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ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จ�ำกัด (บริษัท ทีม
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ในปัจจุบัน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2521 ด้วยทีมวิศวกรกลุ่มเล็กๆ ที่
มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ในทศวรรษแรก ทีมกรุป๊ ให้บริการในงานด้านสิง่ แวดล้อม
การพัฒนาแหล่งน�้ำและการชลประทาน มีโครงการที่ร่วม
ด�ำเนินการอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ก่อนขยายขอบเขต
ความช�ำนาญออกไปในสาขาต่างๆ

ต่ อ มาได้ เ พิ่ ม การให้ บ ริ ก ารในด้ า นสถาปั ต ยกรรม
การพั ฒ นาเมื อ งและภู มิ ภ าค การพั ฒ นาชุ ม ชน พลั ง งาน
การขนส่ ง และจราจร อาคารและสาธารณู ป โภค รวมทั้ ง
การบริหารจัดการแบบครบวงจร แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
(One-stop Services) ท�ำให้โครงการต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน ส�ำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รบั การยอมรับ ความไว้วางใจ และเป็นกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา
ที่ให้บริการแบบครบวงจร และเติบโตอย่างรวดเร็ว
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ล่ ว งเข้ า สู ่ ท ศวรรษที่ ส าม ที ม กรุ ๊ ป ได้ ผ นึ ก ก�ำลั ง
ความเชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ เพือ่ ให้บริการในประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน และด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทีมกรุ๊ปสามารถก้าวขึ้นมา
เป็นที่ปรึกษาโครงการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องชั้นน�ำที่มีผลงาน
มากมายทัง้ ในประเทศไทยและในเอเชีย ไม่วา่ จะเป็น กัมพูชา
สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต
(ติมอร์ตะวันออก) และเยเมน พร้อมกันนัน้ ทีมกรุป๊ ยังได้ขยาย
ขอบเขตการให้บริการออกไปให้ครอบคลุมถึงงานด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค ด้านพลังงาน การบริหารจัดการ
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์

หลังจากนั้นบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และหุ้นสามัญของบริษัท
ได้ รั บ การจดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นและเริ่ ม
ท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งท�ำให้เรามีศักยภาพในการระดมทุน
ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุนในเทคโนโลยีก้าวหน้า
เพื่อการต่อยอดนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการให้
บริการ

ด้ ว ยรากฐานที่ มั่ น คงนี้ ที ม กรุ ๊ ป ได้
เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำของ
ประเทศไทย พิสูจน์ได้จากความส�ำเร็จกว่า
2,500 โครงการ ด้วยการผนึกก�ำลังกันอย่าง
เข้มแข็งของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปที่ตั้งอยู่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบุคลากร
มืออาชีพรวมกันกว่า 1,500 คน ทีพ่ ร้อมทุม่ เท
สร้างผลงานคุณภาพเพือ่ ความพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้า

กว่า 40 ปี แห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา
เราก้าวข้ามอุปสรรคและยืนหยัดด้วยประสบการณ์
จนมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาที่พร้อมให้บริการ
และยั ง คงยึ ด มั่ น ในการท� ำ งานเป็ น ที ม เพื่ อ บรรลุ
วิสยั ทัศน์และคุณภาพในการบริการทีเ่ ป็นเลิศ พร้อมทัง้
แสวงหาโอกาสเพือ่ เติบโตกว้างไกลในภูมภิ าคอาเซียน
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จุดเด่นของทีมกรุ๊ป
ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ทีมกรุ๊ปได้ก่อตั้งขึ้นและเติบโตมาเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำของประเทศ และมุ่งเป้าสู่
การเป็นผู้น�ำธุรกิจที่ปรึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปมุ่งมั่น ผนึกก�ำลังพัฒนาความรู้ความสามารถ บ่มเพาะ
ทีมงานของเราให้เกิดความเชี่ยวชาญ สั่งสมประสบการณ์ และต่อยอดนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญ สานต่อจากองค์ความรู้
จากประสบการณ์การท�ำงานที่ปรึกษา การสะสมองค์ความรู้ (Stock of Knowledge) และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม การพัฒนาองค์ความรู้และการฝึกอบรมอย่าง
สม�่ำเสมอ ท�ำให้บุคลากรของทีมกรุ๊ปเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการและประสบการณ์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทีมกรุ๊ปจึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในไทยและอาเซียน มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

ต่อยอดนวัตกรรม พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรม เป็นสิง่ ทีท่ มี กรุป๊ ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาและเลือกสรรมาให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่การพัฒนาแบบจ�ำลอง
ชลศาสตร์-อุทกวิทยา (River Network Model) ท�ำให้ทีมกรุ๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำด้านน�้ำ นอกจากนี้ ทีมกรุ๊ปยังน�ำเทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือโดรน (Drone) มาใช้ในการส�ำรวจพืน้ ที่ รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีดา้ น
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) และ Construction Information
Modeling (CIM) เพือ่ การเก็บข้อมูลและสร้างแบบจ�ำลองอาคารในระบบสามมิติ สามารถน�ำมาวิเคราะห์และพัฒนาแผนพัฒนา
จัดการเมือง สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้งยังท�ำให้ต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินโครงการลดลงได้อย่างมาก
เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการด�ำเนินงาน และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
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เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop Services เป็นหนึง่ ในจุดแข็งของทีมกรุป๊ โดยเรามีบคุ ลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ
หลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน�้ำ
ด้านสิง่ แวดล้อม ด้านอาคารและสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง โดยให้บริการตัง้ แต่ศกึ ษาวางแผนแม่บท ศึกษา
ความเหมาะสม ส�ำรวจออกแบบ ศึกษาและวิเคราะห์ดา้ นสิง่ แวดล้อม บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

ผนึกก�ำลังพันธมิตรที่เข้มแข็ง
ทีมกรุ๊ปมีจุดแข็งและเป็นจุดเด่นส�ำคัญอีกประการ นั่นคือ การมีพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเชื่อมั่นว่า
พันธมิตรที่เข้มแข็งจะสามารถสร้างความร่วมมือที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรให้ไปได้ไกลกว่าเดิม
ทีผ่ า่ นมา ทีมกรุป๊ ท�ำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา ทีม่ คี า่ นิยมคล้ายคลึงกัน เพือ่
เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละศักยภาพทางวิชาการ บ่มเพาะบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและความเชีย่ วชาญ เพือ่ ให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถขยายธุรกิจออกสู่ตลาดประชาคมอาเซียน โดยเรามีเครือข่ายพันธมิตรในวิชาชีพที่ปรึกษา และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับองค์กรในประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุ่น การมีพันธมิตรในหลากหลายประเทศนี้ ช่วยยกระดับความสามารถและขอบเขตในการท�ำงานของทีมกรุ๊ปให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามัคคี มุ่งมั่น ท�ำงานเป็นทีมเวิร์ก
บุคลากรของทีมกรุ๊ปกว่า 1,500 คน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท ผนึกก�ำลังความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ บูรณาการความรู้ความสามารถในแต่ละสาขา และต่อยอดนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ ยกระดับการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา บริษทั ทีม
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินงานด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะ
บริษัทที่ปรึกษาของคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เราได้รับโอกาสสนับสนุน ส่งเสริม และขับเคลื่อน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศผ่ า นโครงการ
ขนาดใหญ่ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนด้วยดีตลอดมา
ปี 2562 เศรษฐกิจโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ ทว่ากลับผันผวนด้วยปัจจัยสงครามทางการค้า
ระหว่างชาติมหาอ�ำนาจ จีนกับสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอยู่ จึงเป็นความท้าทายของทีมกรุ๊ป
ที่ต้องเผชิญและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
ทีมกรุ๊ปเผชิญหน้ากับความท้าทายอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่เรา
ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ และยังต้องมองหาโอกาสใหม่ๆ ไปพร้อมกัน
เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในรูปแบบดิจิทัลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น
การบริการขนส่งผู้คน สินค้า และบริการผ่านระบบโครงข่าย
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การวางผังเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
จึงมีความส�ำคัญที่ควรจะพัฒนาต่อยอด
ทีมกรุ๊ปเชื่อมั่นในศักยภาพทรัพยากรบุคคลของเรา ที่มี
ความสามารถ สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน เชี่ยวชาญตาม

มาตรฐานวิชาการ ทัง้ ยังถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ ผนวกกับ
การสรรหา พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการ
ของเรามีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุด
ให้แก่ลกู ค้า “ทีมกรุป๊ ยืนหยัดอยูไ่ ด้ดว้ ยโอกาส และความไว้วางใจ
ของลูกค้าทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ”
ปี 2562 เป็นปีที่ 2 ทีเ่ ราได้จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นช่วงของการเจริญเติบโต ทีมกรุป๊ มีความมุง่ มัน่
ในการก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้ การพัฒนาบุคลากรและการ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดนวัตกรรม ผนึกก�ำลังเพื่อให้
บริการที่เป็นเลิศด้วยความเชี่ยวชาญตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
และความมี น�้ ำ หนึ่ ง ใจเดี ย ว ตรงตามเป้ า หมายของเราและ
เป้าประสงค์ของลูกค้า เป็นมาตรฐานของการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง ยาวนาน และยั่งยืน
ในนามของคณะกรรมการ ทีมกรุ๊ป ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
ทุกฝ่าย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ พันธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน
รวมไปถึงความมุง่ มัน่ อุตสาหะ พากเพียร และความเป็นมืออาชีพ
ของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีร่ ว่ มแรงร่วมใจ
ทุม่ เทในภารกิจ เพือ่ ยกระดับการด�ำนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้วยมาตรฐาน
เหนื อ ระดั บ ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยใจรั ก พร้ อ มเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย
สร้างมูลค่าเพิ่มและส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่ความส�ำเร็จ
อย่างมั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไปครับ

นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการ
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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา การด�ำเนิิน
ธุรกิจเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยพึง่ พาทัง้
ทักษะ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมก้าวหน้า
ก่อให้เกิดโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ เศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ ไทย รวมทั้ ง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลก
ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เป็นสิง่ ทีท่ มี กรุป๊ ให้ความสนใจ
และตระหนักถึง โดยการพัฒนาบุคลากรของเราในด้านทักษะ
ความรูท้ างวิชาการ และความรูท้ างด้านเทคโนโลยี มีการจัดอบรม
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�ำงานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้การ
ท�ำงานร่วมกันสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Teamwork)
มีการเสวนา การศึกษาดูงาน และฝึกงานในด้านต่างๆ ซึ่งมี
จุดประสงค์ทงั้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ และ
สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน
ขณะเดียวกัน ทีมกรุป๊ ยังพัฒนากระบวนการท�ำงานโดยใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่ม
ความแม่นย�ำ เช่น เทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อ
ท�ำแผนที่และถ่ายภาพทางอากาศ หรือโดรน (Drone-based
Survey) ซึง่ มีความละเอียดสูง เพือ่ น�ำมาใช้วางแผนและตัดสินใจ
พัฒนาพื้นที่ได้อย่างชัดเจน รวมถึงการน�ำแผนที่ดังกล่าวไปใช้

เป็นข้อมูลสารสนเทศออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
การก่อสร้างด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling)
เป็นนวัตกรรมที่ใช้สร้างแบบจ�ำลองอาคารที่มีความละเอียด
ในการออกแบบสูง พร้อมให้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งท�ำให้ลูกค้า
สามารถน�ำผลงานบริการในด้านส่วนประกอบของอาคารหรือ
สิง่ ปลูกสร้างทีช่ ดั เจนไปใช้บริหารและบ�ำรุงรักษาอาคาร (BIM for
Facility Management) นวัตกรรมเหล่านี้ ทีมกรุ๊ปได้ด�ำเนินการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ครอบคลุม และสามารถตอบ
สนองทุกความต้องการในทุกภาคธุรกิจ
ในปี 2562 ทีมกรุป๊ เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในนามของ TEAMG เป็นปีที่ 2 ในขณะเดียวกัน
เราได้ ก ้ า วข้ า มภาวะชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทยมาได้ ด ้ ว ย
การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ และได้ ม าตรฐานสากล
มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส นอกจากนัน้ เรายังสร้างเครือข่าย
พันธมิตร และลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริม
ซึง่ กันและกัน (Synergy) ในการสร้างผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
และเรายังมุ่งมั่นขยายโอกาสการให้บริการไปยังต่างประเทศ
โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซียน เพือ่ ให้ทนั ต่อรูปแบบเศรษฐกิจใหม่
และรองรับการเจริญเติบโตอย่างสูงของประชาคมอาเซียน เพือ่ ให้
ทีมกรุป๊ ก้าวสูเ่ ป้าหมายความเป็นผูน้ �ำด้านการให้บริการทีป่ รึกษา
แบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในภูมิภาคอาเซียน

ดร.อภิชาติ สระมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

1 นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการ

2 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
รองประธานกรรมการ

3 กรรมการ

4 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการ

5 นายวีระ สุธีโสภณ
กรรมการ

6 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการ

7 นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการ

8 นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการ

9 ดร.อภิชาติ สระมูล*
กรรมการ

* ลำ�ดับที่ 9 ดร.อภิชาติ สระมูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

10

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

1

นายศานิต ร่างน้อย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
กรรมการตรวจสอบ

3

2

3

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1

1

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย*

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

2

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

3

2

3

นายวีระ สุธีโสภณ

กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

* ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
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คณะกรรมการบริหาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

2

นายพีรวัธน เปรมชื่น

3

ดร.ธนสาร กวยเจริญพานิชก

4

นายชวลิต จันทรรัตน 

5

ดร.อภิชาติ สระมูล

6

ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

7

นายประดาป พิบูลสงคราม

8

นายชัยยุทธ สุทธิธนากร

9

นายกิตติพล บุลนิม

ประธานที่ปรึกษาอาวุโส

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาอาวุโส

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาอาวุโส

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

10 นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการบริหาร

* ลําดับที่ 7-8 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 2 3 4

5

6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

1

ดร.อภิชาติ สระมูล

2

นายนคร แสนยาสิริ

3

นายไกรวุฒิ  สิมธาราแกว

4

ดร.ธีระวุฒิ  เจือณรงคฤทธิ์

5

นายสมพัสตร สุวพิศ

6

นายมีฤกษ พัสระ

7

นายพลรัชต คงชุม

8

นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน

9

ดร.พิมพิดา จรรยารักษสกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

10 นางเนตรชนก  ตะปนตา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นายนริศร เดนไพบูลย 
กรรมการบริหารความเสี่ยง

12 นายศัลยเวทย ประเสริฐวิทยาการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

13 นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง

14 นางสาวมยุรี กวยเจริญพานิชก
กรรมการบริหารความเสี่ยง

15 นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

* ลําดับที่ 1-6 และ 10 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป
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วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�ำด้านการให้บริการที่ปรึกษา
แบบบูรณาการ
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในภูมิภาค
To be a Regional Leader in the integrated
consulting and related businesses

พันธกิจ
ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้า
โดยทีมงานคุณภาพ
T o provide customers with services of
highest quality by a competent team
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ค่านิยม
SQT (Service, Quality, Teamwork)
S-Service:
การให้บริการที่เป็นเลิศ

• ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
(Customer Centricity)
• ใส่ใจบริการด้วยความรับผิดชอบ
เต็มใจ และกระตือรือร้น
(Accountability)
• มีจรรยาบรรณ (Ethics)

Q-Quality:
คุณภาพของงานที่ให้บริการ

• มีพื้นฐานของความรู้ทางวิชาการ
(Knowledge-based)
• มีมาตรฐานทางวิชาชีพ
(Professional Standard)
• ตามก�ำหนดเวลาที่วางไว้
(On-time Delivery)

T-Teamwork:
การท�ำงานเป็นทีม

• ท�ำงานประสานสอดคล้องกัน
(Synchronization)
• มีเอกภาพในการท�ำงานร่วมกัน
(Unity)
• ท�ำงานแบบไร้รอยต่อ
(Borderless)

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ข้อมูลการเงิน
สรุปข้อมูลทางการเงิน

2562

2561

2560

2559

2558

1,836.0
1,291.8
408.8
115.5

1,654.2

1,590.2

1,648.2

1,485.2

1,107.1

1,034.0

1,026.2

955.1

418.0

447.5

517.7

480.2

113.6

98.7

96.2

51.3

1,346.8
539.5
1,886.3
663.2
295.2
958.4
927.9

1,328.8

831.1

928.2

826.0

499.2

474.0

487.7

438.6

1,828.0

1,305.1

1,415.9

1,264.6

693.0

619.5

930.7

769.6

207.7

213.6

195.6

182.4

900.7

833.1

1,126.3

951.9

927.3

472.0

289.6

312.7

680.00
0.50
1.36
0.17
6.2%
12.4%
1.0

680.00

2.50

1.66

1.50

0.50

100.00

100.00

100.00

1.36

188.81

174.42

208.47

0.19

0.23

0.28

0.16

7.3%

7.3%

7.2%

4.3%

16.2%

25.9%

32.0%

16.9%

1.0

1.8

3.9

3.0

งบกำ�ไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนการให้บริการ*
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*
กำ�ไรสำ�หรับปี

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)
ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

*รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
**ค�ำนวณโดยใช้จ�ำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
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ข้อมูลการเงิน
ผลการดำเนินงาน

(หนวย : ลานบาท)
ปริมาณงานสงมอบ
+11.8% YoY
3,830
3,426

รายไดจากการใหบริการ
+11% YoY
1,654

2562

2561

กำไรสุทธิ
1.7% YoY

2561

1,836

114

116

2562

2561

2562

สัดสวนรายไดตามกลุมลูกคา
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
7%
งานภาครัฐ

52%

14%

4%

งานตางประเทศ
งานภาครัฐ

ป 2561
27%

54%

13%

ป 2562
29%

งานภาคเอกชน

งานตางประเทศ

งานภาคเอกชน

อัตราสวนทางการเงิน

35.69 37.74 34.98
33.07 29.64

5.73 6.14

6.81 6.25

3.8
3.04
1.77

3.4

1.03
0.97

2558 2559 2560 2561 2562
อัตรากำไรขั้นตน (%)

2558 2559 2560 2561 2562
อัตรากำไรสุทธิ (%)

7.22 7.3 7.25 6.22

2558 2559 2560 2561 2562
สัดสวนหนี้สินตอทุน

31.95

2.03
1.92

25.92
4.25

12.45
16.87

2558 2559 2560 2561 2562
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)

1.07 0.98

1.34

16.23

2558 2559 2560 2561 2562
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

2558 2559 2560 2561 2562
อัตราสวนสภาพคลอง

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :

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

ที่อยู่สำ�นักงานใหญ่ :

เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ประเภทธุรกิจ :

ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท :

0107561000030

โทรศัพท์ :

0 2509 9000

โทรสาร :

0 2509 9090

เว็บไซต์ :

www.teamgroup.co.th

ติดต่อนั ก ลงทุนสัมพันธ์ : ir@team.co.th หรือ 06 3187 6444
ติดต่อเลขานุก ารบริษัท : 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

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ทีมกรุป๊ พร้อมผนึกก�ำลังทัง้ ภายในองค์กรและพันธมิตร
เ พื่อก้าวเป็นผู้น�ำในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ
( Integrated Consulting) ภายในภูมิภาคอาเซียน โดยมี
ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ศ วกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หลั ก
โดยแบ่งการให้บริการเป็น 5 ด้าน ดังนี้
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5 บริการเป็นเลิศ

En

e

การคมนาคมและโลจิสติกส์
งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟฟ้าทางคู่และรถไฟ
ความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

ทรัพยากรน�้ำ
บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ�้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังนำ�้ การป้องกัน
น�้ำท่วมและการระบายน�้ำ วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น�้ำ

สิ่งแวดล้อม
การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น การประเมิน
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การวางแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

อาคารและสาธารณูปโภค
งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ
เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมภิ าค การวางแผนพัฒนาทีด่ นิ อาคารและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึง
การพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

พลังงาน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท เพือ่ ลดต้นทุน
ด้านพลังงาน อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�ำ้ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ นิวเคลียร์
งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน การพัฒนา
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานด้านพลังงาน การอนุรกั ษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระ
และการท�ำ Due Diligence

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ผนึกกำ�ลังทีมกรุ๊ป
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กว่า 4 ทศวรรษที่ทีมกรุ๊ปได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่
ยอมรับและได้รบั ความไว้วางใจในศักยภาพและความเชีย่ วชาญในด้านวิชาการ วันนีท้ มี กรุป๊ มีบคุ ลากรทีเ่ ปีย่ มด้วยประสบการณ์
และความสามารถ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ ผนึกก�ำลังกันขับเคลื่อน 7 บริษัทในเครือ ประกอบด้วย
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้น�ำงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ�ำกัด

ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดท�ำรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุม
งานก่อสร้าง ครอบคลุมงานก่อสร้างอาคาร
ทุกประเภท เช่น อาคารที่พักอาศัย
อาคารพาณิชย์ ส�ำนักงาน คอนโดมิเนียม
รีสอร์ต โรงพยาบาล คลังสินค้า โรงงาน
ศูนย์บริการ และสาธารณูปโภคต่างๆ

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

บริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า
น�้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค

LTEAM SOLE Co., Ltd.

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา สิ่งแวดล้อม
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องใน สปป.ลาว

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก
และโครงสร้างใต้ดิน

บริษัท ทีม เอสคิว จ�ำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง
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สานต่อความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น
การจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึน้ อย่างมีศกั ยภาพนัน้ จะต้องเริม่ ต้นความแข็งแกร่งจากภายใน ทีมกรุป๊ จึงจัดให้มกี ารอบรม
พัฒนาความรูเ้ พือ่ เพิม่ ทักษะให้แก่บุคลากรอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง เป้าหมาย และทบทวนแนวทาง มุ่งเป้าเพือ่ สร้าง
บุคลากรมืออาชีพทีจ่ ะร่วมมือกันขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ และเป็นส่วนหนึง่ ของรากฐานทีม่ นั่ คงแข็งแรง อันจะน�ำมาซึง่
การให้บริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทีมกรุ๊ปให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง พร้อมตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดอบรม สัมมนา ในด้านวิชาการ
ความปลอดภัย และด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และบ่มเพาะองค์ความรู้ เพื่อให้เรียนรู้ถึงประสบการณ์และ
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรม
หลั ก สู ต รเทคนิ ค ควบคุ ม และบริ ห ารงานโครงการก่ อ สร้ า ง
ขนาดใหญ่ ส�ำหรับวิศวกรรุน่ ใหม่ รุน่ 4 (วิศวกรโยธา) หลักสูตร
การออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ส�ำหรับวิศวกรรุน่ ใหม่ รุน่ 3 (วิศวกร M&E) พร้อมก้าวสูค่ ณ
ุ ภาพ

ที่เป็นเลิศด้วย Service, Quality and Teamwork การอบรม
Introduction to BIM: Consulting Business and New
Opportunities อบรมหลักสูตร “TEAM Mentoring Program”
สร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และประโยชน์ในการ
สอนงาน และให้ค�ำปรึกษาการปรับตัวและใช้ชีวิตในองค์กร
(Coaching and Mentoring) รวมถึ ง การจั ด เสวนาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท�ำงาน มุมมองและทัศนคติ
ในการท�ำงาน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
ทีมกรุป๊ มีความเชือ่ มัน่ และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการท�ำงาน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปได้ เช่น การเสวนา "BIM-เทคโนโลยี
ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง"
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ผนึกกำ�ลังการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วน
4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดมัน่ หลัก SQT คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service)
ผลงานมีคุณภาพมาตรฐานมืออาชีพ (Quality) และการท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน องค์กร และ
บริษัทชั้นน�ำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจมากกว่า 100 ราย

International Organizations & Private Enterprises
Asian Development Bank

Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Imperial Land Group

Japan Bank for International Cooperation

Central Pattana PCL.

Italian-Thai Development PCL.

Mekong River Commission

CH. Karnchang PCL.

King Power International Co., Ltd.

Overseas Cambodian Investment Corporation

Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

Land and Houses PCL.

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.
All Inspire Development PCL.
Amata Corp. PCL.
Ananda Development PCL.
AP (Thailand) PCL.
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CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.
Community Pharmacy PCL.
CP All PCL.
CTI Engineering International Co., Ltd.
Dhammakaya Foundation
District Cooling System and Power
Plant Co., Ltd.
Druk Green Power Corp., Ltd. (DGPC)
Eastern Star Real Estate PCL.

