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง
ค่าอุปกรณ์และอื่นๆ /2

1,107.1
859.4
128.8
118.9

ปี 2560
%

100.0%
77.6%
11.7%
10.7%

เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท

%

1,034.0
791.2
120.6
122.2

ล้านบาท

100.0%
76.5%
11.7%
11.8%

73.1
68.2
8.2
(3.3)

%

7.1%
8.6%
6.8%
(2.7%)

หมายเหตุ: /2 อื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันวิชาชีพ ค่ารับรอง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอบรมสัมมนา
38.4%

37.2%

รายได
790

รายได
856

อัตรากําไรขั้นตนป 2560
อัตรากําไรขั้นตนป 2561

36.6%

34.9%
31.2%
28.8%

25.0%

299
303

18.6%

รายได
389

รายได
449
140

557

487

112

277

ภาครัฐ

124
309

ภาคเอกชน
กําไร ป 2560

รายได
339

ตนทุน ป 2560

รายได
231
86

215

145

ภาคตางประเทศ
กําไร ป 2561

รายได
72
18
54

รายได
118
22
96

ภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ตนทุน ป 2561
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จะเห็นได้ว่า ต้นทุนด้านบุคลากรเป็นต้นทุนหลักในการให้
บริการของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานให้บริการทาง
วิชาชีพ (Professional Services) โดยมีสดั ส่วนสูงถึง 77.6% ของต้นทุน
การให้บริการทัง้ หมด และคิดเป็น 51.9% ของรายได้จากการให้บริการ
ในปี 2561 สัดส่วนดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นจาก 76.5% ของต้นทุนการให้
บริการรวมในปี 2560 (หรือ 49.7% ของรายได้จากการให้บริการ) ตาม
น�ำ้ หนักของการให้บริการโครงการประเภทบริหารจัดการและควบคุม
งานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานประเภทดังกล่าวนี้มีสัดส่วนต้นทุนด้าน
บุคลากรสูงกว่า นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มุ่งเน้นถึง
ความส�ำคัญของการสรรหา พัฒนาและรักษาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการให้มคี ณุ ภาพสูงขึน้ และยังมุง่ เน้นการควบคุมคุณภาพงาน
อันเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาเพือ่ เสริมสร้างความ
ยั่งยืนและศักยภาพการเติบโตในอนาคตอีกด้วย
ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น 418.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.3% ของรายได้จากการ
ให้บริการทั้งหมด ลดลง 29.5 ล้านบาทหรือ 6.6% จากปีก่อนหน้าที่
ระดับ 447.5 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานโดยการบริหาร workload (โดย
เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงต่อโครงการ)
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จากโครงสร้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่งผลให้ในภาพรวม บริษัท
และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรขัน้ ต้น เท่ากับ 547.1 ล้านบาท ลดลง 1.6% จาก
ปีก่อนหน้า โดยคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้น 33.1% ของรายได้จากการ
ให้บริการทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 35.0% และบริษัทมี
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน เท่ากับ 129.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.8% จาก
ปีกอ่ นหน้า โดยคิดเป็นอัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน 7.8% ของรายได้
จากการให้บริการทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 6.8%
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ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำ� ไรสุทธิ เท่ากับ 113.6 ล้านบาท โดย
เพิม่ ขึน้ 15.1% จากปีกอ่ นหน้าทีร่ ะดับ 98.7 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตรา
ก�ำไรสุทธิ 6.8% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 6.1%
สาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายได้โครงการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 64.0 ล้านบาท หรือคิด
เป็นการเพิ่มขึ้น 4.0% จากปีก่อนหน้า และการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลง 29.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.6%
จากปีก่อนหน้า
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
รวม (Return on Asset : ROA) ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 7.3% ซึ่งเป็น
อัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากการที่บริษัทและ
บริษัทย่อยสามารถสร้างก�ำไรเพิ่มขึ้นได้ในอัตราเดียวกันกับการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เฉลี่ยหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก อย่างไรก็ดี การเพิม่ ทุนดังกล่าวส่งผลให้
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ปรับตัว
ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 16.2% จากเดิมที่ระดับ 25.9% ในปี 2560 อันมี
สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเงินทุน (Capital
Structure) ซึ่งบริษัทได้น�ำเงินเพิ่มทุนมาช�ำระคืนเงินกู้จากสถาบัน
การเงิน เป็นเหตุให้ Financial Leverage ลดลงนั่นเอง

3. ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะการเงินรวมดังนี้
ปี 2561