L.P.N. Development PCL.
LOXLEY PCL.
Magnolia Quality Development Corp., Ltd.
Map Ta Phut Tank Terminal Co., Ltd.
Mason Acoustics Co., Ltd.
MBK Real Estate Co., Ltd.
Minor Food Group PCL.
MWH Global, Inc.
National Power Supply Co., Ltd.
Nava Nakorn PCL.

Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.

Eastern Water Resources Development
and Management PCL.

B.Grimm Power PCL.

EDF Group

N.C.C. Management & Development Co., Ltd.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.

EGCO Group

Nestlé (Thai) Ltd.

Bangkok Glass PCL.

Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

Noble Development PCL.

Bangkok Life Assurance PCL.

Esso (Thailand) PCL.

Ocean Property Co., Ltd.

Bangkok Mass Transit System PCL.

Frasers Property (Thailand) PCL.

Power Line Engineering PCL.

Bangkok Metal Works Co., Ltd.

Grand Home Mart Co., Ltd.

Pruksa Real Estate PCL.

Bangkok Expressway and Metro PCL.

Grohe Siam Ltd.

PMT Property Co., Ltd.

Bangpa-In Land Development Co., Ltd.

Gulf Electric PCL.

PTT Exploration and Production PCL.

Better Pharma Co., Ltd.

GULF JP Co., Ltd.

PTT Global Chemical PCL.

BigC Supercenter PCL.

Gunkul Engineering PCL.

PTT PCL.

Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Halcrow Group

Punj Lloyd Group JV.

Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

Home Product Center PCL.

Ratchaphruek Hospital

C&G Environmental Protection
Holdings Ltd.

IRPC PCL.
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Nawarat Patanakarn PCL.

Radicon Transmission (Thailand) Ltd.

Siam Piwat Co., Ltd.

THE BANGCHAK PETROLEUM
PCL.

Rangsit Plaza Co., Ltd.

Siamese Asset PCL.

Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

Singha Corporation Co., Ltd.

Ratch-Lao Services Co., Ltd.

Singha Estate PCL.

River Kwai Village

Sino-Thai Engineering & Construction PCL.

S. Charoen Bhaesaj Trading Co., Ltd.

Surapon Foods PCL.

Saraff Energies Ltd.

TCC Capital Land Ltd.

SC ASSET CORPORATION PCL.

TCC Land Co., Ltd.

SCG Logistics Management Co., Ltd.

Thai Public Port Co., Ltd.

SEAFCO PCL.

Thai Oil PCL.

SENA Devolopment PCL.

Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

Unique Engineering
and Construction PCL.

Serene Property Co., Ltd.

Thai Pigeon Co., Ltd.

Vandapac Co., Ltd.

SF Development Co., Ltd.

Thai Polo Club Pattaya

Verasu Group Co., Ltd.

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

Thantawan Industy PLC.

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

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

The Choice Property
Development Co., Ltd.
The Church of Christ in Thailand
The Linde Group
TPC Power Holding PCL.
TTW PCL.
Ubon Bio Ethanol Co., Ltd.
Union Property Co., Ltd.

Government & State Enterprises

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

Ministry of Industry

Thailand Institute of Scientific and
Technological Research (TISTR)

Ministry of Information and
Communication Technology

Thailand Tobacco Monopoly

Ministry of Interior

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

The Government Lottery Office

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

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

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

23

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีความรู้
ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายทั้ ง ด้ า น
การบริหาร การบัญชี และการเงิน ตลอดจนมีความเป็นอิสระและ
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายศานิต ร่างน้อย
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
และนางสุ วิ ม ล กฤตยาเกี ย รณ์ เป็ น กรรมการตรวจสอบ
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และมี น างสาวภมรา พั ฒ นภู มิ ธ นิ น ท์ เลขานุ ก ารบริ ษั ท
ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยมุง่ เน้น
ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมมูลค่าให้แก่องค์กร รวมทั้งมี
การสอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน การบริหาร
ความเสีย่ ง ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษทั ผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม
เพือ่ ร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้งได้น�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม
ด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบบั ญ ชี ระบบการควบคุ ม ภายใน การร้ อ งเรี ย น
และการทุ จ ริ ต ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ผู้สอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้
ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอข้อมูลเพิม่ เติมของผูส้ อบบัญชีใน
รายงานเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM)
		 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินในปี 2562
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิ น
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารของ
บริษัทในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอและทันเวลา ก่อนที่จะมีการน�ำเสนองบการเงิน
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ
ความเหมาะสม และประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม
ภายในประจ�ำปี 2562 โดยพิ จ ารณาจากรายงานผล
การตรวจสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ร่ ว ม
กั บ รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละผู ้ ต รวจสอบภายในทุ ก

สองไตรมาส เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถบรรลุ
เป้ า หมายตามที่ ก�ำหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพี ย งพอต่ อ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ และสามารถปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานระบบการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ได้ มี
ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและด�ำเนินการพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและ
ภายนอก โอกาสที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบและจั ด ท�ำแผนการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ท�ำ
หน้ า ที่ ก�ำหนดกรอบนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ก�ำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั รวมทัง้ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
บริษทั เป็นรายไตรมาสอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
จากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งท�ำให้เชื่อถือได้ว่า
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงของ
บริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. การสอบทานและก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้
บริษทั สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
ภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยในปี 2562
ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและสอบทานกระบวนการ
ท�ำงานที่ส�ำคัญของบริษัทตามแผนงานการปฏิบัติงานของ
ผูต้ รวจสอบภายใน ประจ�ำปี 2562 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ มีการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ
บริษัทย่อยของบริษัท โดยได้จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในน�ำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั เพือ่ รับทราบเป็นประจ�ำทุกสองไตรมาส
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณาทบทวน
แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการ
ตรวจสอบภายในจะสามารถช่วยให้ตรวจพบข้อบกพร่องของ
ระบบการควบคุมภายในและมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
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ประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ
ต่อกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมัติ
5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทาน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้
ระหว่างปี 2562 เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามความจ�ำเป็นทางธุรกิจ
มีความโปร่งใส เป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั มีความสมเหตุสมผล
ในการเข้าท�ำรายการ และเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคล
หรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันทัว่ ไป อีกทัง้ มีการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และเป็นไปตาม
นโยบายการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
6. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานและก�ำกั บ
การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการ
ควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
อย่างมีประสิทธิผล
7. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญ
ในการบริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
สร้ า งความมั่ น ใจและความน่ า เชื่ อ ถื อ แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าบริษัทมีการตรวจสอบและก�ำกับดูแล
กิ จ การอย่ า งรอบคอบ มี ค วามยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใส รวมทั้ ง
การสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต
ของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ตลอดจนดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งครบถ้ ว นตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจ�ำปี 2562 และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่
ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562
ได้มีมติอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํ า กั ด โดยมี น ายฉั ต รชั ย เกษมศรี ธ นาวั ฒ น์ ผู ้ ส อบบั ญ ชี
รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 5813 หรื อ นางสาวศิ ร าภรณ์
เอื้ อ อนั น ต์ กุ ล ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่
3844 หรื อ นางชลรส สั น ติ อั ศ วราภรณ์ ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ
อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4523 หรื อ ผู ้ ส อบบั ญ ชี อื่ น ใน
ส�ำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�ำหรับรอบปี
บั ญ ชี 2562 สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 โดยมี
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทรายปี และค่าสอบ
บัญชีรายไตรมาสเป็นเงินจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,800,000 บาท
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

9. พิ จ ารณาทบทวนและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเห็นชอบทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 จากการปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นโดยสรุปว่าในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมั ด ระวั ง และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ย
ความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไป
ตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดในการได้รบั ข้อมูล
โดยได้รบั ความร่วมมือจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและฝ่าย
บริ ห ารของบริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอเหมาะสม และรายงาน

ทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีระบบ มีการตรวจสอบ
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสีย่ ง
อี ก ทั้ ง มี ก ารก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การโดยยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใส
ความซื่ อสั ตย์ มี การปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทัง้ เห็นว่า คณะกรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนฝ่ายบริหารของ
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทอย่างมืออาชีพ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายศานิต ร่างน้อย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษทั ทีม
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัท”) มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
โดยได้ ก�ำหนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาสรรหา
กรรมการบริษัท และได้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
เพื่ อ น�ำเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการแทนกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ รวมถึง
การด�ำเนินการอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และ
รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จ�ำนวน 3 ท่ า น โดยมี น ายพี ร วั ธ น์ เปรมชื่ น (กรรมการ)
เป็ น ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน
พลเอก วิเชียร ศิรสิ นุ ทร (กรรมการอิสระ) เป็นกรรมการสรรหา

28

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

และพิจารณาผลตอบแทน และนายวีระ สุธโี สภณ (กรรมการ)
เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีนางสาว
ภมรา พัฒนภูมิธนินท์ เลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทนมีการประชุมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ ซึง่ กรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาผลตอบแทนทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยผลสรุปจากการประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
แต่ละครัง้ ได้น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ
ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
มีผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
1. พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกจากต�ำแหน่งตามก�ำหนดวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ ก่ อนเสนอให้ ที่ประชุ มสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ

2. พิ จ ารณากลั่ น กรองและเสนอการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ทัง้ ทีเ่ ป็นค่าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล ส�ำหรับปี 2562 โดย
พิ จ ารณาจากผลประกอบการและขนาดธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั เพือ่ น�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 พิจารณาอนุมัติ
3. พิ จ ารณาทบทวนและให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ
กฎบั ต รคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน
และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหากรรมการบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมตั ิ เพือ่ ให้บริษทั มีการสรรหากรรมการบริษทั และ
กรรมการเฉพาะด้าน โดยมีกระบวนการพิจารณาจากผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส
5. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท รวมถึ ง วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ที่
เหมาะสม มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
6. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทมีการ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และก�ำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
7. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�ำเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุ มั ติ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี
โครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ
ในระยะยาว

8. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแบบประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยก�ำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลงานที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
และสือ่ สารให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบเกณฑ์การประเมิน
เป็นการล่วงหน้า อีกทัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการ
สรรหาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง และพิจารณาแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
สรรหาผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นอกจากการด�ำเนินการในภารกิจหลักแล้ว ในปีนี้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ในการก�ำกั บ ดู แ ล
การจัดท�ำแผนการสืบทอด (Succession Planning) ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ด�ำเนินการด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ พร้อมข้อมูลอ้างอิงประกอบการตัดสินใจ
และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ต ามข้ อ พิ จ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนด้วยความ
ระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ เต็มความสามารถ โปร่งใส
เทีย่ งธรรม และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไป
ตรงมา ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
เหมาะสม
ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(นายพีรวัธน์ เปรมชื่น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับ
ดูแลการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 17 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน ดังต่อไปนี้
		 1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ 		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 2. นายอ�ำนาจ พรหมสูตร			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 3. นายชวลิต จันทรรัตน์			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 4. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 5. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 6. นายพลรัชต์ คงชุ่ม			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 7. นายประสิทธิ์ อรรคไกรสีห์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 8. นางสาวเยาวภา ชูวงษ์			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 9. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 10. นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 11. นายดนัยศักดิ์ ปัญญาไว		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 12. ดร.มนตรี บุษบาธร			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 13. นายนริศร์ เด่นไพบูลย์			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 14. นายธีรนัยน์ ปิยะวงศ์			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 15. นายวรพงศ์ ปรีชา			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 16. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 17. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
								
และท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

		 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามขอบเขตและความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไ ว้ในกฎบัต รคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จ�ำกั ด (มหาชน) โดยก�ำหนดนโยบายและ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
และก�ำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งที่
เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงานและการปฏิบตั ิ
งานภายในองค์กร รวมทั้งก�ำหนดแนวทางในการบริหารและ
การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน
มีการสื่อสารให้ทุกส่วนงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
		 ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
มี ก ารประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 6 ครั้ ง โดยผลสรุ ป จากการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้งได้น�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส ทั้งนี้
ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
1. ก� ำ กั บ ดู แ ล บริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รให้ เ ป็ น
ไปตามมาตรฐานสากล COSO's Enterprise Risk
Management Framework ประกอบด้ ว ย การก�ำหนด
วัตถุประสงค์ การบ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง และติดตามก�ำกับผลการจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับโครงการเป็นประจ�ำทุก
2 เดือน โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/การตลาด
ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน/บัญชี ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมาย ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์องค์กร
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
บรรลุเป้าหมายองค์กรที่ก�ำหนดไว้
2. พิ จ ารณาติ ด ตาม ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
ความเสี่ยงทั้งระดับองค์กรและระดับโครงการในด้านต่างๆ
เช่น
ด้านปฏิบัติการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกระบวนการภายใน ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเสี่ยงด้านคุณภาพของงาน และความเสี่ยง
ด้านบริษัทที่ร่วมงานด้วย
ด้านการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเก็บเงิน
จากลูกค้า

ด้ า นบุ ค ลากร ได้ แ ก่ ความเสี่ ย งด้ า นบุ ค ลากร
ไม่เพียงพอ โดยให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการ
สรรหาผูเ้ ชีย่ วชาญ/บุคลากรส�ำหรับเข้าปฏิบตั กิ ารในโครงการ
ที่ด�ำเนินการอยู่ และโครงการที่จะเตรียมน�ำส่งข้อเสนอให้ได้
อย่างเพียงพอ
3. จั ด ประชุ ม ระดมสมองเพื่ อ จั ด ท� ำ แผนจั ด การ
ความเสีย่ ง ปี 2563 โดยให้ตวั แทนพนักงานจากแต่ละหน่วยงาน
เข้าร่วม
4. พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ แผนจั ด การ
ความเสี่ยงปี 2563 ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และ
สภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กร ก่อนน�ำเสนอขอความเห็น
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันขององค์กร
6. รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
		 โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และ
ครบถ้ ว นตามขอบเขตและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้มกี ารบริหารความเสีย่ ง
ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
รวมถึงสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในนามของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
		 1.1 ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อย
				 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษา
ด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated
Consulting Services) ส�ำหรับการวางแผน/การก่อสร้าง/
การพัฒนา/การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรม
ต่างๆ ส�ำหรับการพัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดย
สามารถให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ในจุ ด เดี ย ว (One-stop
Services) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว
กล่ า วคื อ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยให้ บ ริ ก ารที่ ป รึ ก ษาทาง
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่มวาง

แนวคิดการพัฒนาโครงการ การจัดท�ำแผนแม่บทส�ำหรับ
โครงการ การศึกษาความเหมาะสม การส�ำรวจและออกแบบ
รายละเอี ย ดโครงการ ควบคู ่ ไ ปกั บ การศึ ก ษาผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม และยังมีการให้บริการเป็นทีป่ รึกษาในการควบคุม
การก่อสร้างและบริหารโครงการ ไปจนถึงการปฏิบัติการ
และบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดหลังการส่งมอบ
โครงการ ตลอดจนให้บริการทางวิศวกรรมในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ได้แก่ การติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์สนับสนุน บริการถ่ายภาพ
ทางอากาศและท�ำแผนที่ การท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม
และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modeling
(BIM) และให้บริการด้านศึกษาและการฝึกอบรมทางด้าน
วิศวกรรม โดยในการให้บริการวิศวกรรมที่ปรึกษาดังกล่าว

Building Information Modeling (BIM) คือกระบวนการจ�ำลองสภาพโครงการในรูปแบบของ Digital โดยมีขนาดสภาพ
ทางกายภาพ และฟังก์ชั่นที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทได้น�ำกระบวนการ BIM มาใช้ในงานออกแบบ และบริหารการก่อสร้าง
ซึ่งช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error ที่จะท�ำให้งานผิดพลาด
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บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม สาขา
ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์
ด้านทรัพยากรน�้ำ ด้านอาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการที่ปรึกษา
ด้ า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นวิ ศ วกรรม อาทิ เ ช่ น
งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน และ
การตลาด เป็ น ต้ น ส่ ว นลู ก ค้ า ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
มี ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลู ก ค้ า ในต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะลูกค้าที่พัฒนาโครงการในกลุ่มประเทศ CLMV
(กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
		 นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี เ ป้ า หมายขยายการลงทุ น
ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งเพื่ อ สร้ า งรายได้ ป ระจ�ำ (Recurring
Income) ซึง่ ในปี 2562 บริษทั ได้ลงทุนในโครงการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย

และน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่
สวนหลวง-สามย่ า น ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี
ขนาดก�ำลั ง การผลิ ต 240 ลบ.ม./วั น โดยรั บ น�้ ำ ทิ้ ง จาก
การอุ ป โภคบริ โ ภคของอาคาร CU-Terrace และ CU
iHouse มาบ�ำบั ด และจ�ำหน่ า ยกลั บ ให้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อน�ำไปรดน�้ำต้นไม้ของอุทยานจุฬา 100 ปี
และบริเวณโดยรอบ
		 ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท บริษัทย่อย
และบริษทั ร่วมรวมทัง้ สิน้ รวม 12 บริษทั (8 บริษทั มีการด�ำเนิน
กิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีก 4 บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ปิดกิจการและช�ำระบัญชี) โดยแต่ละบริษัทมีการด�ำเนินงาน
แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

100.00%
ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานพลังงานไฟฟา นํ้ามัน
กาซ ปโตรเคมี และอ�ตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งทาเร�อและสาธารณูปโภค

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานว�ศวกรรมธรณีเทคนิค
ฐานราก และโครงสรางใตดิน

100.00%

ATT

TEAMSQ

100.00%

48.77%

GFE

TLT
LTEAM

KGT
30.00%

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานกีบ
ใหคําปร�กษาดานการออกแบบและกอสราง
ในขอบเขตพลังงานไฟฟา
บร�การสํารวจ ออกแบบ และศึกษา
ความเปนไปได ในขอบเขตพลังงานไฟฟา

TEAMG

iGL
Synergy

อยูระหวางดําเนินการปดกิจการ

อยูระหวางดําเนินการปดกิจการ

ทุนจดทะเบียน 10.25 ลานบาท
ประกอบธุรกิจจัดทําการรายงานประเมิน
ผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

100.00%

30.00%
ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ประกอบธุรกิจบร�การทางธรณีว�ทยา
และสํารวจแร

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานการวางแผน
ออกแบบสถาปตยกรรม ตกแตงภายใน
ภูมิสถาปตยกรรมและการพัฒนาเมือง

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

100.00%

TEAMCM

ทุนจดทะเบียน 340 ลานบาท
แบงออกเปน 680 ลานหุน
มูลคาหุนละ 0.50 บาท

93.73%

100.00%

TWI

MSI

83.75%

100.00%

TQM

TEAMi

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาการบร�หาร
และควบคุมงานกอสรางอาคารทุกประเภท

อยูระหวางดําเนินการปดกิจการ

ดําเนินการปดกิจการเร�ยบรอยแลว

หมายเหตุ

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุ่มลูกค้า จ�ำแนกเป็นส่วนงานภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงานธุรกิจ
ต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Businesses) โดยในปี 2561-2562 บริษัทและบริษัทย่อย
มีสัดส่วนรายได้ดังแสดงในภาพ
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สัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
งานตางประเทศ

งานตางประเทศ

7.1%

3.8%
13.4%

14.1%
51.7%

ป 2561

ป 2562

27.1%

29.2%

งานภาคเอกชน

งานภาครัฐ

1.2 ลักษณะการให้บริการ
(1) ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ
		 บริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม
และสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ โดยสามารถให้บริการได้ครบวงจร
ในลักษณะ One-stop Services ตลอดวงจรของการพัฒนา

Tra
nsp
o

โครงการ (Project Development Cycle) ของโครงการ
ประเภทต่างๆ ในหลากหลายด้าน ตั้งแต่การวางแผนแม่บท
การศึ ก ษาความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบ
รายละเอียด การศึกษาผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม การบริหาร
จัดการโครงการ และการควบคุมงานก่อสร้าง จนถึงการด�ำเนินงาน
และบ�ำรุงรักษา
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53.6%

En

		 ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะ
การให้บริการ ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน  
(Study, Design and Report Preparation)
		 บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบ และ
จัดท�ำรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการด้านต่างๆ
รวมถึงงานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และสิง่ แวดล้อม โดย
การให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงานมีลักษณะ
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ จ�ำแนกตามขั้นตอน ได้ดังนี้
(1.1) การวางแผนแม่บท (Master Plan)
		 การวางแผนแม่บท หมายถึง การก�ำหนดแนวทางและ
รูปแบบในการด�ำเนินงานและ/หรือพัฒนาโครงการแบบองค์รวม
หรือทีเ่ รียกว่า แผนแม่บท (Master Plan) ซึง่ รวมถึงการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงานแบบระยะยาว สอดคล้องและตอบสนองทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
(1.2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโครงการ (Feasibility Study)
		 ในการให้บริการทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการจัดท�ำรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
(Feasibility Study) บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการครอบคลุม
ด้านต่างๆ ทีส่ �ำคัญ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ด้านสังคม
และสิง่ แวดล้อม เป็นต้น เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ โครงการทีต่ อ้ งการ
จะด�ำเนินงานนัน้ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ มีผลตอบแทน
หรื อ ผลประโยชน์ ที่ คุ ้ ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น และสามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ บริหารจัดการผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ตามมาในภายหลัง ตลอดจน
สามารถท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ข้อจ�ำกัด
ทางด้านงบประมาณและเวลา
(1.3) การส� ำ รวจและออกแบบรายละเอี ย ด
(Survey and Detailed Design)
		 บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการส�ำรวจและออกแบบ
รายละเอียดของงานในโครงการต่างๆ ตามความต้องการ
ของเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุม
แบบการส�ำรวจ แผนที่ แ สดงต�ำแหน่ ง ของโครงการ
แบบรายละเอียดทั่วไป งานระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ส่วนต่อเนื่องที่มีผลต่อโครงการ แบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนงาน

ก่ อสร้ า ง เพื่ อน�ำไปใช้ ใ นการจั ดท�ำเอกสารประกวดราคา
(Tender Documents) และ/หรือน�ำไปใช้ด�ำเนินการก่อสร้างจริง
(1.4) การส�ำรวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
		 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษา
เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการ
พัฒนาโครงการหรือกิจการทีส่ �ำคัญทีจ่ ะมีผลต่อสิง่ แวดล้อมใน
ทุกๆ ด้าน ทัง้ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม
เพือ่ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว
2) ธุ ร กิ จ การบริ ห ารโครงการและควบคุ ม การ
ก่อสร้าง (Project Management & Supervision Consultant:
PMSC)
		 บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการด้านการบริหารและ
ควบคุมการก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของ
โครงการทีข่ าดบุคลากรหรือไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการบริหาร
และควบคุมการก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องว่าจ้าง
บริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาซึง่ มีประสบการณ์และมีความเชีย่ วชาญ
ด้านการบริหารและควบคุมโครงการให้มาเป็นตัวแทนในการ
บริหารและควบคุมกิจกรรมและผลงานในทุกๆ ขั้นตอนของ
โครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนองค์ประกอบต่างๆ ของ
โครงการ ขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้างเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน
ขัน้ ตอนการออกแบบรายละเอียด ขัน้ ตอนการก่อสร้าง ไปจนถึง
ขั้ น ตอนหลั ง ส่ ง มอบงานก่ อ สร้ า ง การฝึ ก อบรมบุ ค ลากร
การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงานและการตรวจสอบ
งานในช่วงรับประกันผลงานอย่างเป็นระบบ
3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Businesses)
		 นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท
และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ ค รบวงจรมากขึ้ น
ลักษณะของงานให้บริการในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ได้แก่ การติดตัง้
เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation) บริการ
ถ่ายภาพทางอากาศและท�ำแผนที่ (Drone-based Survey)
การท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
ด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) และการ
ศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านวิศวกรรม (Education and
Training)
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		 นอกจากนี้ บริษทั ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ลงทุนในโครงการบ�ำบัดน�้ำเสียและ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพืน้ ทีส่ วนหลวงสามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดก�ำลัง
การผลิต 240 ลบ.ม./วัน โดยรับน�้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภค

ของอาคาร CU-Terrace และ CU iHouse มาบ�ำบัดและ
จ�ำหน่ า ยกลั บ ให้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น�ำไป
รดน�้ ำ ต้ น ไม้ ข องอุ ท ยานจุ ฬ า 100 ปี แ ละบริ เ วณโดยรอบ
ระยะเวลาด�ำเนินการ 10 ปี ซึง่ จะก่อให้เกิดรายได้ประจ�ำด้วย