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท

% ของ
สินทรัพย์
ทั้งหมด

ล้านบาท

% ของ
สินทรัพย์
ทั้งหมด

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

1,828.0

100.0%

1,305.1

100.0%

522.9

40.1%

เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม

246.0
473.2
555.4
54.2
1,328.8
195.1
113.9
190.2
499.2

13.4%
25.9%
30.4%
3.0%
72.7%
10.7%
6.2%
10.4%
27.3%

99.7
329.8
345.7
55.9
831.1
209.9
101.3
162.8
474.0

7.6%
25.3%
26.5%
4.3%
63.7%
16.1%
7.8%
12.4%
36.3%

146.3
143.4
209.7
(1.7)
497.7
(14.8)
12.6
27.4
25.2

146.9%
43.5%
60.6%
(3.0%)
59.9%
(7.0%)
12.4%
16.8%
5.3%

หนี้สินรวม

900.7

49.3%

833.1

63.8%

67.6

8.1%

212.8

11.6%

230.1

17.6%

(17.3)

(7.5%)

403.3

22.1%

246.4

18.9%

156.9

63.6%

76.9
693.0

4.2%
37.9%

143.0
619.5

11.0%
47.5%

(66.1)
73.5

(46.2%)
11.9%

20.0

1.1%

33.8

2.6%

(13.8)

(41.0%)

187.7

10.3%

179.8

13.8%

7.9

4.4%

207.7

11.4%

213.6

16.4%

(5.9)

(2.7%)

927.3

50.7%

472.0

36.2%

455.3

96.4%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและ
รับเงินล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนรวม
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าการเงิน
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

%
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1) ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและ

บริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 1,828.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 522.9 ล้านบาท
จากปีกอ่ นหน้าทีร่ ะดับ 1,305.1 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 40.1%
โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 1,328.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
497.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 831.1 ล้านบาท คิดเป็นการ
เพิ่มขึ้น 59.9% และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 499.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 474.0 ล้านบาท คิด
เป็นการเพิ่มขึ้น 5.3% โดยมีรายการส�ำคัญดังนี้
1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ จ�ำนวน 246.0
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 99.7 ล้าน
บาท โดยคิดเป็นการเพิม่ ขึน้ 146.9% โดยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการระดมทุนผ่านการน�ำเสนอ
ขายหุน้ ใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรกของบริษทั ในช่วงไตรมาส 3
ของปีทผี่ า่ นมา ซึง่ หลังจากลงทุนบางส่วนแล้ว ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปแบบ
ของเงินฝากธนาคารทัง้ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ำ
1.2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ จ�ำนวน 473.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 143.4 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 329.8 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 43.5% โดยหากวิเคราะห์ลูกหนี้ตามอายุหนี้
คงค้างพบว่าประมาณร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�ำหนด
ช�ำระหรือเป็นลูกหนี้การค้าที่เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน โดย
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีก้ ารค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึง่ มีความน่าเชือ่ ถือ
สูงมาก แต่มีขั้นตอนในการเบิกจ่ายและกระบวนการด้านเอกสาร
หลายขัน้ ตอน จึงส่งผลให้การเรียกเก็บหนีม้ คี วามล่าช้า โดยจะเห็นได้
ว่า ระยะเวลาการเรียกเก็บหนีเ้ ฉลีย่ เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 93 วัน โดยเพิม่ ขึน้
10 วัน จากเดิมอยู่ที่ระดับ 83 วัน ในปี 2560
ทัง้ นี้ บริษทั และบริษทั ย่อยท�ำการบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ส�ำหรับผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดจากการเรียกเก็บหนีจ้ ากลูกค้าไม่ได้ โดย
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็น
ต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จาก
ลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ่ ถือของลูกหนี้ ประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยู่
ในขณะนั้น เป็นต้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัท
ย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 22.7 ล้านบาท
คิดเป็น 4.6% ของลูกหนี้การค้าจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด
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1.3) รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกช�ำระ เป็นผลต่างระหว่างรายได้จาก
การให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยกับการออกใบแจ้งหนีเ้ พือ่ เรียก
ช�ำระเงินจากลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมี
รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกช�ำระรวมจ�ำนวน 555.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 209.7
ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 345.7 ล้านบาท โดยคิดเป็นการ
เพิ่มขึ้น 60.6% โดยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระส่วนใหญ่ (80.5% ของ
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระทั้งหมด) มาจากงานโครงการภาครัฐ
ซึ่งมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกล่าว
มีสาเหตุหลักมาจากการรับงานและด�ำเนินงานโครงการบริหาร
จัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้างที่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงิน
ในสัญญาตามความก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับความส�ำเร็จของการให้บริการของที่ปรึกษาในสัดส่วนที่สูงขึ้น
ท�ำให้ผลต่างของรายได้และการเรียกช�ำระเงินมีมากขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญ อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2560 ทีก่ ำ� หนดให้การเรียกช�ำระค่าบริการของทีป่ รึกษาไม่ผกู กับความ
ก้าวหน้าของผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในระหว่าง
การต่อรองและเร่งปรับปรุงรายละเอียดในสัญญาว่าจ้างกับเจ้าของ
โครงการให้สามารถเรียกช�ำระได้สอดคล้องกับความส�ำเร็จของการให้
บริการของที่ปรึกษามากขึ้น นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้รับ
ผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน ส่งผลถึงความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องมีการด�ำเนินการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษทั และผูว้ า่ จ้างทีเ่ ป็น
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจก่อนที่จะสามารถออกใบแจ้งหนี้ได้
ตามขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวนี้มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน
ขึน้ กับหน่วยงานผูว้ า่ จ้างและใช้เวลาหลายเดือน เป็นสาเหตุให้รายได้
ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าสูงขึ้น