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Accelerometer

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Observation Wall

ภาพตัวอย่าง : เครื่องมือ Water Level Indicator

ภาพตัวอย่าง : Drone

ภาพตัวอย่าง : การท�ำงานโดยใช้ BIM
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		 ในปี 2561-2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน (Study,
Design and Report Preparation) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related
Businesses) คิดเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้
สัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

9.1%

55.0%

งานการบริหารโครงการ
และควบคุมงานกอสราง

6.0%

ป 2562

ป 2561
35.9%

งานการศึกษาออกแบบ
และจัดทำรายงาน

(2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชีย่ วชาญ
			 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรม
ที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้
บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation
and Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษ
ระหว่างเมือง ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟทางคู่และ
รถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร
การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการโลจิสติกส์
2) ทรัพยากรน�้ำ  (Water Resources, WE) ได้แก่
บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน�้ ำ เพื่ อ การอุ ป โภค
บริโภค และชลประทาน ไฟฟ้าพลังน�ำ้ การป้องกันน�ำ้ ท่วมและ
การระบายน�้ ำ วิ ศ วกรรมชายฝั ่ ง รวมถึ ง การคาดการณ์
สถานการณ์น�้ำ
3) อาคารและสาธารณูปโภค (Urban, Buildings and
Infrastructure, UBI) ได้แก่ งานอาคารและระบบสาธารณูปโภค
ทุ ก ประเภท รวมถึ ง โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น
รูปแบบต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้าและ
Mixed-use Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม
งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมิภาค การวางแผน

53.3%

งานการบริหารโครงการ
และควบคุมงานกอสราง

40.7%

งานการศึกษาออกแบบ
และจัดทำรายงาน

พั ฒ นาที่ ดิ น อาคารและนิ ค มอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การ
พัฒนาเมืองรอบศูนย์กลางการคมนาคม (Transit Oriented
Development: TOD)
		
4) สิง่ แวดล้อม (Environmental Management, ENV)
ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษา
และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสังคม
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ การวางแผนจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แผนปฏิ บั ติ ก ารอพยพโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน และ
แผนพัฒนาสังคม
5) พลังงาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทน
ทุกประเภท เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน อันครอบคลุมถึง
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�้ำ ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ ขยะ นิวเคลียร์ งานเปลีย่ นระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงาน การอนุรักษ์
พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระ
และการท�ำ Due Diligence
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สัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
อื่นๆ
ทรัพยากรน้ำ

0.0%

การคมนาคม
และโลจิสติกส

19.9%
สิ่งแวดลอม

5.0%

สิ่งแวดลอม

ป 2561

25.1%

13.6%

1.0%

การคมนาคม
และโลจิสติกส

7.1%

44.6%

ป 2562

43.4%

28.6%
5.4%

อาคาร
และสาธารณูปโภค

อื่นๆ

ทรัพยากรน้ำ

พลังงาน

6.3%
อาคาร
และสาธารณูปโภค

พลังงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยาน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วน
นานาชาติอู่ตะเภา (บริหารโครงการก่อสร้าง) : กองทัพเรือ
ต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด (ศึกษาความเหมาะสม
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน แนวทางการลงทุนทีเ่ หมาะสม
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน และออกแบบเบื้องต้น) :
การรถไฟแห่งประเทศไทย
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ศึ ก ษาความเหมาะสมการให้ เ อกชนร่ ว มลงทุ น โครงการ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู ช่ ว งแคราย-มี น บุ รี (บริ ห าร
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยาย ทางยกระดับอุตราภิมขุ โครงการและควบคุมการก่อสร้าง) : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ช่วงรังสิต-บางปะอิน : กรมทางหลวง
ประเทศไทย

โครงการท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ขั้ น ที่ 3 เพื่อให้รองรับการขนส่ง
ตูส้ นิ ค้าผ่านทางรถไฟและเพิม่ ระบบจัดการขนตูส้ นิ ค้า แบบอัตโนมัติ
(Automation) ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
(PPP) (ศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน
และสิ่งแวดล้อม) : การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม ความจุ ท างรถไฟ
ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่
ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด (ทบทวนแบบรายละเอียด จัดท�ำเอกสาร
ประกวดราคา ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และ
จัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) : การรถไฟ
แห่งประเทศไทย
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โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางศรีราชา - ระยอง และ โครงการปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขปั ญ หาบนทางหลวงพิ เ ศษ
มาบตาพุด-คลองใหญ่ (ศึกษาความเหมาะสม) : การรถไฟแห่ง ระหว่างเมือง ตามปีงบประมาณ 2562 (ศึกษาและออกแบบ
ประเทศไทย
รายละเอียด) : กรมทางหลวง

โครงการทางพิ เ ศษกรุ ง เวี ย งจั น ทน์ สปป.ลาว (ออกแบบ โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
รายละเอียด) : Asia Investment, Development & Construction ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สนับสนุน สกพอ. บริหารและ
Sole Co. Ltd., Lao PDR
ก�ำกับสัญญา) : ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
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โครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟวงแหวนย่างกุง้ ประเทศเมียนมา โครงการแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วมบนทางหลวงหมายเลข 304 (ศึกษา
(วิศวกรอิสระ ออกแบบมาตรฐานทางรถไฟช่วงตัดถนน จัดอบรม ความเหมาะสมในการลงทุน) : กรมทางหลวง
การวางแผนการก่ อ สร้ า ง และความปลอดภั ย ให้ กั บ วิ ศ วกร) :
Shwe Taung Development Co., Ltd.

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ น�ำ้ อีมนู (ออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้ำน�้ำอีมูน (ควบคุมงานก่อสร้าง
งานธรณี เ ทคนิ ค และงานโครงสร้ า งคอนกรี ต ใต้ ดิ น -บนดิ น ) : ด้านงานธรณีเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์สง่ น�ำ้ ใต้ดนิ ) : Chaleun
Chaleun Sekong Energy Co., Ltd., Lao PDR และ Song Da 5 Sekong Energy Co., Ltd., Lao PDR
Joint Stock Company, Vietnam
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โครงการแหล่งน�้ำใต้ดินส�ำหรับเมืองดิลี ประเทศติมอร์ เลสเต โครงการเขือ่ นไฟฟ้าพลังน�ำ้ เซกอง 4เอ และเซกอง 4บี สปป.ลาว
(ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น) : National Directorate of Water (ออกแบบ จัดท�ำเอกสารประกวดราคา) : บริษัท ราชกรุ๊ป จ�ำกัด
Resources Management (DNGRA), Ministry of Public Works (มหาชน) Lao World Engineering & Construction Co., Ltd. และ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการปรับปรุงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษานครนายก จังหวัด โครงการปรับปรุงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษากุมภวาปี ต�ำบลเวียงค�ำ 
นครนายก (ศึกษาความเหมาะสม) : กรมชลประทาน
อ�ำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ศึกษาความเหมาะสม) :
กรมชลประทาน

42

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

โครงการให้เอกชนลงทุนโครงการบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำกลับมา โครงการก่ อ สร้ า งระบบน�้ ำ ประปาส� ำ หรั บ เมื อ งท่ า ขี้ เ หล็ ก
ใช้ใหม่ (Water Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ประเทศเมียนมา (ศึกษาความเหมาะสม ส�ำรวจ ออกแบบ ควบคุม
(เอกชนร่วมลงทุน) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และบริหารงานก่อสร้าง) : Hein Linn San Co., Ltd.

โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม โครงการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการ
ส�ำหรับการขยายพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่ โครงการโรงไฟฟ้า ก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมเขื่อนไปหลวงพระบาง และ
หงสา ไซยะบุรี สปป. ลาว : Hongsa Power Co., Ltd.
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้นระบบสายส่ง สปป. ลาว :
PT Sole Co., Ltd., บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการควินน์ คอนโด สุขุมวิท 101 (BIM Manager และบริหาร โครงการเดอะรูม พญาไท (BIM Manager และบริหารโครงการ
โครงการในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง) : บริษทั เอ็ม บี เค ในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะการก่อสร้าง) : บริษัท แลนด์ แอนด์
เรียล เอสเตท จ�ำกัด
เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาความเหมาะสมการก�ำหนดพื้นที่เขตพัฒนา โครงการที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 (ขอบเขตงานส่วนที่ 2) : ส�ำนักงาน เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก (สกพอ.) เพื่ อ สนั บ สนุ น
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แผนพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (สนับสนุนงานด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) :
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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โครงสร้ า งพื้ น ฐาน อมรปุ ร ะ ประเทศเมี ย นมา (ออกแบบ
รายละเอียด) : Mandalay Business Capital City Development Ltd.
(MBCCD)

โครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเมือง โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบินภาคตะวันออก (คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน) : กองทัพเรือ
การใช้พลังงานในพืน้ ทีศ่ นู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร แห่งที่ 2 (การจัดท�ำแผนและ โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ออกแบบเบื้องต้น ระบบสาธารณูปโภคและการส�ำรวจด้วยโดรน) : ด้านคมนาคมขนส่ง : ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1) นโยบายการตลาด
		 บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้าน
วิ ศ วกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการ สามารถให้
ค�ำปรึกษาแบบครบวงจรด้วยทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง
ท�ำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทได้ให้บริการและเป็นที่ยอมรับมี
มากกว่า 2,500 โครงการทัง้ ในระดับประเทศและระดับภูมภิ าค
1.1) กลยุทธ์การแข่งขัน
			 • การเสนอราคา
						 ในกระบวนการเข้ า ประมู ล หรื อ การรั บ งาน
จากเจ้าของโครงการ บริษัทและบริษัทย่อยจะเสนอราคา
ค่าบริการแก่เจ้าของโครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน
ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาด
ของโครงการ ตลอดจนจ�ำนวนและต�ำแหน่งของบุคลากรที่มี
ความเหมาะสมทัง้ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในทุกแขนง
ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้บริการในโครงการนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก
โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการจัดท�ำงบประมาณ
ค่าตอบแทนบุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จา่ ยทางตรง
(Direct Cost) ส�ำหรับแต่ละโครงการ และบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ของบริษทั (Cost Plus Method) โดยยึดหลักการก�ำหนดราคา
ค่าบริการวิชาชีพในอัตราที่สามารถแข่งขันได้
				 • การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
						 บริษทั ได้น�ำระบบการท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม
วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information
Modeling (BIM) มาใช้ ใ นงานออกแบบงานอาคารและ
สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อแสดงผลเป็นภาพเคลื่อนไหว ช่วย
วิเคราะห์โครงสร้าง ประมาณราคา ตรวจสอบความขัดแย้ง
ของแบบ และขยายผลไปใช้งานในช่วงการก่อสร้าง ตลอดจน
การใช้งานและการบ�ำรุงรักษาได้ นอกจากนี้ยังได้น�ำโดรน
มาใช้ในการส�ำรวจ จัดท�ำแผนที่ ด้วยเทคโนโลยีการส�ำรวจ
ภูมิประเทศรูปแบบใหม่ UAV & RTK (Unmanned Aerial
Vehicle และ Real Time Kinematic) ซึ่งช่วยให้งานส�ำรวจ
และจัดท�ำแผนทีภ่ าพถ่ายความละเอียดสูง จัดท�ำแบบจ�ำลอง
3 มิติ มีความถูกต้องแม่นย�ำ ลดระยะเวลาการท�ำงานและลด
การใช้ทรัพยากรลงได้
				 • การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
						 บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาความรู้
ความเชีย่ วชาญให้กบั บุคลากร เพือ่ เพิม่ ทักษะ ความรูใ้ ห้ทนั สมัย
เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั ตลอดเวลา และมีการน�ำระบบพีเ่ ลีย้ ง
(รุ่นพี่รุ่นน้อง) มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการ
ท�ำงานของพนักงาน รวมทั้งจัดหลักสูตรวิชาการส�ำคัญต่างๆ
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เช่น หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ส�ำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลักสูตรเทคนิค
ควบคุมและบริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หลักสูตร
การท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วย
ระบบ Building Information Modeling (BIM) ซึง่ เป็นส่วนงาน
ทีส่ �ำคัญของบริษทั เพือ่ ให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลกู ค้า
ได้ถกู ต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม
1.2) ช่องทางการขาย
		 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการ
ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะน�ำจากลูกค้าที่เคย
ใช้บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรที่ทางกลุ่มบริษัทมีอยู่
2) การท�ำการตลาดเชิงรุกกับลูกค้าทัง้ เก่าและใหม่ เพือ่ ทราบถึง
ความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันน�ำมา
ซึ่งการได้รับฟังรายละเอียดงานหรือรับเอกสารข้อก�ำหนด
โครงการ และน�ำเสนอแนวทางเบื้ อ งต้ น (Preliminary
Solutions) 3) การได้รับเชิญจากเจ้าของโครงการเพื่อเข้าร่วม
การประกวดข้อเสนอการให้บริการด้านเทคนิคและราคา
(Technical and Cost Proposals) โดยบริษัทและบริษัทย่อย
มีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจประจ�ำแต่ละสายงาน เพื่อดูแลและ
รับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียด
การเปิดประกวดราคาส�ำหรับโครงการที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้
ผลงานในอดีตของกลุ่มบริษัทที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วย
ให้กลุม่ บริษทั ได้รบั โอกาสและความไว้วางใจในการเป็นบริษทั
วิศวกรที่ปรึกษาจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
		1.3) กลุ่มเป้าหมาย
		 บริษัทมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชน
ในโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยบริษัทมุ่งขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และ
ติมอร์-เลสเต ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ของบริษัทเป็นงานภาครัฐ
54% งานภาคเอกชน 29% งานภาคต่างประเทศ 13% และ
งานภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4%
2) สภาพการแข่งขันในธุรกิจทีป่ รึกษาปีทผี่ า่ นมา
(1) ภาวะอุตสาหกรรม
				 ภาวะเศรษฐกิ จ ไทยและในภู มิ ภ าค นโยบาย
การลงทุนภาครัฐ แนวโน้มอุตสาหกรรมการก่อสร้างของ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อธุรกิจทีป่ รึกษาด้าน
วิศวกรรมและสิง่ แวดล้อมทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยด�ำเนินการอยู่
โดยในปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลง
จาก 4.2 ในปี 2561 โดยมีปัจจัยจากมูลค่าการส่งออกสินค้า
ลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม

ขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อ
ทัว่ ไปเฉลีย่ ร้อยละ 0.7 และ บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.8
ของ GDP (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่
ทั้งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563, ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สศช.) ทัง้ นี้ แม้โครงการขนาดใหญ่
ใน EEC จะมีความล่าช้าไปบ้าง แต่ในช่วงปลายปี 2562
รั ฐ บาลได้ ล งนามสั ญ ญาโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม
3 สนามบินกับเอกชนผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
และให้บริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษาควบคุม
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
และปัจจุบนั บริษทั อยูร่ ะหว่างรอลงนามสัญญาโครงการดังกล่าว
			 ส�ำหรับในปี 2563 สศช. ประมาณการแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทย คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลง
จากปี 2562 ตามข้อจ�ำกัดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19
ปัญหาภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณ แต่ยงั มีปจั จัย
สนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจ
และการค้าโลกตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการ

กี ด กั น การค้ า (2) การขยายตั ว ในเกณฑ์ ที่ น ่ า พอใจของ
การใช้จา่ ยภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ
(3) แรงขับเคลือ่ นจากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัว
ทีต่ ำ�่ ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทัง้ นี้ คาดว่า มูลค่าการส่งออก
สินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุ น รวม ขยายตั ว ร้ อ ยละ 3.5 และร้ อ ยละ 3.6
ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.4 - 1.4
และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP (ทีม่ า : ภาวะ
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
สศช.)
		 ทั้ ง นี้ การขั บ เคลื่ อ นการลงทุ น จากภาครั ฐ ข้ า งต้ น
จะมุ ่ ง เน้ น การผลักดันโครงการขนาดใหญ่ใน EEC ท�ำให้
โครงการมีแนวโน้มเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความ
มัน่ ใจของนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ โดยมีความก้าวหน้า
ของโครงการ EEC ณ มกราคม 2563 ดังนี้

โครงการ

ความก้าวหน้า

1. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก

อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่ม BBS

2. โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ลงนามสัญญา ต.ค. 62

3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนผู้ลงทุน

4. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ลงนามสัญญา ต.ค. 62
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		 ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมที่ส�ำคัญ 44 โครงการวงเงิน 1,947,310 ล้านบาท มีผลการด�ำเนินการ
ณ มกราคม 2563 ดังตาราง

อยูระหวางกอสราง
รถไฟฟา
• สีแดง: บางซื่อ-รังสิต/บางซื่อ-ตลิ�งชัน
• สีสม: ศูนยวัฒนธรรม-มีนบุร�
• สีชมพ�: แคราย-มีนบุร�
• สีเหลือง: ลาดพราว-สำโรง

มอเตอรเวย+ทางดวน
• พัทยา-มาบตาพ�ด
• บางปะอิน-นครราชสีมา
• บางใหญ-กาญจนบุร�

รถไฟความเร็วสูง
• กรุงเทพ-นครราชสีมา
• รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

รถไฟทางคู
• ระยะที่ 1
จำนวน 7 เสนทาง

ศูนยกระจายสินคา
• ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ
จ.เชียงราย

ครม. อนุมัติแลว+เตร�ยมดำเนินการ
ทาเร�อ
ศูนยกระจายสินคา
รถไฟฟา
ทาอากาศยาน
• ศูนยการขนสงชายแดน • แหลมฉบังเฟส 3
• สีแดง: รังสิต-ม.ธรรมศาสตร/
• ทางว��งเสนที่ 3 สุวรรณภูมิ
จังหวัดนครพนม
ตลิ�งชัน-ศาลายา/ตลิ�งชัน-ศิร�ราช • ศูนยซอ มบำรุงอากาศยาน อ�ตะเภา
• สีมวง: เตาปูน-ราษฎรบูรณะ
มอเตอรเวย+ทางดวน
รถไฟทางคู
• ทางพ�เศษพระราม 3-ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอก • เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ
• สีสม: บางข�นนนท-มีนบุร�
ดานตะวันตก
• บานไผ-มุกดาหาร-นครพนม

คณะกรรมการ PPP
อนุมัติแลว+เตร�ยมเสนอ ครม.

มอเตอรเวย
• นครปฐม-ชะอำ

จะนำเสนอ ครม. ในระยะตอไป
รถไฟฟา
รถไฟทางคู
• สายสีแดง ชวงบางซื่อ-หัวลำโพง • ระยะที่ 2
จำนวน 7 เสนทาง
และบางซื่อ-หัวหมาก

มอเตอรเวย+ทางดวน
• บางข�นเทียน-บานแพว

ที่มา : กระทรวงคมนาคม 23 ม.ค. 63

ทาอากาศยาน
• การบินไทยซื้อเคร�่องบิน
38 ลำ
• ดอนเมือง ระยะ 3
• เชียงใหม ระยะ 1
• ศูนยฝกอบรมบุคลากร
ดานการบินและอวกาศ
อ�ตะเภา

		 โดยในปี 2563 กระทรวงคมนาคมยังคงเร่งผลักดันโครงการข้างต้น ซึง่ มีสว่ นช่วยสนับสนุนให้ธรุ กิจวิศวกรรมทีป่ รึกษาเติบโต
ต่อเนือ่ งในปี 2563 ทัง้ นี้ งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมปี 2563 มีจ�ำนวน 110,573 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วน
ดังภาพ โดยส่วนใหญ่รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะใช้เงินกู้และเงินรายได้ในการลงทุนโครงการ ท�ำให้ได้รับผลกระทบน้อยจากความ
ล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

งบลงทุนรัฐว�สาหกิจภายใตกระทรวงคมนาคม
110,572.27 ลานบาท
(13 หนวยงาน)
ทางอากาศ
21,705.80 ลบ.
19.63%
ทางน้ำ
4,206.08 ลบ.
3.80%

ที่มา : กระทรวงคมนาคม 23 ม.ค. 2563
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ทางบก
7,806.59 ลบ.
7.06%

ทางราง
76,853.79 ลบ.
69.51%

		 จากการลงทุนโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ของภาค
รัฐและรัฐวิสาหกิจทัง้ หมด จะเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นประเทศและ
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วย
(2) การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม
		 ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาบุคคลและนิติบุคคล
ที่สามารถเข้าร่วมเสนองานกับหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็น
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา ส�ำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือมีหนังสือรับรอง
จากศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา ตามทีก่ �ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจากข้อมูล
ของศู น ย์ ข ้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษา ส�ำนั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ
กระทรวงการคลัง ได้จ�ำแนกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาเป็น 6 ประเภท
ได้ แ ก่ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระ ที่ ป รึ ก ษาห้ า งหุ ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท
ที่ปรึกษาสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษามูลนิธิ ที่ปรึกษาสมาคม
และที่ปรึกษาองค์กรของรัฐ ปัจจุบันมีจ�ำนวนที่ปรึกษาที่ขึ้น
ทะเบียนแล้ว จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,164 ราย แบ่งเป็นทีป่ รึกษาอิสระ
จ�ำนวน 314 ราย และที่ปรึกษานิติบุคคล 1,632 ราย สถาบัน
การศึกษา 111 ราย และประเภทอืน่ ๆ 107 ราย (ข้อมูล ณ วันที่
29 มกราคม 2563) ส่วนการขึน้ ทะเบียนสาขา ความเชีย่ วชาญ
และการบริการ จะขึ้นกับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคลากร
ที่ ป รึ ก ษาและ/หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนิ ติ บุ ค คลว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการ
ที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน
		 อย่ า งไรก็ ดี หากพิ จ ารณาภาวะแข่ ง ขั น ในตลาด
ผู้ประกอบการธุรกิจที่ปรึกษาสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม
1) ทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางในบาง
สาขา
		 ทีป่ รึกษากลุม่ นีจ้ ะมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในบางสาขา
เช่น ทรัพยากรนำ�้ หรือ ขนส่ง หรือ การควบคุมงานก่อสร้าง จึง
รับงานเฉพาะในโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ

2) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญแบบบูรณาการ
		 ทีป่ รึกษากลุม่ นีจ้ ะมีความเชีย่ วชาญงานทีห่ ลากหลาย
สาขา ทั้งแหล่งน�้ำ ขนส่ง พลังงาน สิ่งแวดล้อม อาคารและ
สาธารณูปโภค ซึง่ ทีป่ รึกษากลุม่ นีจ้ ะรับงานทีม่ คี วามหลากหลาย
สามารถเป็น One-stop Services ได้ และสามารถรับงานที่มี
มูลค่าสูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถออกไปรับงานใน
ต่างประเทศได้
3) ที่ ป รึ ก ษาจากต่ า งประเทศ (Multinational
Consultants)
		 ที่ปรึกษากลุ่มนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่มาจากยุโรป
อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
เทคโนโลยีทันสมัย และมุ่งรับงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย บางบริษัทมีสาขา
ในประเทศไทย สามารถรับงานได้ด้วยตัวเอง และบางบริษัท
มาจากต่างประเทศต้องร่วมงานกับบริษัทพันธมิตรในไทย
เป็นรายโครงการ เช่น AECOM, Tractebel Engie, Surbana
Jurong, Nippon Koei, AF Poyry, Nikken Sekkei, PCKK,
Oriental Consultants
		 ทั้งนี้ การแข่งขันเข้าประมูลงานในธุรกิจที่ปรึกษาจะ
แตกต่างจากจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทัว่ ไปจะเน้นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ของบริษัทและบุคลากร รวมทั้ง
ข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นหลัก และข้อเสนอด้านราคาเป็น
ปัจจัยรอง ท�ำให้ผู้มีประสบการณ์ในโครงการขนาดใหญ่ที่
หลากหลาย มีบคุ ลากรทีเ่ พียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ รวมทัง้ มีระบบบริหารจัดการความรู้ องค์กร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมือ่ เทียบกับ
คู ่ แ ข่ ง ทั่ ว ไปที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละบุ ค ลากรน้ อ ยกว่ า หรื อ
คุณภาพด้อยกว่า
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
		 ทีมกรุป๊ ตระหนักในบทบาทของการเป็นหนึง่ ในสมาชิก
ของสังคม และเชื่อมั่นว่า บริษัทจะประสบความส�ำเร็จอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนได้ จะต้องอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ จึงด�ำเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมสร้างสังคมอุดมความสุข มีความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในฐานะพลเมื อ งบรรษั ท ที่ ดี (Good
Corporate Citizen) โดยเริม่ จากการสร้างความสุขภายในทีท่ �ำงาน
แล้วขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง และสังคมในท้ายที่สุด
		 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิ จ การที่ จั ด ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งก�ำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการ
ด้ ว ยความเป็ น ธรรม 2) การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และ 8) การมี
นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงาน
ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นโยบายภาพรวม
		 บริษัทประกอบธุรกิจบนหลักการของการสร้างและ
พั ฒ นาพื้ น ฐานความคิ ด กระบวนการตั ด สิ น ใจ กลยุ ท ธ์
โครงสร้าง ระบบ แบบแผน ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั ิ ขัน้ ตอน และ
ตัวชี้วัด ซึ่งบริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ นโยบายการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวทางปฏิบัติส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพือ่ ให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
ทุกท่านทีม่ ตี อ่ บริษทั ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หมด
โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการด�ำเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทาง
การเมืองเพือ่ ป้องกันการทุจริตในทุกๆ กรณี ซึง่ จะเป็นการเพิม่
ความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อทุกฝ่าย
บริ ษั ท ไม่ เ พี ย งแต่ ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ท าง
เศรษฐกิจ แต่ยังมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมควบคูก่ บั การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
โดยบริษทั ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบร่วมทีพ่ งึ มีตอ่
สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การพัฒนาสังคมและประเทศ
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวความคิดแบบ CSR
(Corporate Social Responsibility) ทีแ่ พร่หลายในโลกสากล
อย่างกว้างขวาง
การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
		 บริษัทได้ก�ำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
นโยบาย ประกาศ และคูม่ อื แนวทางการปฏิบตั งิ านของบริษทั
ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
		 บริษัทให้ความส�ำคัญในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความสุจริตและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบาย กฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ภายในบริ ษั ท ที่ ใ ช้ ส�ำหรั บ ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
พนักงานทุกระดับ และส�ำหรับลูกค้า คูค่ า้ หรือบุคคลอืน่ ๆ อย่าง
เป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ค�ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบ
ของบุคคลแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความสมดุล สมเหตุสมผล
และเป็นธรรม และมีบทก�ำหนดโทษกรณีมีการปฏิบัติตน
ในลักษณะทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างมาก
2. การต่อต้านการทุจริต
		 บริษัทเป็นองค์กรที่เน้นการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ ี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือ่ ประโยชน์ตอ่
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 10/2559 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบาย
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ซึ่ ง ได้ ก�ำหนดให้ ด�ำเนิ น งาน
โดยยึดหลักความโปร่งใส และห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
ท�ำการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง ในและนอกองค์ ก ร ได้ ก�ำหนด
แนวปฏิ บั ติ ใ นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ในรู ป แบบ

ต่างๆ มีการพัฒนาบุคลากรควบคูไ่ ปกับการเสริมสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งบริษัท
จัดให้มีระบบควบคุมภายใน มีช่องทางในการสื่อสาร ในการ
แจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัท ทั้งนี้ บริษัท
ยังก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่
เฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกกรณี พร้อม
ปกป้องผูท้ แี่ จ้งข้อมูลเบาะแสด้วยความบริสทุ ธิใ์ จและมีเจตนา
ที่ดีต่อบริษัทอีกด้วย
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
		 บริษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนการปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ อีกทั้ง
บริษัทยังส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการ โดยก�ำหนด
แนวทางในคู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง “การจ้างคนพิการ”
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
		 พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร บริษัทจึง
ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ใส่ใจต่อคุณภาพชีวติ ของพนักงาน โดยบริษทั จัดสรรพนักงาน
ให้ท�ำงานตรงตามคุณสมบัติของตน และจัดสวัสดิการต่างๆ
ให้แก่พนักงานทั้งการดูแลสุขภาพพนักงาน รวมทั้งบริษัทได้
ก�ำหนดโครงสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนสร้าง
บรรยากาศให้พนักงานท�ำงานด้วยความสุขสามัคคี ผลักดัน
ให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของตนเองอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะในหน้าที่การงานแก่พนักงานทุกๆ คน เพื่อพัฒนา
ความสามารถและเป็นการช่วยสร้างก�ำลังใจและทัศนคติที่ดี
ในการท�ำงานด้วย เช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน
อบรมการออกแบบ 3 มิติ (BIM) ให้แก่วศิ วกรอายุตำ�่ กว่า 40 ปี
ทุกคน กิจกรรมรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง ซึ่งเราเรียกว่ากิจกรรมหมูป่า
การจัดให้มีการศึกษาดูงานโครงการที่บริษัทด�ำเนินการอยู่
เช่น โครงการรถไฟสายสีแดง การบรรยายความรู้จากบุคคล
ที่ได้รับความสนใจจากสังคม
		 นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการบรรยายความรู้จาก
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ความรู้เรื่อง
สุขภาพกายและใจ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการท�ำงาน
ยกระดับจิตใจ และสร้างเสริมทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและ
การท�ำงาน เช่น การบรรยายธรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำอย่าง
ต่อเนื่องและกิจกรรมโครงการเพิ่มพลังคุณภาพสร้างพลังทีม
สู่หัวใจ CSR
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)
		 บริษัทด�ำเนินการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจัง
และต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ มุ่งเน้ นถึ ง
การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า การผลิตผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามก�ำหนดเวลา การปฏิบตั งิ าน
เป็ น ที ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การสร้ า งและรั ก ษา
ความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้า สร้างเครือข่าย พันธมิตรและรักษา
การมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
		 บริ ษัท เล็ ง เห็นถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อ ม จึ ง
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็น
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานต้ อ งอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละรั ก ษา
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
อย่ า งเคร่ ง ครั ด ระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ ก ารด�ำเนิ น กิ จ การเกิ ด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุน
การจั ด กิ จ กรรมของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย อั น เป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ
สาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
		 บริษัทมีจิตส�ำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิก
ที่ ดี ต ่ อ สั ง คม โดยมี แ นวทางในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อม
ของชุมชนและสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ในบริเวณใกล้เคียงส�ำนักงานของบริษัทและชุมชนอื่นๆ เช่น
การมอบทุนวันเด็กแก่สถานีต�ำรวจนครบาลโคกคราม เพื่อ
สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก และเยาวชนบุ ต รหลาน
ข้าราชการต�ำรวจ
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึง่ ได้จาก
การด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น ให้ มี น วั ต กรรมในด้ า นต่ า งๆ
โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการท�ำงานทั้งในระดับ
ภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้น
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคม บริษทั ถือเป็นนโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรม
เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสาร
และเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
ทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั มุง่ มัน่ และทุม่ เทสร้างองค์กรทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (Good Corporate
Citizen) ที่สรรค์สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในสังคมเดียวกัน
บริ ษั ท จึ ง ร่ ว มมื อ กั บ “มู ล นิ ธิ ก ลุ ่ ม ที ม รวมใจ” ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง
โดยผู ้ บ ริ ห ารของ TEAMG เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2550
มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ล�ำดั บ ที่ 729 ของประกาศกระทรวงการคลั ง โดยตั้ ง
ปณิธานร่วมกันว่าจะด�ำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
กล่าวคือ (1) ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่เยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทุ น อาหารกลางวั น แก่ โ รงเรี ย นที่
ขาดแคลน (3) ส่งเสริมด้านกิจการห้องสมุดและการกีฬาแก่
ประชาชน (4) ด�ำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอืน่ ๆ
เพื่อสาธารณประโยชน์ และ (5) ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับ
การเมืองแต่ประการใด ในปี 2562 ทีมกรุ๊ปผนึกก�ำลังร่วมมือ
กับพันธมิตร จัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
สนั บ สนุ น สั ง คมให้ น ่ า อยู ่ ร ่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ก ลุ ่ ม ที ม รวมใจ
ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• มอบทุนการศึกษา เพือ่ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวติ และให้แก่นกั เรียนทีม่ คี วามประพฤติดแี ต่ยากจน
เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 14 จำ�นวน 330 ทุน

มอบทุนโรงเรียนใน จ. นครนายก

มอบทุนโรงเรียนใน จ. นครสวรรค์
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• โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ” ปี 7 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและประสบการณ์ให้เข้าใจถึงลักษณะวิชาชีพ
ให้แก่เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และ Suwon Information Science High School จากประเทศ
เกาหลีใต้ โดยจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญจากทีมกรุ๊ป หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในธุรกิจที่ปรึกษา” และน�ำ
นักเรียนไปชมโครงการ True Branding Shop @ICONSIAM

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ “มุ่งสู่วิศวะ”
• กิจกรรมสอนวาดภาพระบายสี ร่วมกับกลุ่มพู่กันสัญจร ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน จ.นครนายก เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมสอนวาดภาพระบายสี
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• โครงการปันน�ำ้ ใจให้นอ้ ง ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผูพ้ กิ ารซำ�้ ซ้อน) โดยบริจาคสิง่ ของและทุนทรัพย์
และเยี่ยมให้ก�ำลังใจครูและเด็กนักเรียน

• ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ การสัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) เป็นการน�ำประเด็นที่ทีมกรุ๊ปมี
ความเชี่ยวชาญและก�ำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น มาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมทัง้ การหาข้อสรุปในประเด็นค�ำถามร่วมกัน และร่วมบรรยายความรูก้ บั องค์กรภายนอกเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ แลกเปลีย่ น
ความรู้เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคม
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• จัดท�ำหนังสือ รวบรวมองค์ความรู้ และแบ่งปันองค์ความรูผ้ า่ นสือ่ สาธารณะ บริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการองค์ความรูต้ า่ งๆ
อย่างเป็นระบบด้วยการก่อตั้งหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ และ
จัดท�ำหนังสือรวบรวมองค์ความรูใ้ นประเด็นทีน่ า่ สนใจในขณะนัน้ มาเผยแพร่ให้แก่ผทู้ สี่ นใจ เพือ่ ให้สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ได้ต่อไป

หนังสือ CSR
• กิจกรรมสาธารณประโยชน์ การช่วยเหลือในเหตุการณ์อุทกภัย และการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย โดยการบริจาคเงินช่วย
น�้ำท่วมอุบลราชธานี ผ่านสภากาชาดไทย
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• กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาขยะที่ถูกปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสัตว์ทะเล และเพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานในองค์กร ตลอดจนสร้างจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทีมกรุ๊ป
จึงจัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

• กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่น้องๆ นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ตั้งต้นการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
และแก่นตะวัน และจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 340 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
บริษทั ไม่มหี นุ้ ประเภทอืน่ ทีม่ สี ทิ ธิหรือเงือ่ นไขแตกต่าง
จากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ปลงสภาพให้ ก องทุ น รวมเพื่ อ ผู ้ ล งทุ น ซึ่ ง เป็ น
คนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และไม่มีการออกตราสาร
แสดงสิทธิในผลตอบแทนทีเ่ กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง (NVDR)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 20 ล�ำดับแรก ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ล�ำดับที่
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1

นายประเสริฐ ภัทรมัย

66,919,200

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
9.84%

2

นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

40,616,200

5.97%

3

นายอ�ำนาจ พรหมสูตร

38,430,200

5.65%

4

นายชวลิต จันทรรัตน์

38,278,400

5.63%

5

นายกิตติพล บุลนิม

26,543,200

3.90%

6

นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

23,587,000

3.47%

7

นางสิรินิมิตร บุญยืน

23,122,200

3.40%

8

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

20,275,000

2.98%

9

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

20,084,600

2.95%

10

นายยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร

19,800,000

2.91%

11

นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

17,007,600

2.50%

12

นายวีระ สุธีโสภณ

16,162,600

2.38%

13

น.ส.นวลแพร ภัทรมัย

13,978,400

2.06%

14

นายธงชัย มันตภาณีวัฒน์

12,182,800

1.79%

15

นายสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

10,935,500

1.61%

16

น.ส.กัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์

9,070,100

1.33%

17

น.ส.มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์

8,763,100

1.29%

18

นายชาย มโนภาส

8,280,000

1.18%

19

นางธัญนิตย์ มันตภาณีวัฒน์

8,000,000

1.18%

20

นายวีระพล ทองอุไทย

6,720,200

1.01%
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จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักส�ำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปั น ผลที่ ก ล่ า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง จะขึ้ น อยู ่ กั บ
ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง
แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงาน ความจ�ำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ
ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ

ทั้ ง นี้ มติ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ย
เงินปันผลจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือเพื่ออนุมัติ อนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ทมี อ�ำนาจในการพิ จารณาอนุ มัติจ ่า ย
เงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
ไม่กระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้ จะต้องรายงานให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งคือการจ่าย
เงินปันผลประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 51 ล้านบาท หรือ 0.075 บาท
ต่อหุ้น และเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2562 จ�ำนวน
34 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุน้ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผล
ทั้งสิ้น 85 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังนี้
เงินปันผล
ระหว่างกาลปี 2561

อนุมัติการจ่าย
โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ
9 สิงหาคม 2561

ประจ�ำปี 2561
ระหว่างกาลปี 2562
ประจ�ำปี 2562

เงินปันผล/หุ้น เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหุ้น) (ล้านบาท)
0.075

51.0

20 กุมภาพันธ์ 2562

0.075

51.0

7 สิงหาคม 2562

0.050

34.0

19 กุมภาพันธ์ 2563*

0.060

40.8

หมายเหตุ *รอน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 20 เมษายน 2563
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ
รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูแทนฝายบริหาร
ดานคุณภาพ

ธุรกิจที่ปรึกษา
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รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ฝายปฏิบัติการ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจการเงิน
และธุรการองคกร

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายศานิต ร่างน้อย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

5. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร

6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

7. นายวีระ สุธีโสภณ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

8. นายชวลิต จันทรรัตน์

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

กรรมการ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ มีก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ
เป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างสม�่ำเสมอ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เพื่อให้
กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ประสานงานต่ อ ไป นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องอย่างรอบคอบ
ในกรณีทกี่ รรมการคนใดคนหนึง่ มีสว่ นได้เสียเกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ ี
การพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ และในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอสิ ระ
ในการแสดงความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมได้
เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่
ก่อนจะขอลงมติ เมือ่ สิน้ สุดการประชุม บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงาน
การประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง
ในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองแล้ว
จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้น
อ้างอิง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทัง้ สิน้
5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีการประชุมของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2562 ด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง
รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ตารางแสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
บริหาร
บริหาร
พิจารณา
ความเสี่ยง
ผลตอบแทน

1.	 นายศานิตร่างน้อย(1)

5/5

5/5

1/3(*)

-

-

2.	 ดร.ประเสริฐภัทรมัย

5/5

-

-

19/22(*)

-

3.	 พลเอก วิเชียรศิริสุนทร

5/5

5/5

3/3

-

-

4.	 นางสุวิมลกฤตยาเกียรณ์

5/5

5/5

-

-

-

5.	 นายพีรวัธน์เปรมชื่น

5/5

-

-

14/22(*)

-

6. ดร.ธนสารก้วยเจริญพานิชก์

5/5

-

-

20/22(*)

5/6(*)

7.	 นายวีระสุธีโสภณ(2)

5/5

-

2/3(*)

-

-

8.	 นายชวลิตจันทรรัตน์

5/5

-

-

22/22

2/6(*)

9.	 นายอิศรินทร์ภัทรมัย

5/5

-

-

-

-

หมายเหตุ :
(1)
นายศานิต ร่างน้อย ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้
สิ้นสุดการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(2)
นายวีระ สุธีโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2562
(*)
สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจส�ำคัญที่ได้ก�ำหนดล่วงหน้าไว้แล้ว

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู ้ มี อ�ำนาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท คื อ
นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัธน์ เปรมชืน่ นายวีระ สุธโี สภณ
นายธนสาร ก้ ว ยเจริ ญ พานิ ช ก์ นายชวลิ ต จั น ทรรั ต น์
นายอิ ศ ริ น ทร์ ภั ท รมั ย กรรมการจ�ำนวนสองในหกคนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
ผู้ถือหุ้น
2. ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบและความ
ระมัดระวัง ต้องกระท�ำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น
จะพึงกระท�ำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน การตัดสินใจ
ทีม่ ลี กั ษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่ากรรมการหรือผูบ้ ริหารนัน้
ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ และความระมัดระวังแล้ว
(1) การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชือ่ โดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็น
ส�ำคัญ
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(2) การตัดสินใจได้กระท�ำบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ โดย
สุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. พิ จ ารณาอนุ มั ติแ ต่ ง ตั้ ง บุ คคลที่ มี คุณ สมบั ติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จ�ำกั ด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ
โดยเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้ง
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการดังกล่าว
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

6. พิ จ ารณาก�ำหนดและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษทั ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้
บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ�ำนาจและ/หรื อ ภายในเวลาตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควรซึ่ ง คณะกรรมการอาจยกเลิ ก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
8. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารท�ำรายการการได้ ม าหรื อ
จ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาอนุมตั ดิ งั กล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน เว้นแต่
ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก�ำไรพอสมควรที่จะท�ำ
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี
และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายทีก่ �ำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโต
อย่างยั่งยืน
12. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและก�ำหนดค่ า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
13. รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลประกอบการและการปฏิ บั ติ
หน้าทีข่ องฝ่ายบริหาร โดยมีความตัง้ ใจและระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน
14. ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่ ง
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
15. ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนิน
ธุรกิจทีช่ ดั เจน และวัดผลได้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้
และความสมเหตุสมผล
16. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงาน
โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระส�ำคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและ
โปร่งใส
17. พิ จ ารณาตั ด สิ น ในเรื่ อ งที่ มี ส าระส�ำคั ญ เช่ น
นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการ

บริหารการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอืน่ ใด
ที่กฎหมายก�ำหนด
18. ก�ำหนดอ�ำนาจและระดั บ การอนุ มั ติ ใ นการท�ำ
ธุรกรรม และการด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของบริษทั
ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท�ำเป็นคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
19. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
20. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน
การจัดท�ำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่อง
ส�ำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22. ก�ำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
เฉพาะด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก�ำหนดไว้
23. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วย
ตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้ง
ในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่า
กิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ �ำคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไร
ขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ หรื อ
ข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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(ฌ) การอื่ น ใดที่ ไ ด้ ก�ำหนดไว้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ
แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ข้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการ
ได้ ม าหรื อ จ�ำหน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ก�ำหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ว าระการด�ำรง
ต�ำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
จ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่ง
อีกได้

ผู้บริหาร

ส�ำหรับคณะกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ให้มวี าระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในทีน่ ี้ หมายถึง
ช่ ว งเวลาระหว่ า งวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของปี ที่ ไ ด้ รั บ
การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีถดั ไป กรรมการ
ซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การเสนอชือ่ และแต่งตัง้
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้
ทั้ ง นี้ การมอบอ�ำนาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�ำนาจหรื อ มอบอ�ำนาจช่ ว งที่ ท�ำให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
หรื อ ผู ้ รั บ มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริ ษั ท สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่
นิ ย ามไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดขัดแย้งกับบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายชวลิต จันทรรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายชาญชัย ก่อเกิดวิบูลย์

กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจคมนาคมและโลจิสติกส์

3. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน

กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจสิ่งแวดล้อม

4. นางสาวดรรชนี คงศิริวัฒนา

กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจพัฒนาเมือง อาคารและสาธารณูปโภค

5. นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน

กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจบริหารจัดการโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

6. นายสมพัสตร์ สุวพิศ

กรรมการผู้จัดการ-หน่วยธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

7. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บัญชีและการเงิน

หมายเหตุ :
(1)
ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น คื อ นางเพ็ ญ พิ ไ ล พรชั ย พานิ ช จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2)
ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี คือ นางสาวณภัทร ปริญญานุสรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมการด�ำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงาน และบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภารกิจ
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุม
การบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
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3. เป็นผู้มีอ�ำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ
ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสัญญา เอกสารค�ำสัง่ หนังสือ
แจ้งใดๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
4. มี อ�ำนาจจ้ า ง แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย บุ ค คลตามที่
เห็นสมควร ตลอดจนก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอ�ำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก
ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ

5. มีอ�ำนาจในการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อ
ประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ
เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการบริษทั
อนุมตั แิ ละแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ �ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัท
8. ด�ำเนิ น การใดๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและระเบียบ

วาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะ
ไม่รวมถึงอ�ำนาจและ/หรือการมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติ
รายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว
จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

เลขานุการบริษัท
ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก�ำหนดให้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งให้
นางสาวภมรา พัฒนภูมิธนินท์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัท แทนนางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย เลขานุการบริษัท
คนเดิมที่ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภมรา เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยได้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รส�ำหรั บ
เลขานุการบริษทั (Company Secretary Program) ซึง่ จัดโดย
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย รวมถึ ง
หลักสูตรอืน่ ๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นและเกีย่ วข้องต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
เลขานุการบริษทั เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการ
บริษทั ได้เป็นอย่างดี โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส�ำหรับเลขานุการบริษัท ดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
		 (1) ทะเบียนกรรมการ
		 (2) หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
		 (3) หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงาน
โดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งส�ำเนารายงานดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดท�ำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มี
การเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถกู ต้องครบถ้วน

และสามารถตรวจสอบได้ ใ นระยะเวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า ห้ า ปี
นับแต่วันที่มีการจัดท�ำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวโดยการ
เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึง
การเก็ บ รั ก ษาด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ระบบอื่ น ใดที่
สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
		 (1) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
		 (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษทั หรือรายงานอืน่ ใดทีต่ อ้ งเปิด
เผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้น
ของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
		 (4) การให้ขอ้ มูลหรือรายงานอืน่ ใดเกีย่ วกับกิจการ
ที่บริษัทจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ ประชาชนทั่วไป
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
4. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนประกาศก�ำหนดต่อไป
5. ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความ
ระมัดระวังและซือ่ สัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นและไม่กระท�ำการใด อันเป็นการขัดหรือ
แย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความ
ระมัดระวังเยีย่ งวิญญูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระท�ำ
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
		 (1) การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นส�ำคัญ
		 (2) การตัดสินใจได้กระท�ำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อ
โดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
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		 (3) การตั ด สิ น ใจได้ ก ระท�ำไปโดยตนไม่ มี ส ่ ว น
ได้ เ สี ย ไม่ ว ่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในเรื่ อ งที่ ตั ด สิ น ใจนั้ น
ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท พ้ น จากต�ำแหน่ ง
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการ
บริษัทคนเดิมพ้นจากต�ำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1.1ค่าตอบแทนกรรมการ
		 บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ จูงใจ
และรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลส�ำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอค่าตอบแทน
กรรมการต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ น�ำเสนอผู ้ ถื อ หุ ้ น
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ให้มคี วามเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั และอยู่
ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานหรือระดับที่ปฏิบัติ
อยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดเดียวกับบริษัท
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการบริษัท
		 ในการก�ำหนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
		 1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้พิจารณา
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการ
ท�ำงานของกรรมการบริษัท
		 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน และ
จ�ำนวนค่าตอบแทนกรรมการ
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		 1.3 ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความตัง้ ใจของกรรมการบริษทั ประเภท
และขนาดธุรกิจของบริษทั ตลาด และคูแ่ ข่งขัน โดยทีค่ า่ ตอบแทน
ดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้
		 1.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผูพ้ จิ ารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย
2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
3 ส่วน
		 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เพื่อสะท้อนถึง
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
		 2.2 ค่าเบีย้ ประชุม เพือ่ สะท้อนการท�ำงานของกรรมการ
บริษทั และเพือ่ จูงใจให้กรรมการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยการเข้าประชุม
อย่างสม�่ำเสมอ
		 2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัล โดยกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในข้อ
2.1 และข้อ 2.2
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
		 3.1 ค่ า ตอบแทนกรรมการรายเดื อ น ให้ จ ่ า ยเป็ น
รายเดื อ นทุ ก เดื อ นส�ำหรั บ กรรมการอิ ส ระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท
จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
		 3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและ
กรรมการเฉพาะด้านทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการเฉพาะด้าน)
ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่า
เบี้ยประชุม