2) ด้านหนี้สิน จ�ำนวน 900.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.6 ล้าน

บาทจากปีก่อนหน้าที่ระดับ 833.1 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น
8.1% แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 693.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.5
ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 619.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
11.9% และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 207.7 ล้านบาท ลดลง 5.9
ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 213.6 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง
2.7% โดยมีรายการส�ำคัญดังนี้
2.1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิ จ�ำนวน 212.8 ล้านบาท
ลดลง 17.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 230.1 ล้านบาท โดย
คิดเป็นการลดลง 7.5% ส่งผลให้ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยสั้นลงเป็น
58 วัน ลดลง 22 วัน จากเดิม 80 วันในปี 2560
2.2) รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจาก
ผูว้ า่ จ้าง จ�ำนวน 403.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 156.9 ล้านบาท จากปีกอ่ นหน้า
ที่ระดับ 246.4 ล้านบาท โดยคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 63.6% จากปีก่อน
หน้า โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับล่วงหน้าจากโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่ง
เริ่มงาน ได้แก่ งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีชมพูช่วง แคราย-มีนบุรี และ โครงการควบคุมงานก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ช่วง ลพบุรี-ปากน�ำ้ โพ
เงินปันผล

อนุมัติโดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
เงินปันผลประจ�ำปี 2560 เมื
อ่ วันที่ 12 มีนาคม 2561
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ส�ำหรับปี 2561
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2561

2.3) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จ�ำนวน 4.6 ล้าน
บาท ลดลง 75.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 80.5 ล้านบาท
โดยคิดเป็นการลดลง 94.3% อันเป็นผลมาจากการช�ำระคืนเงินกู้
หลังจากบริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึน้ จากเสนอการขายหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
3) ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 927.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

455.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ที่ระดับ 472.0 ล้านบาท โดยคิด
เป็นการเพิ่มขึ้น 96.4% การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญดังกล่าวเกิดจาก
การเพิม่ ทุนทีม่ าจากการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไป (IPO)
และการเพิม่ ขึน้ ของก�ำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรจากผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

จ�ำนวนหุ้นสามัญ
(ล้านหุ้น)

เงินปันผล/หุ้น
(บาทต่อหุ้น)

37.5

2.5

15.000

51.0

680

0.075

88.5

รายงานประจำ�ปี 2561

105

4. กระแสเงินสด สภาพคล่องและความพอเพียงของเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 146.3 ล้านบาทจากปี 2560 ซึ่งส่งผล
ที่มาของกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ส�ำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องและฐานะทางการเงินดังนี้
4.1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) : บริษทั และบริษทั
ย่อยมีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง จะเห็นได้จากอัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 1.9 เท่า เพิ่มขึ้น
0.6 เท่า จากปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน
ประเภทต่างๆ อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าสุทธิ และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ
4.2) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) : บริษัท
และบริษัทย่อยมีอัตราสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ 1.0 เท่า เพิ่มขึ้น 0.3 เท่า จากปีก่อนหน้า อันเป็นผล
หลักมาจากการที่บริษทั และบริษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
(EBITDA/Interest paid)
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ให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิปลายปีมจี ำ� นวน 246.0 ล้าน
บาท โดยมีรายละเอียดที่มาของกระแสเงินสดแยกตามกิจกรรมดังนี้
ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

ล้านบาท

(64.9)
(22.2)
233.4
146.3
0.0
99.7
246.0

(133.3)
(23.2)
12.5
(144.0)
(0.3)
244.0
99.7

4.3) อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) : บริษัทและ
บริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 เท่ากับ 1.0 เท่า ลดลงถึง 0.8 เท่า จากปีก่อนหน้า อันเป็นผล
หลักมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และ
น�ำเงินบางส่วนมาช�ำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ท�ำให้บริษัทและ
บริษัทย่อยมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
4.4) อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย (EBITDA/
Interest paid) : ณ สิ้นปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีความสามารถ
ในการช�ำระดอกเบี้ยในเกณฑ์สูง โดยมีอัตราส่วนความสามารถ
ในการช�ำระดอกเบี้ย เท่ากับ 41.3 เท่า เพิ่มขึ้น 2.2 เท่า จากปีก่อน
หน้า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตของยอดขายและ
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน รวมถึงมีการน�ำเงินมาช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินท�ำให้ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง
อย่างมีนัยส�ำคัญ

ปี 2561

ปี 2560

เปลี่ยนแปลง

เท่า

เท่า

เท่า

1.9
1.0
1.0

1.3
0.7
1.8

0.6
0.3
(0.8)

41.3

39.1

2.2

5. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้
5.1) บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับต้นทุนการ
ให้บริการ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาไว้แล้วเป็นจ�ำนวน 51
ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 27 ล้านบาท) (ปี 2560 จ�ำนวน 47
ล้านบาท เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 32 ล้านบาท)
5.2) บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอื่น
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำ� สัญญาไว้แล้วเป็นจ�ำนวน 8 ล้านบาท
(เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 8 ล้านบาท) (ปี 2560 จ�ำนวน 11 ล้านบาท
เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 11 ล้านบาท)

5.3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่บริษัทย่อยได้รับจากธนาคารในวงเงินรวม 648 ล้านบาท (ปี 2560
จ�ำนวน 500 ล้านบาท)
5.4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหนังสือค�้ำประกันที่ออก
โดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบตั ติ ามปกติธรุ กิจของบริษทั และบริษทั ย่อย จ�ำนวน 688
ล้านบาท (เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 505 ล้านบาท) (ปี 2560 จ�ำนวน 537
ล้านบาท เฉพาะบริษัท จ�ำนวน 372 ล้านบาท)

6. ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานในอนาคต

ส�ำหรับปี 2562 ยังคงเป็นปีทบี่ ริษทั และบริษทั ย่อยต้องมีการเร่ง
ด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ที่อยู่ในปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)
จ�ำนวน 3,426.3 ล้านบาทตามสัญญา อันน�ำมาซึง่ การรับรูร้ ายได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ แนวโน้มการลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคมขนส่งจากภาครัฐยังคงเติบโตต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
โครงการส�ำคัญขนาดใหญ่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ
EEC และโครงการพัฒนาระบบขนส่งระบบรางของประเทศ โดยบริษทั
และบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานในโครงการ
ขนาดใหญ่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้มีงานในมือและ
สามารถสร้างรายได้ในปีถัดๆ ไปได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่ม
อัตราก�ำไร พร้อมสร้างความยั่งยืนและศักยภาพในการเติบโตให้กับ
บริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติ
ผ่านร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับใหม่ ซึง่ ณ สิน้ ธันวาคม
2561 กฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั และ
บริษัทย่อยมีหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
46 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทั จ�ำนวน 33 ล้านบาท) บริษทั และบริษทั ย่อย
จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุน
บริการในอดีตเป็นค่าใช้จา่ ยทันทีในงบก�ำไรขาดทุนของงวดทีก่ ฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวเป็นรายการพิเศษ
ที่ไม่ใช่เงินสดและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย (Non-cash, one-time, non-recurring item) ซึ่งไม่ส่ง
ผลกระทบต่อภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาวมากนัก
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ประวัติกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการ
วันที่ 10 มกราคม 2522
72 ปี

การศึกษา
สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�ำ้
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�้ำ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCM)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม

รุ่นที่ 41/2560
รุ่นที่ 18/2547

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
2535-ปัจจุบัน
บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กรรมการ
2538-กันยายน 2561 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด
กรรมการ
2535-ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จ�ำกัด*
* จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 62,122,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.14

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• เป็นบิดาของนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน
การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ100
รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี
2561 จ�ำนวน 1 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายศานิต ร่างน้อย
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ 27 เมษายน 2560
71 ปี

การศึกษา
สถาบัน

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 4/2555
รุ่นที่ 3/2550
รุ่นที่ 72/2549
รุ่นที่ 27/2549
รุ่นที่ 45/2548