		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะ
กรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจ�ำปี 2562 ในวงเงินรวม
ไม่เกิน 7,000,000 บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลจ�ำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ต�ำแหน่ง
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)
		 ประธานกรรมการบริษัท
		 รองประธานกรรมการบริษัท
		 กรรมการบริษัท
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
		 ประธานกรรมการบริษัท
		 รองประธานกรรมการบริษัท
		 กรรมการบริษัท
1.3  เงินรางวัล

ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุม ปี 2562
37,500 บาท/เดือน
32,500 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
7,500 บาท/ครั้ง
6,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีม่ รี ายได้ประจ�ำ
		
จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ในข้อ 1.1 และ 1.2

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (บาท/เดือน)
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 กรรมการตรวจสอบ
2.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3.1 ค่าตอบแทนรายเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
		 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
		 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

30,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
7,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
- ไม่มี7,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส�ำหรับปี 2562
รายชื่อกรรมการ
1. นายศานิต ร่างน้อย
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
3. พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
5. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
7. นายวีระ สุธีโสภณ
8. นายชวลิต จันทรรัตน์

9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

หน่วย : บาท

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
			 บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทใี่ ช้
อยู่ในปัจจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก�ำหนด
หลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพือ่ ให้เกิดผลงานตามทีค่ าดหวัง ให้มี
ความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของ
บริษัทประสบผลส�ำเร็จ
			 ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
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ค่าตอบแทน ปี 2562
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน
730,832
397,500
5,000
667,681

-

-

502,641

265,000

15,000

502,641

265,000

-

502,641

-

22,500

502,641

-

-

502,641

-

10,000

177,641

-

-

-

-

280,141

1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
		 1.1 ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารให้
พิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตลอดจน
ผลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย
		 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนของประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมโดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ ที่ ใ ช้ อ ยู ่ ในปัจจุบันเปรียบเทียบ

กับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกับบริษทั และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพือ่ ให้เกิดผลงาน
ตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทน
บุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส�ำเร็จ
2. ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		 2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจ�ำ
		 2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
3. วิธกี ารจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		 3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผูพ้ จิ ารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

		 3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็น
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท จะไม่ มี สิ ท ธิ รั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการ
รายเดือน
		 3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม
		 ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารรวม
จ�ำนวน 9 ท่าน (รวมผู้บริหารที่ลาออกและเปลี่ยนต�ำแหน่ง
ระหว่างปี) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทด้วยจ�ำนวน 1 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนส�ำหรับผู้บริหารของบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือน
ผลตอบแทนอื่น(1)
รวม

9
9
9

18.07
12.07
30.14

หมายเหตุ :
(1) ผลตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัส เงินสมทบน�ำส่งประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการอื่นๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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บุคลากร
1 จ�ำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
		 บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน

จำนวนพนักงาน ป 2562 (คน)

ฝายงานบร�หารทั่วไป

เชน ฝายกฎหมาย เลขานุการบร�ษัท และเลขานุการผูบร�หาร

ฝายบัญชีและการเง�น
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายสนับสนุนอื่นๆ

27
37
13
46
11

เชน ฝายจัดซื้อจัดจาง ฝายธุรการ ฝายงบประมาณและตนทุนโครงการ

ว�ศวกร

56

สถาปนิก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

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

ฝายสนับสนุนการปฏิบัติการ

เชน เจาหนาที่เข�ยนแบบ เจาหนาที่ควบคุมงาน และเลขานุการโครงการ

รวม

1,558

2. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
		 บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรและจริยธรรมให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้
บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถของ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั การน�ำระบบบริหาร
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ
อาทิ
• การจั ด ฝึ ก อบรมภายในองค์ ก าร (In-House
Training) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อถ่ายทอด
วัฒนธรรมและองค์ความรู้ในการท�ำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้
เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานในบริษทั และสามารถสร้าง
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งผ่านการฝึกฝนอย่างเหมาะสม

70

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

101
125

765
377

• การฝึกอบรมในขณะท�ำงาน (On the Job Training)
เป็นการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้พนักงาน
เกิดความเข้าใจวิธีการและสามารถน�ำไปปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในบริษัท
• การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เพือ่ ให้พนักงาน
เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ และเห็นประสบการณ์ใหม่ๆ ในรูปแบบการ
ท�ำงานเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้พนักงานน�ำ
แนวคิดและวิธีการจากการดูงานนอกสถานที่ไปประยุกต์ใช้
ในการปรับปรุง และพัฒนาความสามารถของตนเอง
• การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-Learning) เพือ่ เรียนรู้
และพั ฒ นาตนเองโดยไม่ จ�ำเป็ น ต้ อ งใช้ ช ่ ว งเวลาในการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ซึ่งเอื้ออ�ำนวยความสะดวก
ให้กับพนักงานที่ประจ�ำโครงการในประเทศและต่างประเทศ
ที่อยู่ภายนอกส�ำนักงานใหญ่ให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จริยธรรมธุรกิจ
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของ
บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในหลักการบริหารจัดการทีม่ ี
ระบบและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ยึดมั่น
เป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผูถ้ อื หุน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ทสี่ �ำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ทเี่ หมาะสมให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
โดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการ
ดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้

1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระท�ำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการ
ตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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		 5. Vision to Create Long-term Value การมีวสิ ยั ทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด�ำเนินธุรกิจ
		 คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์
ที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเสริมให้บริษทั จดทะเบียน
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ยั่ ง ยื น ซึ่ ง จะน�ำไปสู ่ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วของ
ทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทั จึงได้ก�ำหนดนโยบาย การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการน�ำไป
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน
และเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุนและ
สาธารณชนทัว่ ไปซึง่ รวมถึงการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ
(Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice)
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้
แนวทางไว้ ซึง่ สาระส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการแบ่งออก
เป็น 8 หมวด ดังนี้

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
		 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ตามข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยโดย
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
		 1.1 บริษทั มีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุม โดยมีค�ำชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติทขี่ อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญและวิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชุม
		 1.3 บริษทั ได้อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิ
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของ
ผูถ้ อื หุน้ เช่น การเข้าประชุมเพือ่ ออกเสียงลงมติไม่ควรมีวธิ กี าร
ทีย่ งุ่ ยากหรือมีคา่ ใช้จา่ ยมากเกินไป สถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้
สะดวกต่อการเดินทาง
		 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้า
ให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์
การส่งค�ำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
		 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และควรเสนอชื่ อ กรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในสิทธิ
พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ โดยวางหลักการในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิใน
การซือ้ ขายและโอนหุน้ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รบั
ข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนในวาระต่างๆ ทีพ่ จิ ารณา สิทธิ
ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า และได้ดูแล
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระท�ำการใดๆ
อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับ
การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นการนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำ
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
		 2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
ผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
		 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละ
รายการ
		 2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มี
บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้
ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

72

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

		 2.5 คณะกรรมการบริษทั ควรสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั ร
ลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ �ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกีย่ วโยง
การท�ำรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
		 2.6 ประธานในทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดท�ำรายงานการประชุมและการเปิดเผย
มติการประชุมผู้ถือหุ้น
		 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจง
ขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทปี่ ระชุม
ทราบก่อนด�ำเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ควรบันทึกค�ำถาม ค�ำตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชือ่
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
		 3.2 บริ ษั ท จะเปิ ด เผยให้ ส าธารณชนทราบถึ ง ผล
การลงคะแนนของแต่ ล ะวาระในการประชุ ม สามั ญ และ
วิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
		 ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท
โดยบริษัทได้ด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้
1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการ
เสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณา
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือส่งค�ำถาม เป็นการล่วงหน้า
ก่อนทีจ่ ะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ตัง้ แต่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในเว็บไซต์ของบริษทั https://www.teamgroup.co.th ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุนข้อมูลส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ การประชุม
ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งค�ำถามล่วงหน้า
หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
		 • บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการบริษัท หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ทั้งฉบับภาษาไทยและ

ภาษาอั ง กฤษบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และแจ้ ง ผ่ า นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่
12 มีนาคม 2562 ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจล่วงหน้า
อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
เพื่ อ แจ้ ง ก�ำหนดวั น เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม
ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพือ่ เป็นการบอกกล่าวการเรียก
ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
		 • บริษทั สนับสนุนหรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ให้เข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
มาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระเข้าประชุมและลงมติแทนโดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะทัง้ 3 รูปแบบตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และคณะกรรมการ
บริษัท ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็น
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 มีผถู้ อื หุน้
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
85 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
จ�ำนวน 72 ราย
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษทั จัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี 2562 ในวันที่ 3 เมษายน
2562 เวลา 14.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ
วั น หยุ ด ต่ อ เนื่ อ งที่ ติ ด ต่ อ กั น 3 วั น ขึ้ น ไป และจั ด ประชุ ม
ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั สถานทีป่ ระชุมสะดวกต่อผูถ้ อื หุน้
ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่
ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
		 • บริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ก ารด�ำเนิ น ตามขั้ น ตอน
การประชุมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยค�ำนึงถึง
ความสะดวก ตลอดจนสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลและตรวจ
เอกสารในการลงทะเบียน ตลอดจนเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง โดยบริษัท
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะจ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุม
ของผู ้ ถือหุ ้ น ผู ้ ถือหุ ้ นทุ กรายมี สิท ธิ ลงทะเบี ยนเข้ า ร่ว มได้
ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียม
อากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
		 • บริษัทมีการน�ำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้
กั บ การประชุ ม ทั้ ง การลงทะเบี ย น การนั บ คะแนน และ
การแสดงผล เพือ่ ให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ
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		 • ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม แนะน�ำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจ�ำนวนและ
สัดส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้
ทีม่ อบฉันทะให้ทปี่ ระชุมทราบ และมอบหมายให้ผอู้ �ำนวยการ
ฝ่ายกฎหมายองค์กรเป็นผูช้ แี้ จงหลักเกณฑ์และวิธกี ารปฏิบตั ิ
ในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท
		 • บริษทั จัดให้มที ปี่ รึกษากฎหมายของบริษทั ท�ำหน้าที่
ผูต้ รวจสอบการลงคะแนนนับเสียง (Inspector) ซึง่ เป็นคนกลาง
เพือ่ ดูแลให้การลงทะเบียน การประชุมผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั
ในทุกขัน้ ตอน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ อาสาท�ำหน้าทีเ่ ป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
		 • ประธานทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามล�ำดับ
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ
เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
		 • ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการซักถามหรือ
เสนอความคิดเห็นในที่ประชุม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นจนสิ้นข้อสงสัย และให้มี
การบันทึกประเด็นค�ำถาม ค�ำตอบ ข้อเสนอแนะ ไว้ในรายงาน
การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
		 • บริษทั ก�ำหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็นไปตาม
จ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถืออยู่ โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง
และจัดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยน�ำบัตรลงคะแนนมาใช้
ในการลงมติแยกตามวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
มีการจัดท�ำบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และในการ
แสดงผลมติต่อที่ประชุมจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งบันทึกมติของที่ประชุมไว้
อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
		 • บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมภายหลัง
จากการเริม่ ประชุมไปแล้ว โดยมีสทิ ธิออกเสียงได้ในวาระทีอ่ ยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
		 • บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่จัดประชุม
โดยระบุผลของมติและจ�ำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วม
ประชุ ม ในแต่ ล ะระเบี ย บวาระ ทั้ ง เห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
งดออกเสียง และบัตรเสีย
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		 • บริษทั จัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง ได้ มี ก ารบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม
อย่ า งครบถ้ ว นต่ อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		 การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการ
บริษทั และฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผูถ้ อื หุน้ เป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุน
กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรก�ำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้น
ได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนี้
1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
		 ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ รายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษทั ทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้น
จะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะทีร่ ะบุรายละเอียดครบถ้วน พร้อมทัง้
ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตน
อื่นๆ ตามที่ก�ำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
		 บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอวาระ
การประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
สามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
		 2.1 จัดส่งเรือ่ งทีจ่ ะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อมูล
ที่ จ�ำเป็ น ลงในแบบเสนอระเบี ย บวาระการประชุ ม สามั ญ
ผู้ถือหุ้น
		 2.2 บริษทั จะตรวจสอบการเป็นผูถ้ อื หุน้ ของผูข้ อเสนอ
เพิ่ ม วาระการประชุ ม กั บ ทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น ณ วั น ปิ ด สมุ ด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เกณฑ์การพิจารณาเรือ่ งทีม่ ผี เู้ สนอให้บรรจุ
เข้าเป็นวาระการประชุมเพิม่ เติมคือต้องเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การด�ำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ หากคณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ
เห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดย
ผูถ้ อื หุน้

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท
		 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษทั โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิพ์ จิ ารณาเฉพาะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนี้
		 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
		 3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท�ำงาน
หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทก�ำหนด
		 3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความ
สามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ
เป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่าง
สม�่ำเสมอ
		 3.4 ไม่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 5 บริษัท
		 คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะ
ถูกเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณานอกเหนือความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่ง
เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคล
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคล
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยแนบใบหุน้
หรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน
ซึง่ เจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนด
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเพือ่ ส่งเสริม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายราย
ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทัง้
ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแบบฟอร์ ม ส�ำหรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น กรอก
รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้

แจ้ ง ข่ า วผ่ า นระบบสารสนเทศของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ของบริษทั ที่ www.
teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูล
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นการประชุมผู้ถือหุ้น”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อ
ป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานใช้ข้อมูล
ภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ น่ื ในทางมิชอบ
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์
โดยใช้ขอ้ มูลภายใน การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
เป็นต้น
4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
		 บริษัทมีนโยบายจ�ำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ใน
คณะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายใน
แผนกหรือบริษทั เท่านัน้ ส�ำหรับงบการเงินทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
หรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ทรี่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้
เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป
เท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้
ข้อมูลภายในที่ท�ำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัท
ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
		 ในปี 2562 บริษทั มีมาตรการป้องกันและการดูแลเรือ่ ง
การใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้
ก�ำหนดนโยบายการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ เป็นการ
ป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายในที่ ส�ำคั ญ ของบริ ษั ท ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารสื่ อ สารและประกาศนโยบายดั ง กล่ า วให้
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
		 • ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
		 • ต้ อ งไม่ น�ำความลั บ และ/หรื อ ข้ อ มู ล ภายในของ
บริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
		 • ต้องไม่ท�ำการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษทั โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั และ/หรือ
เข้าท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
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5. การก�ำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
		 บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบ
ข้อมูลภายในของผลการด�ำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่
สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามน�ำข้อมูลภายในที่ไม่ควร
เปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์
โดยเฉพาะการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงิน
จะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
		 นอกจากนี้ กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ต้ อ ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก�ำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
จัดส่งส�ำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับ
ที่รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท�ำการ
		 ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ เพือ่ ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลโดยมิชอบ
(Insider Trading) ของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหาร
พนักงาน ผู้สอบบัญชี หน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล รวมทั้ง
บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทัง้ ได้มกี ารสือ่ สาร
และประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของบริษัทรับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
โดยมีสรุปสาระส�ำคัญดังนี้
		 • ห้ามท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ�ำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังมีการเปิดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว (Blackout Period)
		 • ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ
ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษทั จะต้องไม่ท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั 45 วัน
ก่อนการเปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
นอกจากนี้ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ไม่ให้มีการน�ำเอาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
		 • ในกรณีที่ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหลักทรัพย์ของบริษัท
ทีต่ นเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท�ำการ
นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
		 • ส�ำหรับบุคคลอื่นที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร
แต่มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับ
ผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นัน้
บุคคลดังกล่าว จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องซึง่ ถือหลักทรัพย์
ในบริ ษั ท ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์
ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษทั ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วนั ทีม่ ี
การซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
		 นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการห้ า มซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท รวมถึ ง
การรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเลขานุการบริษทั ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย
โอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นประจ�ำอีกด้วย
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกกลุม่ เช่น พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน เจ้าหนี้ และ
ชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะได้รบั การดูแลจากบริษทั
ตามสิทธิทมี่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องบริษทั จะไม่กระท�ำการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือ
ตามข้ อ ตกลงที่ มี บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาให้ มี ก ระบวนการส่ ง
เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาท
และหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงานของบริษัท
เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้าง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทาง
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อสือ่ สารเสนอแนะหรือให้ขอ้ มูล
ต่อคณะกรรมการบริษทั ผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท
		 บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
		 • ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท
โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของพนักงาน
แต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและ
ความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยในการค้ารวมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
เป็นส�ำคัญ

		 • เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส�ำคัญ
กับการก�ำหนดราคาทีเ่ ป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบาย
การก�ำหนดราคาที่มี
		 • การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตาม
เงือ่ นไขทางการค้า โดยจะปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ �ำร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
		 • การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
		 • การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึง
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
		 • ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ข องชุ ม ชน ตลอดจนพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพือ่ ชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 บริ ษั ท ให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล โดย
คณะกรรมการจะดูแลให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งข้อมูล
ส�ำคัญทีบ่ ริษทั จะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ เป็น ไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 บริ ษั ท จะดู แ ลให้ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น
มี ค วามถู ก ต้ อ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รอง
โดยทั่ ว ไปและผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ ป็ น
อิสระซึ่งได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผย
ข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและ
จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา
เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และ
รายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผย
สู ่ ส าธารณะผ่ า นช่ อ งทางส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย
		 ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ คี รบถ้วนโดยไม่มปี ระวัตกิ ารส่งรายงานทางการเงิน
ล่าช้า อีกทัง้ มีการให้ขา่ วสารข้อมูล สือ่ ประชาสัมพันธ์ และการให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง และน�ำเสนอผลงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน
และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มี
การสือ่ สารและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
และการประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น และผู ้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
นอกเหนื อ จากนั้ น ผู ้ ส นใจสามารถขอนั ด เข้ า ประชุ ม กั บ
ผู้บริหารของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้
นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และผูล้ งทุน รวม 7 ครัง้ เพือ่ ให้นกั ลงทุน
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(Investor Relations) ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และข่ า วสารกิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป โดยสามารถติดต่อ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
จดหมาย: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
			 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
			 แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
			 กรุงเทพฯ 10230
Email:		 ir@team.co.th, nuanprae_p@team.co.th
โทรศัพท์: 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ 06 3187 6444
โทรสาร: 0 2509 9090
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ประจ�ำปี 2562
TEAMG พบนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting)

จ�ำนวนครั้ง
ต่อปี
2

TEAMG พบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2

Company Visit
(การเข้าพบเพื่อประชุมที่บริษัทฯ)

1

2019 Analyst & Fund Site Visit

2
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทหี่ ลากหลายซึง่ สามารถ
น�ำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก�ำหนดแนวนโยบายที่จะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมการของบริษทั มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่
ประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่
ส�ำคั ญ ในการก�ำหนดนโยบายบริ ษั ท รวมถึ ง ก�ำหนดดู แ ล
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึง
ประเมินผลการด�ำเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานทีว่ างไว้
ซึ่ ง บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการจ�ำนวน 9 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ�ำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัท
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 2 ท่าน และมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เป็นอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม และบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการ
แต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก�ำหนด
ขอบเขตและอ�ำนาจในการด�ำเนิ น การของคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัทมีกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่
ชัดเจนและโปร่งใส โดยน�ำเสนอเพือ่ ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะพิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามขอบเขตวาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพือ่ ให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนทีก่ �ำหนด สามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
		 กรรมการของบริษทั ทุกคนเข้าใจถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น
ของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทนั สมัยอยูต่ ลอด
เวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง
และรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน
ยังอุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
และเพียงพอ รวมทัง้ ถือปฏิบตั ใิ นการเข้าประชุมคณะกรรมการ
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษทั จะให้ความส�ำคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูล
ทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ตามหลักการก�ำกับ
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ดูแลกิจการทีด่ ี โดยเผยแพร่ขอ้ มูลและการแสวงหาต่างๆ เพือ่
ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
สือ่ ของตลาดหลักทรัพย์และส�ำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ภายหลั ง จากการน�ำหุ ้ น สามั ญ เข้ า จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
โครงสร้างคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึง่ คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด
เพือ่ เป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระเท่ากับเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก�ำหนด
ทั้งนี้ รายชื่อและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
		 บริ ษั ท ได้ มี น โยบายในการก�ำหนดจ�ำนวนบริ ษั ท ที่
กรรมการแต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการ
แต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้
ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้ก�ำหนดจ�ำนวน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้
และความสามารถที่จะสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไป
		 ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจ�ำเป็นที่จะ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการ
ต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
		 บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคล
เพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมี
การก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
กรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1)
		 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการใช้ดุลพินิจ
ในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้
นายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริษทั

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
		 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ได้
ยึดถือและปฏิบตั ิ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทัว่ กัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจน
สร้างความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินกิจการอันจะท�ำให้บริษัท
เติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายความเสี่ยง
ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยเริม่ จากกระบวนการ การระบุความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิด
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม�่ำเสมอ
แนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง
		 การพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และ
ผลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต รา
ค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
		 ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั ด�ำรงต�ำแหน่งตามทีก่ �ำหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
		 กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับ
เข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้
		 กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากตำ � แหน่ ง ในปี แ รกและ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็น
ผู้ออกจากตำ�แหน่ง

		 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ)
ประจ�ำปี 2562 และการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการ
รายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2562 รวมถึงการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ประจ�ำปี 2562
โดยได้ น�ำแนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
มาปรับใช้ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและโครงสร้าง
ของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง พิ จ ารณาประเด็ น ต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
1. การประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการบริ ษั ท
(ประเมินทั้งคณะ) ประจ�ำปี 2562  
		 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
ผู้บริหาร
		 1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
		 • มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
		 • มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
		 • มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
		 • มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
		 • ต�่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง
		 1.3 ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
รายคณะ (ประเมินทัง้ คณะ) ประจ�ำปี 2562 อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.29

การประเมินผลตนเองของกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั มีการประเมินการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานของ
กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ร่วมกันของกรรมการ
รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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2. การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการ
รายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2562
		 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 การประเมินผลปฏิบตั งิ านคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมิ น ตนเอง) ประจ�ำปี 2562 อยู ่ ใ นระดั บ “ดี เ ยี่ ย ม”
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99

4. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�ำปี 2562     
		 คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�ำหนดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�ำปี โดย
บริษัทได้ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
กิจการในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห ารทราบเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น การล่ ว งหน้ า โดยมี
หลักเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้
		 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

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (ประเมิน
รายคณะ) และคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน (ประเมินรายคณะ) ประจ�ำปี 2562
		 3.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
					 (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน
					 (2) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้าน
					 (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการเฉพาะด้าน
		 3.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
		 • มากกว่าร้อยละ 90 เท่ากับ ดีเยี่ยม
		 • มากกว่าร้อยละ 80 เท่ากับ ดีมาก
		 • มากกว่าร้อยละ 70 เท่ากับ ดี
		 • มากกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ พอใช้
		 • ต�่ำกว่าร้อยละ 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง
		 3.3 การประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
เฉพาะด้านประจ�ำปี 2562
		 3.3.1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) ประจ�ำปี 2562 อยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33
		 3.3.2 ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน (รายคณะ)
ประจ�ำปี 2562 อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม” มีคา่ ระดับคะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 98.68

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ก�ำหนดให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ
กรรมการเข้าใหม่ เพือ่ ให้กรรมการมีความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษทั และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ยั ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการทุ ก คน ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง จาก
การจั ด อบรมภายในและจากสถาบั น ภายนอกอื่ น ๆ เช่ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.ล.ต. สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย (Thai CLA) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมถึงหลักสูตร
ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในประวัติกรรมการแต่ละท่าน และในปี 2562 มีกรรมการ
ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ไปอบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีการ
สือ่ สารให้กรรมการบริษทั ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ
		 ส�ำหรับเลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร
ส�ำหรับเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program)
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
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		 ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี แ นวทางการพั ฒ นา
ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะ
เฉพาะสายงานดังนี้
		 1. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจ
ในวิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณและจริยธรรม รวมถึงนโยบายและ
แนวปฏิบัติส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 2. บริษทั จัดให้มหี ลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่
ผู้บริหารและพนักงาน โดยมุ่งเน้นหัวข้อและ/หรือหลักสูตร
ที่ส�ำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านการ
บริหาร วิศวกรรม อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำและการท�ำงานเป็นทีม เป็นต้น
		 3. ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษทั ย่อย มีจ�ำนวนชัว่ โมงการอบรมโดยเฉลีย่ 20 ชัว่ โมงต่อคน
		แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
		 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกผูบ้ ริหาร และนโยบายสืบทอดต�ำแหน่งในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส
ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากความรู ้ แ ละความสามารถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
		 ส�ำหรับกรรมการ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น
เกีย่ วกับบริษทั อันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผูบ้ ริหาร ลักษณะ
การด�ำเนินงาน สินค้าและบริการหลัก ระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการ
ดังกล่าวสามารถเข้าใจการด�ำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
รั บ ทราบบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการเป็ น
กรรมการหรือกรรมการอิสระ
		 บริษทั ได้จดั ท�ำ “คูม่ อื กรรมการบริษทั ” ให้กบั กรรมการ
บริษัททุกท่าน โดยได้บรรจุนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายที่ส�ำคัญของบริษัท กฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการเฉพาะด้าน
รวมถึงจัดเตรียมเอกสารข้อมูลทีส่ �ำคัญของบริษทั อาทิ หนังสือ
รับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ ไว้ใน
คู่มือกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรณีมีกรรมการเข้าใหม่
ประธานกรรมการได้อธิบายเกีย่ วกับประวัตบิ ริษทั การด�ำเนินงาน
และประเภทธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
		 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพือ่ เปิดโอกาส
ให้กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารได้อภิปรายหารือปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรน�ำไปพัฒนาการ
ด�ำเนินการของบริษัท
		 ในปี 2562 บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดวั น และเวลาประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการ
ล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
รวมทั้งก�ำหนดระเบียบวาระประจ�ำของการประชุมแต่ละครั้ง
ไว้อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
		 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมรวมทัง้ สิน้
5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีการจัดประชุมระหว่าง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อ
เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดในบริษทั และประเด็นเสนอแนะทีค่ วรน�ำไป
พัฒนาการด�ำเนินการของบริษัท
หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ
		 บริ ษั ท ปฏิ บั ติ แ ละดู แ ลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
		 1. ประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และด�ำเนินงาน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ กฎหมาย จรรยาบรรณ
และมุ ่ ง มั่ น ท�ำความดี ต ่ อ บุ ค คล กลุ ่ ม ชุ ม ชน สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
		 2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้า
และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
		 3. ประกอบธุ ร กิ จ โดยมี ร ะบบการด�ำเนิ น งานที่ มี
มาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมี
หลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
		 4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าทีต่ นได้ลว่ งรูม้ าเนือ่ งจาก
การด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
		 5. เปิ ด เผยให้ ลู ก ค้ า สามารถร้ อ งเรี ย นได้ เ กี่ ย วกั บ
ความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
		 6. เปิ ด เผยข่ า วสารข้ อ มู ล ของสิ น ค้ า และบริ ก าร
อย่างถูกต้องครบถ้วน
		 7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้า
อย่างเป็นธรรมหากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้
ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน
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		จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร
และพนักงาน
		 บริษทั ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ �ำหรับ
ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้
1. ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร
				ผู้บริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ผู ้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง ระดั บ บริ ห ารสี่ ร ายแรกต่ อ จากประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารลงมา และผู ้ ซึ่ ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง เที ย บเท่ า
ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห ารลงมาทุ ก ราย นอกจากผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งพึ ง ปฏิ บั ติ
ในจรรยาบรรณทุกๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของ
บริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อเสริมสร้าง
การเป็นผูบ้ ริหารทีด่ ี และในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงาน
จะต้องเป็นผู้น�ำแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงาน
โดยทัว่ ไปด้วย จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบตั สิ �ำหรับผูบ้ ริหารไว้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
					 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลของ
องค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูล
ความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ด�ำเนินการใดๆ
อันเป็นลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
		 ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานอย่ า งยุ ติ ธ รรม
บริหารงานโดยความไม่ล�ำเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพ
ในความก้ า วหน้ า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท�ำงาน
ของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณที่ พ นั ก งานต้ อ งพึ ง ปฏิ บั ติ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้
พนั ก งานอย่ า งเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานด้ ว ย
ความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
		 ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าตามข้อปฏิบตั จิ ริยธรรม
ธุรกิจ ที่กิจการก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า
		 ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ ค ้ า อย่ า งเป็ น ธรรม
ไม่ เ รี ย กร้ อ งหรื อ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ม่ ช อบธรรมจาก
คูค่ า้ และหากปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขไม่ได้ ให้รบี แจ้งคูค่ า้ ให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางแก้ไข
1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
		 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น
ความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
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1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ำ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
2. ข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน
		 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท�ำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ
พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 2.1		 พนั ก งานพึ ง ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเองและบริษัท
		 2.2		 พนั ก งานพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับในการท�ำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
		 2.3		 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับ
บัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท
		 2.4		 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน
และเอือ้ เฟือ้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งจะน�ำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
		 2.5		 พนั ก งานพึ ง เคารพสิ ท ธิ แ ละให้ เ กี ย รติ ซึ่ ง กั น
และกัน หลีกเลีย่ งการน�ำข้อมูลหรือเรือ่ งราวของผูอ้ นื่ ทัง้ ในเรือ่ ง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน และเรื่ อ งส่ ว นตั ว ไปเปิ ด เผยหรื อ
วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อ
พนักงานและบริษัท
		 2.6		 พนักงานพึงหลีกเลีย่ งการรับของขวัญใด ๆ ทีอ่ าจ
ท�ำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
		 2.7		 พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คูค่ า้ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต และด้วยความเสมอภาค
		 2.8		 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ
องค์กรอย่างเคร่งครัด
		 2.9		 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับ
บัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
		 2.10 พนั ก งานพึ ง รั ก ษาดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และ
ทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็ ม ที่ ประหยั ด มิ ใ ห้ สิ้ น เปลื อ ง สู ญ เปล่ า เสี ย หาย หรื อ
เสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทก�ำหนดโทษ
		 กรณีทฝี่ า่ ยบริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ นในลักษณะที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ให้พจิ ารณา
ไปตามโครงสร้ า งการจั ด องค์ ก รของบริ ษั ท และระเบี ย บ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้
พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิด
พร้อมทั้งระบุโทษตามความผิดต่อไป แต่หากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย
เป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้น�ำ
เรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและ
ก�ำหนดโทษต่อไป
		
		
		
		

การก�ำหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. เตือนเป็นหนังสือ
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 5 วันท�ำการ
4. เลิกจ้าง

หมวดที่ 7 : นโยบายที่ส�ำคัญและการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติ
1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน
		 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้
มีการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งด�ำเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสมำ�่ เสมอเพือ่ ปกป้องเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และทรัพย์สนิ
ของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุม
ทางการเงิน การด�ำเนินงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วย
ให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูล
และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้
		 1. ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตามกฎระเบี ย บ นโยบาย
กระบวนการท�ำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุม
ดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
		 3. การด�ำเนินการของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
		 4. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของบริษัทได้มีการบรรลุและ
ด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผล
		การตรวจสอบภายใน
		 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ระบบและมีความเป็นอิสระ เพื่อก�ำกับดูแลการท�ำงานใน
ด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการ
ควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ
การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และ
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
และจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร
รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท มีดังนี้
2.1 การก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหาร
ความเสี่ยง
		 เป็ น การก�ำหนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบ หลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการบริ ห าร
ความเสีย่ งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี
และจะด�ำเนิ น การจั ด ท�ำพร้ อ มกั น กั บ แผนธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ มี
ความสอดคล้องกัน
2.2 การระบุความเสี่ยง
		 เป็ น การระบุ ค วามเสี่ ย งที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จาก
สภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบ
ข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหาร
เงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษา
ความปลอดภัย ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จัดล�ำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่ง
ถ้าอยูใ่ นเกณฑ์สงู และสูงมากบริษทั จะน�ำความเสีย่ งเหล่านัน้
มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
		 เป็นการวิเคราะห์เพือ่ ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่
หลังจากได้ประเมินระบบควบคุมที่มีอยู่และการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคง
อยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องก�ำหนดมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหาก
ความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูใ่ นระดับปานกลางหรือระดับต�ำ่ ให้ก�ำหนด
มาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
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2.4 การจัดการความเสี่ยง
		 เป็นการก�ำหนดวิธกี ารจัดท�ำแผนในการจัดความเสีย่ ง
ที่ มี ต ่ อ ความส�ำคั ญ ตามที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ล�ำดั บ ไว้ ใ นขั้ น ตอน
ของการวิเคราะห์ความเสีย่ ง การจัดการความเสีย่ งมีได้หลายวิธี
เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง
2.5 การติดตามและการสอบทาน
		 เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนทีก่ �ำหนดไว้ รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการความเสีย่ ง
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงาน
ให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
		 บริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้
และทั น เวลาเพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ได้ รั บ สารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดท�ำขึ้น
อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้อง
เปิดเผยสารสนเทศอย่างสมำ�่ เสมอทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มี
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
		 บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการท�ำรายงานทางบัญชีและ
การเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ทันเวลา
สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนั้นจึงก�ำหนดให้บุคลากรทุกระดับ
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อก�ำหนด
ทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับ
ทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้
4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
		 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะ
ต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี เ อกสารหลั ก ฐานประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
		4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
		 รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั จะ
ต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญเพียงพอ
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รวมทั้ ง มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส�ำคั ญ อย่ า งเหมาะสม ตาม
มาตรฐานที่ยอมรับทั่วไปและเป็นที่ยอมรับทั่วไป และเป็นไป
ตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคน
ต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงิน
ของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการ
ทางธุรกิจในขั้นตอนต่างๆ
5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
		 บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และ
ข้อก�ำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบตั งิ านใดๆ ทีอ่ าจมีขอ้ กฎหมาย
ก�ำหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือ
ปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันประกอบด้วย
วงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ก ารและประมวลผลข้ อ มู ล เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
พร้อมอุปกรณ์ตอ่ พ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้อง โดยมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทาง
ธุรกิจของบริษัท จึงก�ำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้
		 6.1 น�ำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาใช้ ใ น
ทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษทั ให้มคี วามรู้
ความสามารถที่ทันสมัย
		 6.2 พนักงานจะต้องน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระท�ำเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
		 6.3 ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ผ่ า นและเผยแพร่ ผ ่ า นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ข้ อ มู ล นั้ น ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด กฎหมายหรื อ
ละเมิดต่อบุคคลที่สาม
		 6.4 ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน
		 6.5 การน�ำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ง าน
จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
		 6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลที่ส�ำคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากการบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการท�ำลาย
เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัท จะด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
		 6.7 ผู ้ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท มีหน้าที่

ต้ อ งติ ด ตามให้ บุ ค คลกรทุ ก คนถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก�ำหนด
โดยเคร่งครัด
7. การติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ
		 บริษัทก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ
ท�ำความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่
ก�ำหนดไว้ในนโยบายนี้ได้อย่างเคร่งครัด
		 ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และ
ถือเป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระท�ำผิดหลักการก�ำกับดูแล
กิจกรรมตามทีก่ �ำหนดไว้ จะได้รบั โทษทางวินยั และหากมีการ
กระท�ำทีเ่ ชือ่ ได้วา่ กระท�ำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการต่อไป
		 หากพนักงานพบเห็นการกระท�ำผิดกฎหมาย และ/
หรือ หลักการก�ำกับดูแลกิจกรรมตามทีก่ �ำหนดไว้ในนโยบายนี้
ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือกรรมการการบริหารของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะด�ำเนินการ
ตรวจสอบโดยไม่ เ ปิ ด เผยชื่ อ ผู ้ แ จ้ ง เบาะแส เพื่ อ คุ ้ ม ครอง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว
		 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัท
มีชอ่ งทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ที่โปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการนี้ โดยมีการก�ำหนดขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอน
การด�ำเนินการ การก�ำหนดบทลงโทษกรณีมีการร้องเรียน
โดยไม่สุจริต รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและ
ให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ประสงค์จะ
ร้องเรียน อีกทั้งได้ก�ำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและ
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ า งๆ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง ทุ ก ช่ อ งทางจะมี
เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการรับและรวบรวมเรือ่ งร้องเรียน
รายการทุจริตของบริษัทเพื่อด�ำเนินการในขั้นต่อไป ผู้ที่สนใจ
สามารถอ่านนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ได้บนเว็บไซต์บริษัท https://www.teamgroup.co.th ภายใต้
หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นโยบายว่าด้วยการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรียน
หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริต
		 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เน้นการด�ำเนินธุรกิจ
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้
ก�ำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติดังนี้
		 1. ไม่เสนอให้คา่ ตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลง
หรือรับสินบนจากบุคคลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ ทุกรูปแบบไม่วา่
จะเป็นการด�ำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพือ่ ให้มกี ารตอบแทน
ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวกับ
งานของบริษัท
		 2. ไม่ท�ำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
		 3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่
บุคคลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ เพือ่ เป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
		 4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือ
บุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการ
ด�ำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

2. คณะกรรมการเฉพาะด้าน
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
เฉพาะด้านชุดต่างๆ 4 คณะ เพื่อติดตามและก�ำกับการดูแล
การด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท อย่ า งสม�่ ำ เสมอ ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมี
การก�ำหนดองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการเฉพาะด้านแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม คม 2562 รายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีจ�ำนวน 3 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ
3 ปี มีรายนามดังนี้
รายชื่อ
1. นายศานิต ร่างน้อย

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ท�ำงานในต�ำแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ในบริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนิน
ธุรกิจสอบบัญชี และต�ำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท
จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจสอบบัญชี
รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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		 โดยมี นางสาวภมรา พั ฒ นภู มิ ธ นิ น ท์ เลขานุ ก าร
บริ ษั ท ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อท�ำหน้าที่ช่วยเหลือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีย่ วกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการ
ประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษทั รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
		 1. สอบทานรายงานทางการเงินเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี
		 2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นสิ่งส�ำคัญ
พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบ
การควบคุมภายในที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเสนอคณะกรรมการ
บริษทั โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
		 3. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
		 4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการ
บริ ษั ท รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี โ ดยไม่ มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท
ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
		 6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		 7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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		 8. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้
		 9. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 (ก) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 (ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัท
		 (ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก�ำหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 (ง)		 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
		 (จ) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 (ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
		 (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน
ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 11. ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตหน้ า ที่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเชิญให้ฝา่ ยจัดการ/ ผูบ้ ริหาร/ หรือ
พนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
		 12. ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอก
ตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค�ำปรึกษาใน
กรณีจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
		 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งประเมิ น ผล
การปฏิบตั งิ านโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้
การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
		 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
		 15. ปฏิบตั งิ านอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
		 ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการบริ ห ารจ�ำนวน 13 ท่ า น มี ว าระการด�ำรงต�ำแหน่ ง คราวละ
3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ – นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายชวลิต จันทรรัตน์

รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

กรรมการบริหาร

4. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์

กรรมการบริหาร

5. ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กรรมการบริหาร
6. นายอ�ำนาจ พรหมสูตร

กรรมการบริหาร

7. นายด�ำรง วิทยศิริ

กรรมการบริหาร

8. นายกิตติพล บุลนิม

กรรมการบริหาร

9. ดร.วีระพล ทองอุไทย

กรรมการบริหาร

10. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี

กรรมการบริหาร

11. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน

กรรมการบริหาร

12. ดร.อภิชาติ สระมูล

กรรมการบริหาร

13. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกิติยา นาแพงรัตน์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
		ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
		 1. ท�ำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็น
ไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้และรายงาน
ผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลง
มติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
จากทีป่ ระชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวทีน่ บั ได้อย่างน้อยกึง่ หนึง่
จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
		 2. พิจารณาการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมัติ
ของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการ
แบ่งแยกหน้าทีท่ อี่ าจเอือ้ ให้เกิดการท�ำทุจริตออกจากกัน รวมถึง
การก�ำหนดขัน้ ตอน และวิธกี ารท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั หิ ลักการ รวมถึงควบคุมให้
มีการถือปฏิบตั ติ ามหลักการและข้อก�ำหนดทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว

		 3. พิ จ ารณางบประมาณประจ�ำปี และขั้ น ตอนใน
การใช้จา่ ยงบประมาณ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
		 4. พิจารณาปรับปรุงแผนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
		 5. พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน และก�ำหนดงบประมาณ
ในการลงทุน ตามอ�ำนาจในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
		 6. พิจารณาการท�ำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท
ตามอ�ำนาจในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
		 7. รับผิดชอบให้มขี อ้ มูลทีส่ �ำคัญต่างๆ ของบริษทั อย่าง
เพียงพอ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท�ำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
		 8. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอ
จ่ายปันผลประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
		 9. พิจารณาการด�ำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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		 10. ก�ำกับดูแลให้มขี นั้ ตอนให้ผปู้ ฏิบตั งิ านต้องรายงาน
เหตุ ก ารณ์ หรื อ การกระท�ำที่ ผิ ด ปกติ หรื อ การกระท�ำผิ ด
กฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณี
ที่ เ หตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบที่ มี ส าระส�ำคั ญ จะต้ อ ง
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข
ภายในระยะเวลาอันสมควร
		 11. ด�ำเนิ น การใดๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การด�ำเนิ น การ
ดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
หรือตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
		 12. การด�ำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

		 13. พิจารณาก�ำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคล
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
		 14. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
		 ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อ�ำนาจ และ/หรือ การมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมตั ริ ายการใด
ทีต่ น หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน)
มีสว่ นได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดขัดแย้งกับบริษทั
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
เพือ่ พิจารณาอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ตามทีข่ อ้ บังคับของบริษทั
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจ�ำนวน 17 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
มีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ – นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
2. นายชวลิต จันทรรัตน์
3. นายอ�ำนาจ พรหมสูตร
4. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
5. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์
6. นายพลรัชต์ คงชุ่ม
7. นายประสิทธิ์ อรรคไกรสีห์
8. นางสาวเยาวภา ชูวงษ์
9. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล
10. นายวัฒนะ ลิ้มแดงสงวน
11. นายดนัยศักดิ์ ปัญญาไว
12. ดร.มนตรี บุษบาธร
13. นายนริศร์ เด่นไพบูลย์
14. นายธีรนัยน์ ปิยะวงศ์
15. นายวรพงศ์ ปรีชา
16. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ
17. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวนวลแพร ภัทรมัย กรรมการบริหารความเสีย่ ง และหัวหน้าฝ่ายวางแผนธุรกิจ
และยุทธศาสตร์องค์กรท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 1. ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็น
ไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
		 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้
หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง
		 3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก�ำหนดวิธี
การบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งตามวิธกี ารทีก่ �ำหนดไว้
		 4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
		 5. มีอ�ำนาจในการเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงหรือ
แต่งตั้งและก�ำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ ง
บรรลุวัตถุประสงค์
		 6. รายงานผลของการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
		 7. จัดท�ำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
		 8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และ
ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวโน้มซึง่ มีผลกระทบ
ต่อบริษัท
		 9. จัดท�ำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
		 10. ประเมิ น ผล และจั ด ท�ำรายงานการบริ ห าร
ความเสี่ยง
		 11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
		 12. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(Nomination and Compensation Committee)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. นายพีรวัธน์ เปรมชื่น

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
3. นายวีระ สุธีโสภณ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
โดยมี นางสาวภมรา พัฒนภูมธิ นินท์ เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
		
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ด้านการสรรหา
		 1. ก�ำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ขององค์ กร โดยการก�ำหนดคุ ณ สมบั ติ และความรู้
ความช�ำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
		 2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อ
กรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยการสรรหา
อาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับ
การเสนอชือ่ จากผูถ้ อื หุน้ หรือการใช้บริษทั ภายนอกช่วยสรรหา
หรือพิจารณาจากบุคคลจากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ
การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
		 3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก�ำหนดไว้
		 4. ตรวจสอบว่าบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชือ่ นัน้ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 5. ด�ำเนินการทาบทามบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
กับเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ กี่ �ำหนดไว้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีทจี่ ะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั หากได้รบั
การแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
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		 6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
บรรจุชอื่ ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
		 7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
		 8. สามารถหาบุ ค คลที่ ท�ำหน้ า ที่ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้
ความเห็นหรือให้ค�ำปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
ด้านการพิจารณาผลตอบแทน
		 1. พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนของ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม
โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้
เหมาะสมเพือ่ ให้เกิดผลงานตามทีค่ าดหวัง ให้มคี วามเป็นธรรม
และเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของบริษทั ประสบผลส�ำเร็จ
		 2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท
เช่น ค่าตอบแทนประจ�ำ ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน
และค่าเบี้ยประชุม โดยค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรม
เดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษทั
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
		 3. พิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
		 4. ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายทีไ่ ด้พจิ ารณาไว้ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการ
บริษัทน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
		 5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ
ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และ
สร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

3. การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
		 การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการหรื อ
ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท นั้ น บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
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ก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและ
หลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษทั
		 (1)		 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด�ำเนิน
กิจการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
		 (2)		 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
		 2.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้
ต่อหนึ่ง (1) เสียง
		 2.2 ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด
ตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		 2.3 บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เป็นประธานทีป่ ระชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		 (3)		 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้
รับเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้ อ งออกจากต�ำแหน่ ง ในปี แ รกและปี ที่ ส องภายหลั ง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่ อ ยู ่ ใ นต�ำแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้ น เป็ น ผู ้ อ อกจาก
ต�ำแหน่ง
		 (4)		 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ ง ให้ ยื่น
ใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
		 (5)		 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด
ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง

		 (6) ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษั ท มหาชนจ�ำกั ด หรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เข้ า เป็ น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ที่ ยั ง เหลื อ อยู ่ ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน และมติ ข อง
คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
		 (7) ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนเป็ น
ประธานกรรมการ และในกรณีทกี่ รรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนเป็ น รองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
		 กรรมการตรวจสอบของบริษทั จะต้องได้รบั การแต่งตัง้
จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
ให้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบั ติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดย
มีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบมี ว าระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และ
เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ่ อ ไป
จนกว่าคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะ
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็น
กรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์และประกาศที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
		 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้
นั บ รวมการถื อ หุ ้ น ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกรรมการอิ ส ระ
รายนั้นๆ ด้วย
		 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
ลู กจ้ าง พนั กงาน ที่ ปรึ กษาที่ ไ ด้ เงิ นเดื อนประจ�ำ หรือ ผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ
ผู ้ มี อ�ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท
		 (3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัด
ขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
		 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

91

ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 (7)		 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 (8)		 ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
		 (9)		 กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน
9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ
อิสระครั้งแรก ในกรณีจ�ำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
		 (10) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
		 (11) กรรมการอิสระตามคุณสมบัตขิ า้ งต้น อาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
		 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้
		 (1)		 ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
		 (2)		 ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
		 (3)		 มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถ
ท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
		 (4) มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก�ำหนดไว้ ใ น
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ
และขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
		 คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ อ งเป็ น กรรมการบริ ษั ท
และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ
หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีจ�ำนวนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควร แต่ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และโดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั
จะแต่งตัง้ กรรมการบริหารคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหาร
4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้อง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารโดยส่วนใหญ่ และโดยที่
คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนหนึง่ คน ขึน้ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
5. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะต้องเป็นกรรมการ
บริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานของ
บริษัท และหรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง
กรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของ
คณะกรรมการบริ ห าร โดยคั ด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เป็ น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท�ำการคัดเลือก หรือจาก
บุคคลอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพือ่ น�ำเสนอ
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคล
ที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหากรรมการบริษทั
1. คุณสมบัตขิ องกรรมการ
		 ในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการเฉพาะด้าน
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา
จากผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละเหมาะสมกั บ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้