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

2559-ปัจจุบัน
2553-ปัจจุบัน
2553-2555

ต�ำแหน่ง

กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทัง้
เข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน 1 ครั้ง
174
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
วันที่ 27 เมษายน 2560
63 ปี

การศึกษา
สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเตรียมทหาร

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17/2557
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 20/2551
หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531
วิทยาศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26/2517
หลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 15/2515

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 141/2560

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร
ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทัง้
เข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน 1 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2561
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
67 ปี

การศึกษา
สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
หลักสูตร Ethical Leader Program (ELP)
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 10/2560
รุ่น 7/2560
รุ่นที่ 36/2554
รุ่น 1/2553
รุ่น 92/2550

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร
หลักสูตร ผู้นำ� ยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561
การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"
หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
หลักสูตร Balanced Scorecard

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยรังสิต
สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร
ต�ำแหน่ง

เมษายน 2561-ปัจจุบัน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
2559-เมษายน 2561 บริษทั ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

2560-ปัจจุบัน
2560-ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2557-2560
2555-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริษัท 75 ซี.พี.อี จ�ำกัด
บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ำกัด
บริษัท ยงสมใจ จ�ำกัด

2553-ปัจจุบัน
2547-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2531-ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการ
บัญชี
กรรมการก�ำหนดมาตรฐานการบัญชี
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการวิชาการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทัง้
เข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน 1 ครั้ง

รายงานประจำ�ปี 2561
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการบริหาร
วันที่ 10 มกราคม 2522
73 ปี

การศึกษา
สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�ำ้
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยม
อันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 18/2547

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
2535-ปัจจุบัน
บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กรรมการ
2535-ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จ�ำกัด*
* จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 38,616,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.68

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535
73 ปี

การศึกษา
สถาบัน

มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 18/2547

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ทำ�งาน/องค์กร

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
2543-ปัจจุบัน
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการ
2535-ปัจจุบัน
บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
กรรมการ
2535-ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จ�ำกัด*
* จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 23,587,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.47

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานประจำ�ปี 2561
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายวีระ สุธีโสภณ
กรรมการ
วันที่ 26 มิถุนายน 2525
73 ปี

การศึกษา
สถาบัน

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 141/2560

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ทำ�งาน/องค์กร

2550-ปัจจุบัน
2545-ปัจจุบัน
2543-ปัจจุบัน
2536-ปัจจุบัน
2535-ปัจจุบัน
2532-ปัจจุบัน
2520-ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท วีรสุ รีเทล จ�ำกัด
บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด
บริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จ�ำกัด
บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
บริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด วีรสุ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 16,162,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.38

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครัง้ จากทัง้ หมด 7 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทัง้
เข้าร่วมการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2561
จ�ำนวน 1 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  และรักษาการรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
วันที่ 27 เมษายน 2553
62 ปี

การศึกษา
สถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�้ำ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 122/2552

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ทำ�งาน/องค์กร

2560-ปัจจุบัน
2559-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบัน
2550-ตุลาคม 2561

ตำ�แหน่ง

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด
บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี่ จ�ำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด*
บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จ�ำกัด**

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
** จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 38,278,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานประจำ�ปี 2561
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-บัญชีและการเงิน
วันที่ 27 เมษายน 2560
45 ปี

การศึกษา
สถาบัน

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน การธนาคาร
และการจัดการธุรกิจต่างประเทศ)
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
Directors Certification Program (DCP)
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

รุ่นที่/ปีที่เข้าร่วม
รุ่นที่ 1/2560
รุ่นที่ 155/2555
รุ่นที่ 11/2553

ประวัติการอบรมอื่นๆ

หลักสูตร
Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2/2560
Chartered Financial Analyst

สถาบัน
สภาวิชาชีพบัญชี
CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

เมษายน 2561-ปัจจุบัน
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บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ทำ�งาน/องค์กร

ตำ�แหน่ง

กรรมการ
2560-ปัจจุบัน
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
กรรมการ
2560-ปัจจุบัน
บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จ�ำกัด
กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด
กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จ�ำกัด
กรรมการ
2557-ปัจจุบัน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด*
กรรมการ
2557-2560
บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
กรรมการ
2553-ปัจจุบัน
บริษัท เอช บี ไนน์ จ�ำกัด
* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

• จ�ำนวน 20,084,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.95

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและกรรมการ

• เป็นบุตรชายของ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
การเข้าประชุมในปี 2561 ที่ผ่านมา

• จ�ำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานประจำ�ปี 2561
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