		 1.1 คุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล้ อ งตามกฎหมายและ
ข้ อ ก�ำหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท
มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษทั และนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท
		 1.2 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
บริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 1.3 ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ ผู ้ ที่ มี ทั ก ษะ ประสบการณ์
วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลายและ
ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ รวมถึงที่มีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งต่อลักษณะธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นล�ำดับแรก โดย
ไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกเพศและเชือ้ ชาติ หรือความแตกต่างใดๆ
เพือ่ ให้องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษทั มีความสมบูรณ์และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
		 1.4 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินกิจการอยู่
เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้
เช่น ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิง่ แวดล้อม กฎหมาย
บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
		 1.5 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดย
หากเป็นกรรมการเดิมทีจ่ ะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระอาจ
พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านในช่วงทีด่ �ำรงต�ำแหน่ง รวมถึง
ควรพิ จ ารณาถึ ง จ�ำนวนบริ ษั ท ที่ ก รรมการแต่ ล ะคนจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่า
ประสิทธิภาพการท�ำงานจะไม่ลดลง รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
		 1.6 กรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็น
อิสระของบุคคลทีจ่ ะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์
ทีส่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั มีคณ
ุ สมบัติ
ความเป็นอิสระตามที่ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเปิดเผยไว้ใน
เว็บไซต์บริษัท
		 1.7 พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านในปีทผี่ า่ นมา (ถ้ามี)
2. วิธีการสรรหากรรมการ
			 ในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการเฉพาะด้าน
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา
ด�ำเนินการดังนี้

		 2.1 สรรหากรรมการ เมื่ อ ถึ ง วาระที่ จ ะต้ อ งเสนอ
ชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการ
สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ
หรือเปิดรับการเสนอชือ่ จากผูถ้ อื หุน้ หรือการใช้บริษทั ภายนอก
ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท�ำเนียบกรรมการ
อาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสม
เป็นต้น
		 2.2 พิจารณารายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ มา และ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติ
ที่ก�ำหนดไว้
		 2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลทีจ่ ะถูกเสนอชือ่ นัน้ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 2.4 ด�ำเนิ น การทาบทามบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า
บุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
		 2.5 เสนอชือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและ
บรรจุชอื่ ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
		 3. วาระการเป็นกรรมการ
		 วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้ก�ำหนดดังนี้
		 3.1 ให้คณะกรรมการบริษทั มีวาระตามทีก่ �ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั คือ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3)
ของจ�ำนวนกรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม
		 3.2 กรรมการอิ ส ระมี ก ารด�ำรงต�ำแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีจ�ำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการ
อิสระนั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
8. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการสรรหาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
1. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 ในการสรรหาประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจาก
ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้านและโปร่งใส ดังนี้
		 1.1 ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
				 • จบปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก
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สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
			 1.2 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งงาน
					 • มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม หรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 20 ปี
					 • มีประสบการณ์บริหารงานวิศวกรรม หรือธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
					 • มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นดู แ ลและบริ ห าร
ความสัมพันธ์ลกู ค้า ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
			 1.3 ความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจ่ �ำเป็นทีจ่ ะ
ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ
					 • ทักษะภาวะผู้น�ำ (Leadership)
					 • ความสามารถในการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic Thinking)
					 • ความสามารถในการบริหารทรัพยากร : งาน /
คน / เงิน (Resources Management)
					 • ความสามารถในการสอนงาน (Coaching)
					 • ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ (Business
Development)
			 1.4 คุณสมบัติอื่น ๆ
					 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
					 • ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
					 • มีคุณภาพในการท�ำงาน
					 • เข้าใจระบบการท�ำงานในลักษณะ TEAMWORK
ได้ดี
2. วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 ในการสรรหาประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา
ด�ำเนินการดังนี้
		 2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อ
ของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็น
คณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท�ำการคัดเลือก หรือจาก
บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
		 2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เสนอชือ่ บุคคลทีผ่ า่ นการสรรหาให้คณะกรรมการบริษทั เพือ่
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป
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4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม
		 ในการก�ำกั บ ดู แ ลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย
และบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว
โดยตัวแทนของบริษัทอาจเป็นประธานกรรมการ กรรมการ
บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์
เหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว และปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้ง
กับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น อนึ่ง ตัวแทน
ของบริษทั ซึง่ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย จะต้องบริหาร
และจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ตามที่ บ ริ ษั ท ก�ำหนด รวมถึ ง อ�ำนาจในการด�ำเนิ น การ
(Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
		 เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัท และให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ
และรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็น
หน่วยงานหนึง่ ของบริษทั ดังนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 1/2561 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2561
จึงได้มมี ติอนุมตั กิ ารก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วม
		 การก�ำหนดแนวทางในการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดย
ตัวแทนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ
บริ ษั ท ร่ ว มในเรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการและ
การก�ำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรร
เงินก�ำไร และพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้าในวาระ
การประชุม การก�ำหนดกรณีต่างๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) การติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั
ร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการ
เกี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท ย่ อ ย การจั ด ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ะบบ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ การเปิดเผยและ
น�ำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวมถึง
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดกรณี/เรื่อง/วาระต่างๆ
ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระดับความส�ำคัญต่างๆ

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
		 บริ ษั ทมีการก�ำหนดให้บริษัทย่อ ยและบริ ษั ทร่ ว ม
น�ำส่งผลการด�ำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวให้กับบริษัทเพื่อ
ประกอบการจัดท�ำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการ
ของบริษทั ประจ�ำไตรมาส และมีการก�ำหนดให้บริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญ
ต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทให้
ด�ำเนินการตรวจสอบและรายงาน
		 นอกจากนี้ บริษทั ยังก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั มี
หน้าที่ในการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการ
เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส�ำคัญในการเสริมสร้าง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้
ก�ำหนดเป็นนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อ
เป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญที่บริษัทยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
โดยมีข้อก�ำหนด ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท
ต้องปฏิบัติดังนี้
		 ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั
		 ข) ต้องไม่น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
		 ค) ต้องไม่ท�ำการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์
ของบริษทั โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั และ/
หรือเข้าท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
		 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษทั ซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั
ให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูล

สารสนเทศที่ส�ำคัญต่อสาธารณชน โดยข้อก�ำหนดดังกล่าว
ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และลูกจ้างของบริษทั ด้วย หากผูใ้ ดฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�ำผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรสและบุตร
ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะต่ อ ส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต ามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบบทก�ำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารจะ
ต้องจัดส่งส�ำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับ
ที่รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งก�ำหนดให้
แจ้งภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทาน
งบการเงินส�ำหรับงวดบัญชีปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี ดังนี้
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวม

ปี 2562
1,855,000
945,000
2,800,000

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
		 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ ระบบ
การควบคุมภายในทีด่ ี และเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่าการบริหาร
จัดการและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้ง
ยั ง เป็ น การป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
คณะกรรมการบริษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีอ�ำนาจและหน้าที่
ในการสอบทานระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ให้ มี
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ความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล และสอบทาน
รายงานทางการเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า มีความถูกต้อง
และเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีพ่ จิ ารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

		 ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ทั้งหมด 4 ครั้ง ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ของส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด (ร่วมประชุมทุกครั้ง) และผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด (ร่วมประชุม 2 ครั้ง) และ
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีผู้บริหารอีก 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
จัดท�ำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัท
		 ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการบริ ษั ท
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
โดยรวมในระบบบริหารและการปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการ
บริหารความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือบริหารความเสี่ยง ระบุปัจจัย
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตาม
การด�ำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจน
มีการสื่อสารแก่หัวหน้าส่วนงานให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง แล้ ว น�ำเสนอคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งพิ จ ารณาความเพี ย งพอและเหมาะสม
และประเมินผลการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ ย งทุ ก ปี นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ท�ำแผนด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ส�ำหรับกรณีเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถด�ำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ประเมินความเพียงพอ
และเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน จากเอกสารต่างๆ ของ
ฝ่ายจัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้วา่
การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ
ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ การควบคุมระดับองค์กร
การประเมินความเสี่ยง การควบคุมระดับปฏิบัติการ ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบการติดตาม ประกอบกับ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม กับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในที่เป็น

สาระส�ำคัญ สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารน�ำทรัพย์สินไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชี ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่างบการเงินของบริษทั มีความถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ
และได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
		 ตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปัจจุบนั บริษทั ว่าจ้าง บริษทั สอบบัญชี
ไอ วีแวล จ�ำกัด เป็นผูต้ รวจสอบภายในอิสระ และบริษทั สอบบัญชี
ไอ วีแวล จ�ำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก ท�ำหน้าทีส่ อบทานและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับปฏิบตั กิ าร
ของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
รวมทั้งจัดท�ำรายงานการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณี
ที่ตรวจพบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนา
ให้มีระบบการจัดการที่ดีแก่ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
บริษทั สอบบัญชี ไอ วีแวล จ�ำกัด และนางสาว วัลดี สีบญ
ุ เรือง
แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ นางสาววัลดี สีบุญเรือง
มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมากว่า 20 ปี
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ปัจจัยความเสี่ยง
		 บริษทั มีความตระหนักถึงความส�ำคัญด้านการบริหาร
ความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยสามารถ
จ�ำแนกความเสี่ยงที่ส�ำคัญๆ ได้ดังนี้
1. ความเสีย่ งด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
		 การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
เป็นธุรกิจทีเ่ น้นการให้บริการด้วยความรู้ และความเชีย่ วชาญ
ในหลากหลายสาขา ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยนั้ น ขึ้ น อยู ่ กั บ การคั ด เลื อ กสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมในจ�ำนวนที่เพียงพอ
กับความต้องการเข้าท�ำงานในโครงการ ซึ่งบริษัทตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดังกล่าว
จึงได้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กร โดยมีคณะกรรมการ
นโยบายและกลยุ ท ธ์ บุ ค ลากร (People Management
Committee: PMC) เป็นผูก้ �ำหนดนโยบายและมาตรการเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการบุคลากรขององค์กร ก�ำหนดเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับบุคคล วางแผนอัตราก�ำลัง
ประจ�ำปี วางแผนฝึ ก อบรมประจ�ำปี คั ด เลื อ กผู ้ สื บ ทอด
ต�ำแหน่ง (Successor) นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยัง
มุง่ เน้นพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
โดยให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management) พร้อมพัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล จั ด เก็ บ และสื บ ค้ น ข้ อ มู ล บุ ค ลากร อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด
หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ เช่น หลักสูตรการออกแบบและ
การควบคุมงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ส�ำหรับวิศวกร
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รุ่นใหม่ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานโครงการ
ก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ และหลั ก สู ต รนั ก คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์
นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น อาจารย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเข้ า ร่ ว มท�ำงานใน
โครงการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เป็นต้น
2. ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงเหตุปจั จัยภายนอก
(External Factor) ในระหว่างการด�ำเนินโครงการ
		 บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาฯ ส�ำหรับ
การด�ำเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ ระยะเวลา
การด�ำเนินงานขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการและขอบข่ายงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น ในการด�ำเนินงานอาจมีเหตุปัจจัย
ที่เปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบ
โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการด�ำเนินโครงการ เช่น ภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ การต่อต้านโครงการจากมวลชน สภาพคล่องทาง
การเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง
หรือการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น
โดยปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงความเสี่ยง
ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจึ ง ได้ มี
การก�ำหนดแนวปฏิบัติในการรับงาน โดยการให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทบทวนและท�ำความเข้าใจรายละเอียด ลักษณะ
โครงการ และขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูล
โครงการ วิ เ คราะห์ ความเป็ นไปได้ เ บื้ องต้ น ของโครงการ
วิ เ คราะห์ ชื่ อ เสี ย งกิ จ การและฐานะการเงิ น ของเจ้ า ของ
โครงการ/ผู้ว่าจ้าง ตลอดจนประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอด

การด�ำเนินงาน เพื่อให้แก้ปัญหาให้ทันกับสถานการณ์และ
ให้งานส�ำเร็จลุล่วงตามก�ำหนดเวลา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทและ
บริษัทย่อยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวทั้งใน
ระดับโครงการ (Project Risk Management) และในระดับ
ภาพรวมของทุกโครงการ (Portfolio Risk Management)
ได้เป็นอย่างดี
3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
		 เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากภาครั ฐ ถึ ง
ร้อยละ 54 นโยบายการขับเคลือ่ นโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ
จึ ง มี ส ่ ว นส�ำคั ญ กั บ การด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง
ความมั่นคงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐ
ตลอดจนความล่าช้าในการขับเคลื่อนการลงทุน ซึ่งบริษัท
ตระหนั ก ถึ ง ความเสี่ย งดังกล่าว จึงได้เพิ่ม สัด ส่ว นการหา
รายได้ จ ากภาคเอกชนทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ
ลดความเสีย่ งดังกล่าว รวมทัง้ ก�ำหนดเป้าหมายมุง่ สูก่ ารลงทุน
ในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อให้เกิดรายได้ที่แน่นอน เช่น การลงทุน
ในโครงการบ�ำบัดน�้ำเสีย และการลงทุนในการพัฒนาระบบ
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น
4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษา
ทัง้ ในและต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
		 ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ
อี ก ทั้ ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานขนาดใหญ่ มี ค วาม
ซับซ้อนมากขึน้ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มี
แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ก�ำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ดั ง นั้ น ผู ้ ป ระกอบการที่ ป รึ ก ษา
ด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ บริษทั และบริษทั ย่อย
จึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้นในด้านจ�ำนวนบริษัท
ทีป่ รึกษา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษทั
และบริษัทย่อยได้
		 อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท มี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น สู ง
จากการมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย สามารถให้บริการ
ครอบคลุ ม ทุ ก ลั ก ษณะงาน ท�ำให้ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ของบริ ษั ท
และบริษัทย่อย โดยกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าที่พัฒนา
โครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ให้ความส�ำคัญ
ด้านคุณภาพของงานและประสบการณ์ในการท�ำงานของ
ที ม วิ ศ วกรเป็ น หลั ก และกลุ ่ ม บริ ษั ท ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น หนึ่ ง ใน
ผู ้ น�ำของบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ด้ ว ย
ผู ้ บ ริ ห ารและที ม งานวิ ศ วกรที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง มี ป ระสบการณ์
ด้านการให้บริการมากว่า 40 ปี มีความน่าเชื่อถือและมี
ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทและ

บริษัทย่อยมีบุคลากรที่มีความช�ำนาญทางด้านวิศวกรรม
สถาปั ต ยกรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม และนั ก วิ ช าการสาขาต่ า งๆ
กว่า 900 คน ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ศักยภาพ นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นพันธมิตรกับบริษทั ทีป่ รึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ ในและต่างประเทศ ท�ำให้มกี ารรวมกลุม่ ทีป่ รึกษา
ในการเสนองาน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับงานมากขึ้น
ลดการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาด้วยกันลงได้
5. ความเสีย่ งจากการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
		 บริษทั มีการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม จึงอาจมี
ความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าว โดยความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะจ�ำกัดเท่ากับเงินลงทุนใน
แต่ละบริษทั อย่างไรก็ตาม บริษทั จะมีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง
รอบคอบก่อนการลงทุน รวมทั้งพิจารณาพันธมิตรร่วมลงทุน
ที่มีความน่าเชื่อถือและมีค่านิยมในการท�ำงานที่คล้ายกัน
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอย่างรอบคอบ
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรม
		 ในปัจจุบนั การเป็นทีป่ รึกษาทางวิศวกรรมในการออกแบบ
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ และการบริ ห าร
จัดการและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงาน
ได้ มี ก ารพั ฒ นาขั้ น ตอนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยมาใช้ร่วมกับขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�ำงาน เพิ่มคุณภาพของผลงาน และสามารถตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของเจ้ า ของโครงการที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ต ระหนั ก ดี ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ของเทคโนโลยี ด ้ า นวิ ศ วกรรม บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจึ ง มี
การก�ำหนดมาตรการเตรียมการรับมือให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
โดยบริษัทมีการศึกษาเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ำมา
ปรับใช้กับการท�ำงานของบริษัท เช่น การน�ำ Drone มาใช้
ในงานส�ำรวจออกแบบด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพท�ำงานและลดการใช้ทรัพยากรในการท�ำงานลง
เป็นต้น และบริษัทยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านนวัตกรรม
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการน�ำ
เทคโนโลยี ม าใช้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นการพั ฒ นา
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรอบรม
ความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยให้กับบุคลากร
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนก�ำหนด
เป็นนโยบายให้วิศวกรที่อายุต�่ำกว่า 40 ปี ทุกคนต้องสามารถ
ท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วย
ระบบ Building Information Modeling (BIM) ได้อีกด้วย
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

iGL Synergy Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
วิศวกรรมธรณีและ
ฐานราก จ�ำกัด (GFE)
และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท วีรสุกรุ๊ป จ�ำกัด
มีกรรมการ
และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะ
รายการ
รายได้จากการ
ให้บริการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
ปี 2562
(ล้านบาท)
1.44

บริษัทย่อยรับเหมาช่วงงานศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการที่ iGL Synergy Co., Ltd. ให้บริการ
แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายได้จากการ
ให้บริการ

1.20

บริษัทย่อยให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายได้จากการ
ให้บริการ

4.15

บริษัทให้บริการส�ำรวจสภาพภูมิประเทศโครงการ
เพื่อใช้ส�ำหรับศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น
ของโครงการ และบริษัทย่อยให้บริการออกแบบ
อาคารและตกแต่งภายใน โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป
บริษัท กรุงเทพจีโอเทคนิค จ�ำกัด ให้บริการ
ขุดเจาะ ส�ำรวจและติดตั้งเครื่องมือด้านวิศวกรรม
ปฐพีและธรณีวิทยาส�ำหรับโครงการต่างๆ ที่บริษัท
และบริษัทย่อยให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีราคาและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัทให้บริการจัดท�ำรูปเล่มรายงาน โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาโครงการ จัดท�ำสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสาร
เพื่อการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท เวิลด์
คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน
กับบริษัทย่อย

บริษัท
กรุงเทพจีโอเทคนิค
จ�ำกัด

ต้นทุน
เป็นบริษัทร่วมของ
บริษัทวิศวกรรมธรณีและ การให้บริการ
ฐานราก จ�ำกัด (GFE)
และมีกรรมการร่วมกัน

5.30

บริษัท ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายได้อื่น

0.08

ต้นทุน
การให้บริการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

5.77

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.02

บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด มีกรรมการ
และผู้ถือหุ้นร่วมกัน

100

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

ความจ�ำเป็น
และความสมเหตุสมผล

1.09

บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและ
สอบทานร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า
รายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ บริ ษั ท /บุ ค คลที่ อ าจมี
ความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2562 เป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และการก�ำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการ
ดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการ
ระหว่างกัน
		 กรณีทรี่ ายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยกับ
บริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นรายการทางการค้าปกติ
และมีเงือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไปหรือราคาตลาด ภายใต้เงือ่ นไข
ที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษทั สามารถด�ำเนินการ
ได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนุมตั ิ และจัดท�ำรายงานสรุปเพือ่ รายงานให้กบั ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
		 ส�ำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการ
ทางการค้าปกติ บริษทั จะจัดให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ความจ�ำเป็ น และความเหมาะสมของ
รายการนัน้ เพือ่ อนุมตั ริ ายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ
		 ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกัน
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนั้นๆ

3. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
ในอนาคต
		 ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจ�ำเป็น
ต้องท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั /บุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
บริษัทจะก�ำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการ
ด�ำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กบั เงือ่ นไขหรือราคาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจประเภท
เดียวกันที่บริษัทกระท�ำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา
อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
กรรมการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่อนุมัติ
รายการใดๆ ที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะอื่ น ใดกั บ บริ ษั ท มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะ
ไม่ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ม่ใช่การด�ำเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการ บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว
จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยมีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง มีหลักการประมาณการที่
สมเหตุสมผลในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้
จั ด ให้ มี แ ละด�ำรงไว้ ซึ่ ง ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
บริษัทมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานหรือการด�ำเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด และมีความรู้

ความสามารถทางการเงินและการบัญชี เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทาน
นโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีป้ รากฏอยูใ่ นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดง
ไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษทั ย่อย ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
จากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ทีเ่ ป็นอิสระในการตรวจสอบ
โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ทีแ่ สดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั โดยภาพรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเชื่อถือได้
โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการ

นายชวลิต จันทรรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
		 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงติดตามงาน
โครงการต่างๆ ทัง้ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และงานในต่างประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เติมเข้ามาในปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)
โดยบริษัทได้ลงนามสัญญาใหม่และสัญญาส่วนเพิ่มเติม
โครงการที่ด�ำเนินการอยู่ พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเจรจา
ต่อรองราคาสัญญาใหม่ที่คาดว่าจะเซ็นสัญญาในต้นปี 2563
ดังเช่น
		 • งานบริหารโครงการก่อสร้างทางวิง่ ที่ 2 และทางขับ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566
		 • งานบริหารโครงการ โครงการพัฒนาพืน้ ทีส่ ว่ นขยาย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซนซี
		 • งานจ้างทีป่ รึกษาสนับสนุนส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพือ่ บริหารและก�ำกับ
สัญญาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
		 • Basic Design for Xekong 4A and 4B
Hydroelectric Power Projects
		 • บริหารโครงการ และ ควบคุมงานติดตั้ง ทดสอบ
เครื่ อ งจั ก รการผลิ ต และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2 (สัญญา 1) – สัญญาส่วนขยายเพิม่ เติม
		 • งานควบคุมงานก่อสร้างเขือ่ นเซเปีย่ น เซนำ�้ น้อย ใน
สปป. ลาว – สัญญาส่วนขยายเพิ่มเติม
		 • ส�ำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการ
รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ – รอลงนามสัญญา
ต้นปี 2563
		 • งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน – รอลงนามสัญญา
ต้นปี 2563

บริษทั และบริษทั ย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)
ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3,830.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปี 2561 ที่ 3,426.35 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 11.79
ในภาพรวมสัดส่วนปริมาณงานรอส่งมอบสูงสุดยังคงเป็น
ปริ ม าณงานรอส่ ง มอบให้ แ ก่ โ ครงการภาครั ฐ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า
2,805.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.23 ของปริมาณงาน
ส่ ง มอบทั้ ง หมด ถั ด มาเป็ น ปริ ม าณงานรอส่ ง มอบให้ แ ก่
ภาคเอกชนมูลค่า 698.87 ล้านบาท งานโครงการในต่างประเทศ
มูลค่า 266.87 ล้านบาท และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องมูลค่า
59.41 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 18.25, 6.97 และ 1.55
ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ หากพิจารณาปริมาณงานรอส่งมอบโดยดูจาก
ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก าร พบว่ า ปริ ม าณงานรอส่ ง มอบของ
การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างมีสดั ส่วนทีเ่ ติบโต
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 74.06
ของปริมาณงานส่งมอบทัง้ หมด หรือมูลค่า 2,836.76 ล้านบาท
จากการที่บริษัทได้งานโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ได้แก่ งานจ้างทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า
ความเร็ ว สู ง เชื่ อ มสามสนามบิ น ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเสร็ จ สิ้ น
ในช่วงปลายปี 2562 และยังคงรับงานควมคุมงานก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ในภาคเอกชนสมำ�่ เสมอตลอดปี ส่วนปริมาณ
งานศึกษา ออกแบบและจัดท�ำรายงาน มีสัดส่วนลดลงจาก
ปีก่อนเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 24.41 มูลค่า 935.19 ล้านบาท
และปริมาณงานรอส่งมอบคงค้างในงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.53 มูลค่า 58.44 ล้านบาท ลดลง
เนื่ อ งจากงานติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ข องโครงการภาครั ฐ เลื่ อ น
การประมูลงานออกไป และเมื่อมองปริมาณงานรอส่งมอบ
จากมุมประเภทการให้บริการ จะเห็นว่างานด้านคมนาคม
และโลจิสติกส์ มีสัดส่วนปริมาณงานรอส่งมอบมากที่สุดเป็น
ร้อยละ 63.51 รองลงมาคือด้านอาคารและสาธารณูปโภค
ร้อยละ 21.52 และด้านอื่นๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของ
มูลค่าปริมาณงานรอส่งมอบทั้งหมด
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ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
แบ่งตามกลุ่มลูกค้า
3,830.39 100.00
งานภาครัฐ
2,805.25
73.23
งานภาคเอกชน
698.87
18.25
งานภาคต่างประเทศ
266.86
6.97
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
59.41
1.55
แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
3,830.39 100.00
งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง 2,836.76
74.06
งานศึกษา ออกแบบและจัดท�ำรายงาน
935.19
24.41
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
58.44
1.53
แบ่งตามประเภทการให้บริการ
3,830.39 100.00
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
2,432.85
63.51
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค
824.38
21.52
งานด้านทรัพยากรน�้ำ	
242.17
6.32
งานด้านสิ่งแวดล้อม
112.12
2.93
งานด้านพลังงาน
218.16
5.70
งานด้านอื่นๆ
0.71
0.02
ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของการลงทุน ปี 2562
		 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 บริษัท วิศวกรรมธรณี
และฐานราก จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ทีม คอนซัลติง้
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ
พันธมิตร จัดตัง้ บริษทั ไอจีแอล ซินเนอร์จี้ จ�ำกัด ใน สปป.ลาว
โดยบริ ษั ท วิ ศ วกรรมธรณี แ ละฐานราก จ�ำกั ด ลงทุ น
300,000 หุ้น เป็นมูลค่า 300 ล้านกีบ หรือ 1.06 ล้านบาท
มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 30

2. วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการให้บริการ
		 รายได้จากการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปี 2562 มีจ�ำนวน 1,836.01 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก
การให้บริการงานภาครัฐจ�ำนวน 982.76 ล้านบาท รายได้จาก
การให้บริการงานภาคเอกชนจ�ำนวน 536.26 ล้านบาท รายได้
จากการให้บริการงานในต่างประเทศจ�ำนวน 246.78 ล้านบาท
และรายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องจ�ำนวน
70.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีรายได้จากการให้
บริการรวมจ�ำนวน 1,654.24 ล้านบาท หรือเติบโตในอัตรา
ร้อยละ 10.99 โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการในปี 2562
ส่ ว นใหญ่ ม าจากรายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารงานภาครั ฐ ที่
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ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
3,426.35 100.00
2,148.35
62.70
825.92
24.11
341.26
9.96
110.82
3.23
3,426.35 100.00
2,309.26
67.40
1,009.57
29.46
107.52
3.14
3,426.35 100.00
1,917.89
55.98
806.25
23.53
285.62
8.34
159.43
4.65
257.12
7.50
0.04
0.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
404.04
11.79
656.90
30.57
(127.05) (15.38)
(74.40) (21.80)
(51.41) (46.39)
404.04
11.79
527.50
22.84
(74.38)
(7.37)
(49.08) (45.65)
404.04
11.79
514.96
26.85
18.13
2.25
(43.45) (15.21)
(47.31) (29.67)
(38.96) (15.15)
0.67
16.75

ร้อยละ 53.53 ของรายได้จากการให้บริการรวม ต่อมาเป็นรายได้
จากการให้บริการงานภาคเอกชน รายได้จากการให้บริการ
งานในต่างประเทศ และรายได้จากการให้บริการงานธุรกิจ
เกี่ ยวเนื่ อง ที่ สัดส่ ว นร้ อยละ 29.21 ร้ อยละ 13.44 และ
ร้อยละ 3.82 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
เมื่อมองรายได้ในมุมของประเภทของงานที่ให้บริการ รายได้
จากการให้บริการงานด้านคมนาคมและโลติสติกส์สูงเป็น
อันดับหนึง่ มีจ�ำนวน 796.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.38 ของ
รายได้จากการให้บริการรวม ถัดมาเป็นรายได้จากการให้บริการ
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค มีจ�ำนวน 523.94 ล้านบาท
หรือร้อยละ 28.54 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามมาด้วย
รายได้ จ ากการให้ บริ การงานด้ า นทรั พยากรน�้ ำ งานด้า น
สิ่งแวดล้อม งานด้านพลังงานและงานด้านอื่นๆ จ�ำนวน
257.78 ล้านบาท 131.38 ล้านบาท 116.88 ล้านบาท และ
9.57 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนร้อยละ 14.04, 7.15, 6.37 และ
0.52 ของรายได้จากาการให้บริการรวม ตามล�ำดับ
		 รายได้จากการให้บริการงานภาครัฐในปี 2562 เพิม่ ขึน้
จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 14.82 หรือจาก 855.85 ล้านบาท
เป็น 982.76 ล้านบาท ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของงานภาครัฐเป็น
ลักษณะของงานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
ในด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ และงานด้านด้านอาคาร

และสาธารณูปโภคเป็นหลัก โดยบริษทั รับรูร้ ายได้โครงการใหญ่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปีก ่อ นหน้า เช่น โครงการงานควบคุ ม
การก่ อ สร้ า งรถไฟสายสี แ ดงช่ ว งบางซื่ อ -รั ง สิ ต โครงการ
งานบริ ห ารควบคุ ม โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู
แคราย-มีนบุรี และบริษทั ยังรับรูร้ ายได้เพิม่ เติมหรือรับรูร้ ายได้เต็ม
ทั้ ง ปี ข องบางโครงการเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ น เช่ น โครงการ
บริหารโครงการ และ ควบคุมงานติดตัง้ ทดสอบเครือ่ งจักรการผลิต
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงงานยาสูบ ระยะที่ 2
(สัญญา 1), โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง, โครงการคุมงานเปลี่ยนระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงรัชดา-พระราม 9
Zone A/รัชดา-อโศก Zone B, อีกทั้ง บริษัทมีการรับรู้รายได้
จากโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2562 อีกเช่น โครงการงาน
บริหารโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ โซนซี โครงการศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนหลัก
กลุ่มลุ่มน�้ำเจ้าพระยา โครงการโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน
เครื่อง 8-9 เป็นต้น
		 รายได้จากการให้บริการงานภาคเอกชนเติบโตขึ้น
ในปี 2562 จากเดิ ม 448.60 ล้ า นบาทในปี 2561 เป็ น
536.26 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 19.54
จากที่บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากลักษณะงานควบคุมงาน
ก่อสร้างด้านอาคารและสาธารณูปโภค ประเภทคอนโดมิเนียม
จากลูกค้ากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ และรายได้
จากลั ก ษณะงานออกแบบด้ า นคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์
ที่ บ ริ ษั ท รั บ ท�ำให้ กั บ บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งรายใหญ่ ซึ่ ง
เป็นโครงการโครงสร้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
รายได้จากการให้บริการ
รายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้า
งานภาครัฐ
งานภาคเอกชน
งานภาคต่างประเทศ
งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รายได้แบ่งตามประเภทการให้บริการ
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค
งานด้านทรัพยากรน�้ำ	
งานด้านสิ่งแวดล้อม
งานด้านพลังงาน
งานด้านอื่นๆ

ขนส่งมวลชน ได้แก่ โครงการงานออกแบบรายละเอียดเพื่อ
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
		 รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารงานในต่ า งประเทศในปี
2562 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ำนวน 15.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.59 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2561 เป็นเพราะบริษัท
ได้รับรู้รายได้ของโครงการขนาดกลางที่รับใหม่ในปี 2562
หลายโครงการที่เพิ่มขึ้นมาทดแทนโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่
ช่วงท้ายของโครงการ โดยเป็นลักษณะงานศึกษา ออกแบบ
งานด้านทรัพยากรน�้ำและงานจัดท�ำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป็ น หลั ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานออกแบบเขื่ อ นไฟฟ้ า พลั ง น�้ำ
และออกแบบนิคมอุตสาหกรรม ยังมีงานศึกษาและพัฒนา
แหล่งน�้ำใต้ดินและตรวจสอบสภาพใต้ดินของเขื่อนไฟฟ้า
พลังน�้ำอีกด้วย
รายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องน้อยลงใน
ปี 2562 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 40.64 หรือจากยอดรายได้
จ�ำนวน 118.27 ล้านบาทในปี 2561 ลงมาอยูท่ ่ี 70.21 ล้านบาท
ในปี 2562 สาเหตุมาจากงานติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม
เขือ่ นหลายแห่งทีค่ าดว่าจะประมูลงานในปี 2562 มีการเลือ่ น
ประมูลงานออกไปประมูลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 แทน
รายได้อื่น
		 ปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจ�ำนวน 10.11 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยรายได้อื่น
ของบริษัทมีองค์ประกอบ คือ รายได้จากดอกเบี้ยรับจ�ำนวน
3.01 ล้านบาท รายได้จากการจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
จ�ำนวน 1.97 ล้านบาท และค่าจัดท�ำรายงานและอื่นๆ อีก
จ�ำนวน 5.19 ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
1,836.01 100.00
982.76
53.53
536.26
29.21
246.78
13.44
70.21
3.82
1,836.01 100.00
796.46
43.38
523.94
28.54
257.78
14.04
131.38
7.15
116.88
6.37
9.57
0.52

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
1,654.24 100.00
855.85
51.74
448.60
27.12
231.52
14.00
118.27
7.15
1,654.24 100.00
737.52
44.58
416.00
25.15
328.56
19.86
82.80
5.01
88.63
5.36
0.73
0.04

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
181.77
10.99
126.91
14.83
87.66
19.54
15.26
6.59
(48.06) (40.64)
181.77
10.99
58.94
7.99
107.94
25.95
(70.78) (21.54)
48.58
58.67
28.25
31.87
8.84
12.11
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ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 ในภาพรวมของปี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จา่ ยในการบริหารโดยรวมสูงขึน้
จากปี ก ่ อ นหน้ า สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ออก
ประกาศเป็น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่
ท�ำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป จากเดิมก�ำหนด
ค่าชดเชยที่ 300 วัน เป็นค่าชดเชย 400 วัน การเปลีย่ นแปลงนี้
มีผลท�ำให้ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีโครงสร้างของต้นทุนหลัก
เป็ น ค่ า บุ ค ลากรนั้ น สู ง ขึ้ น มากจากการรั บ รู ้ ก ารตั้ ง ส�ำรอง
ผลประโยชน์ พ นั ก งานเพิ่ ม ขึ้ น จ�ำนวน 48.28 ล้ า นบาท
(เป็นผลกระทบที่ ไ ม่ใช่เงินสดและเกิดครั้งเดียวเมื่อ มีการ
เปลี่ยนแปลง) แบ่งเป็นส่วนของต้นทุนการให้บริการจ�ำนวน
37.77 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�ำนวน
10.52 ล้านบาท
		 ต้ น ทุ น การให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
ในปี 2562 มีจ�ำนวน 1,291.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.36
ของรายได้จากการให้บริการรวม เทียบกับปี 2561 ที่มีต้นทุน
การให้บริการเท่ากับ 1,107.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.92 ซึง่
มีตน้ ทุนการให้บริการเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 16.68 สาเหตุหลัก
เกิดจากการรับรูก้ ารตัง้ ส�ำรองผลประโยชน์พนักงานของบริการ
ในอดีต ถ้าไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

คุ้มครองแรงงานดังกล่าว ต้นทุนการให้บริการของบริษัทและ
บริษัทย่อยจะมีจ�ำนวนเท่ากับ 1,254.03 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 68.30 ของรายได้จากการให้บริการรวม เพิม่ ขึน้ จากปี 2561
จ�ำนวน 146.92 ล้านบาท หรือในอัตราร้อยละ 13.27 เป็นการ
เพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนบุคลากรและค่าใช้จา่ ยเหมาช่วงเพือ่ รองรับ
โครงการที่เพิ่มมากขึ้น โครงสร้างต้นทุนการให้บริการของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยโดยสรุ ป ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคลากร ค่าจ้างเหมาช่วง ค่าใช้จา่ ยทางตรงอืน่
เช่น ค่าใช้จา่ ยภาคสนาม ค่าจัดท�ำรายงาน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น
จ�ำนวน 1,011.14, 158.96 และ 121.70 ล้านบาท หรือ
มีสัดส่วนที่ร้อยละ 78.27, 12.31 และ 9.42 ตามล�ำดับ
		 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ปี 2562 มีจ�ำนวน 408.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.15
ของรายได้รวม ต�่ำกว่าปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 418.03 ล้านบาท
เป็นเงินเท่ากับ 9.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2 แม้ว่า
บริษทั และบริษทั ย่อยจะได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายแรงงานทีต่ อ้ งท�ำให้รบั รูค้ า่ ใช้จา่ ยด้านบุคลากรเพิม่ ขึน้
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยก็ ส ามารถบริ ห าร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารได้ดขี นึ้ โดยเฉพาะการบริหารบุคลากร
ให้ท�ำงานโครงการได้มากขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบ
ของค่าใช้จ่ายการบริหารที่ส�ำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อง
กั บ บุ ค ลากร ค่ า เสื่ อ มราคาและตั ด จ�ำหน่ า ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ส�ำนักงาน ค่าเช่าและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น
เป็นต้น

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
ต้นทุนการให้บริการ
1,291.80 100.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน
1,011.14
78.27
ค่าจ้างเหมาช่วง
158.96
12.31
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น
121.70
9.42
กรณีไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน
ต้นทุนการให้บริการ
1,254.03 100.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน
973.37
77.62
ค่าจ้างเหมาช่วง
158.96
12.68
ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น
121.70
9.70
โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ
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ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
1,107.11 100.00
859.38
77.62
129.33
11.68
118.40
10.70
1,107.11
859.38
129.33
118.40

100.00
77.62
11.68
10.70

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
184.69
16.68
151.76
17.66
29.63
22.91
3.30
2.79
146.92
113.99
29.63
3.30

13.27
13.26
22.91
2.79

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
408.85 100.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน
289.75
70.87
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
38.44
9.40
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
29.84
7.30
ค่าเช่าและบริการ
31.14
7.61
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น*
19.68
4.82
กรณีไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
398.34 100.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับพนักงาน
279.24
70.10
ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�ำหน่าย
38.44
9.65
ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน
29.84
7.49
ค่าเช่าและบริการ
31.14
7.82
ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น*
19.68
4.94
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
418.03 100.00
275.87
65.99
39.64
9.48
38.44
9.20
27.06
6.47
37.02
8.86
418.03
275.87
39.64
38.44
27.06
37.02

100.00
65.99
9.48
9.20
6.47
8.86

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
(9.18)
(2.20)
13.88
5.03
(1.20)
(3.03)
(8.60) (22.37)
4.08
15.08
(17.34) (46.84)
(19.69)
3.37
(1.20)
(8.60)
4.08
(17.34)

(4.71)
1.22
(3.03)
(22.37)
15.08
(46.84)

หมายเหตุ *ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายรับรอง ค่าเบี้ยประกันวิชาชีพ เป็นต้น
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		 ก�ำไรขั้นต้นและก�ำไรสุทธิ
		 ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 เท่ากับ
544.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.64 ของรายได้จากการให้
บริ ก ารทั้ ง สิ้ น ลดลงจากก�ำไรขั้ น ต้ น ในปี 2561 จ�ำนวน
2.92 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.53 โดยถ้าไม่รวม
ต้นทุนการให้บริการในส่วนทีร่ บั รูผ้ ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายแรงงาน ก�ำไรขั้นต้นของปี 2562 จะมีจ�ำนวนเท่ากับ
581.99 ล้านบาท เป็นร้อยละ 31.70 ของรายได้จากการให้
บริการทั้งสิ้น ต�่ำกว่าก�ำไรขั้นต้นของปี 2561 เล็กน้อยจาก
เหตุผลเดียวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการ

		 ส�ำหรั บ ก�ำไรสุ ท ธิ ป ี 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
สามารถท�ำก�ำไรสุทธิได้ในอัตราร้อยละ 6.25 ของรายได้รวม
ทั้งหมด ต�่ำกว่าก�ำไรสุทธิของปี 2561 ที่มีอัตราร้อยละ 6.81
เล็กน้อยหรือต�ำ่ ลงร้อยละ 1.66 ถึงแม้วา่ บริษทั และบริษทั ย่อย
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายรวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 48.28 ล้ า นบาท อย่ า งไรก็ ต าม ยอดก�ำไรสุ ท ธิ
ปี 2562 มีจ�ำนวนเท่ากับ 115.47 ล้านบาท สูงขึน้ เล็กน้อยด้วย
จ�ำนวน 1.91 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มียอดก�ำไรสุทธิเท่ากับ
113.56 ล้านบาท ทัง้ นีห้ ากไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ ส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถ
ท�ำก�ำไรสุทธิได้ถึงจ�ำนวน 154.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 8.35 ของรายได้รวมทั้งหมด

ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ** ล้านบาท ร้อยละ**
ก�ำไรขั้นต้น
544.21
29.64
547.13
33.07
ก�ำไรสุทธิ
115.45
6.25
113.56
6.81
กรณีไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน
ก�ำไรขั้นต้น
581.99
31.70
547.13
33.07
ก�ำไรสุทธิ
154.07
8.35
113.56
6.81
รายการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
(2.92)
(0.53)
1.89
1.66
34.86
40.51

6.37
35.67

หมายเหตุ ** อัตราก�ำไรขั้นต้น คือ ร้อยละของรายได้จากการให้บริการ, อัตราก�ำไรสุทธิ คือ ร้อยละของรายได้รวมทั้งสิ้น

3. วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
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ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
1,886.24 100.00
350.88
18.60
472.71
25.06
473.26
25.09
49.94
2.65
1,346.79
71.40
182.55
9.68
134.59
7.13
222.31
11.79
539.45
28.60

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
1,827.97 100.00
246.03
13.46
473.20
25.89
555.35
30.38
54.19
2.96
1,328.77
72.69
195.08
10.67
113.92
6.23
190.20
10.40
499.20
27.30

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
58.27
3.19
104.85
42.62
(0.49)
(0.10)
(82.09) (14.78)
(4.25)
(7.84)
18.02
1.36
(12.53)
(6.42)
20.67
18.14
32.11
16.88
40.25
8.06

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและ
เงินรับล่วงหน้าค่างาน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนรวม
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
1,886.24 100.00
212.36
11.26
361.33
19.16
89.48
663.17
284.79
10.40
295.19
958.36
927.88

สินทรัพย์
		 สิ น ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ณ สิ้ น เดื อ น
ธันวาคม 2562 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,876.24 ล้านบาท แบ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 1,346.79 ล้านบาทและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 539.45 ล้านบาท เทียบกับสินทรัพย์
รวมทั้งหมดในปี 2561 ที่ 1,827.97 ล้านบาท ที่ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 1,328.77 ล้านบาทและสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 499.20 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 3.19 โดยมีรายการส�ำคัญดังต่อไปนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก
246.03 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2561 เป็น 350.88 ล้านบาท ณ สิน้ ปี
2562 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 42.62 โดยหลักเป็นการ
เพิม่ ขึน้ ของเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินการ ทีบ่ ริษัทและบริษทั
ย่อยสามารถเร่งรัดติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้ค้างช�ำระ
และแก้ไขปัญหาการออกใบแจ้งหนี้ล่าช้ากับลูกค้าหน่วยงาน
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ อื่ น ลดลงเล็กน้อยจาก
จ�ำนวน 473.20 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 มาเป็นจ�ำนวน
472.71 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยสัดส่วนร้อยละ 99.40
และ 99.66 ตามล�ำดับเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เกินกว่า
ร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้คงค้างที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
รายได้ทยี่ งั ไม่เรียกช�ำระ มีจ�ำนวนลดลง 82.09 ล้านบาท
จากเดิม ณ สิ้นปี 2561 ที่มีจ�ำนวน 555.35 ล้านบาท ลดลงมา
อยูเ่ ท่ากับ 473.26 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2562 หรือลดลงในอัตรา

4.74
35.16
15.10
0.55
15.65
50.81
49.19

ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
1,827.97 100.00
212.80
11.64
403.25
22.06
76.94
692.99
187.77
19.96
207.73
900.72
927.25

4.21
37.91
10.27
1.09
11.36
49.27
50.73

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ล้านบาท ร้อยละ
58.27
3.19
(0.44)
(0.21)
(41.92) (10.40)
12.54
(29.82)
97.02
(9.56)
87.46
57.64
0.63

16.30
(4.30)
51.67
(47.85)
42.11
6.40
0.07

ร้อยละ 14.78 เป็นผลจากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีความ
พยายามและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการออกใบแจ้งหนี้ตาม
งวดสัญญาที่ไม่สอดคล้องกับความส�ำเร็จของงานที่ปรึกษา
ทีเ่ กิดจากการให้บริการงานภาครัฐเป็นหลัก เนือ่ งจากเงือ่ นไข
การเรียกเก็บเงินในสัญญาอิงตามความก้าวหน้าของผูร้ บั เหมา
ก่อสร้าง ได้ส�ำเร็จลุล่วงในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งผลกระทบ
เดิมจากการแปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็นบริษัทมหาชน
ซึง่ ต้องติดตามแก้ไขสัญญากับผูว้ า่ จ้างหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
หนี้สิน
		 หนีส้ นิ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562
มียอดทั้งสิ้น 958.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.40
หรือจ�ำนวน 57.64 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้าทีม่ หี นีส้ นิ
รวมเท่ากับ 900.72 ล้านบาท หนี้สินประกอบด้วยหนี้สิน
หมุนเวียนเท่ากับ 663.17 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน
จ�ำนวน 295.19 ล้านบาท โดยรายละเอียดส�ำคัญของหนี้สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และเจ้ า หนี้ อื่ น มี จ�ำนวนเท่ า กั บ
212.36 ล้านบาท ใกล้เคียงกับยอด ณ สิ้นปี 2561 ที่มีจ�ำนวน
212.80 ล้านบาท เจ้าหนีส้ ว่ นใหญ่เป็นเจ้าหนีก้ ารค้าทีเ่ กิดจาก
การจ้างบริการในงานโครงการต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
เช่น การจ้างงานส�ำรวจ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
ภาคสนาม เป็นต้น ทัง้ นีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยมีระยะเวลาการ
ช�ำระหนี้ให้เจ้าหนี้อยู่ที่ 48 วัน
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รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้า
ค่าบริการ มียอดรวมเท่ากับ 361.33 ล้านบาท ต�่ำลงจาก
ปีกอ่ นหน้าทีม่ ยี อดรวมเท่ากับ 403.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ทีต่ ำ�่ ลงร้อยละ 10.40 เงินรับล่วงหน้าเกิดจากการทีบ่ ริษทั และ
บริษทั ย่อยได้รบั เงินล่วงหน้าค่าบริการงานโครงการในช่วงเริม่
สัญญาและยังมีภาระที่จะต้องทยอยช�ำระคืนตามสัดส่วน
ของงานที่ท�ำเสร็จ เช่นเดียวกับรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าที่
เกิดจากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายได้ตามวิธขี นั้ ตอน
ความส�ำเร็จของงาน (Percentage of Completion) จึงเกิดผลต่าง
ของการรับรูร้ ายได้กบั การเรียกค่าบริการตามงวดในสัญญา
		 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มียอด
เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 97.02 ล้านบาท จากเดิมที่มี
จ�ำนวน 187.77 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 284.79 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราที่สูงขึ้นร้อยละ 51.67 เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายคุ ้ ม ครองแรงงานใหม่ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นเดื อ น
พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
ส่วนของผู้ถือหุ้น
		 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วน
ของผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างจากยอด ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
จ�ำนวนเท่ากับ 927.88 ล้านบาท และ 927.25 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ โดยบริษทั และบริษทั ย่อย มีการตัง้ ส�ำรองตามกฎหมาย
กระแสดเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

เพิ่มเติมและมีการจ่ายเงินปันผลจากผลก�ำไรสุทธิของบริษัท
ในปี 2562
		 กระแสเงินสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทาง
การเงินที่ส�ำคัญ
		 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและ
บริษทั ย่อยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�ำเนินงานเพิม่ มากขึน้
จากสิน้ ปี 2561 เดิมทีม่ เี งินสดสุทธิตดิ ลบระดับ 64.89 ล้านบาท
กลับมาเป็นบวกทีร่ ะดับ 234.53 ล้านบาท เป็นผลท�ำให้บริษทั
และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สูงขึน้
จาก 1.92 เท่า ณ สิ้นปี 2561 เป็นอัตรา 2.03 เท่า และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เพิ่มขึ้นจาก
1.04 เท่า ณ สิน้ ปี 2561 เป็น 1.24 เท่า ณ สิน้ ปี 2562 ซึง่ จัดอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง
		 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื ทุน (D/E Ratio) ของ
บริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ณ 31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 1.03 เท่า เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี 2561 ทีอ่ ยูร่ ะดับ 0.97 เท่า
สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของรายการส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว อย่างไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทย่อยมีอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
(EBIT/Interest paid) ที่สูงในระดับ 74.30 เท่าเมื่อเทียบกับ
สิ้นปี 2561 ที่อยู่ระดับ 32.32 เท่า เพิ่มขึ้น 41.98 เท่า
ปี 2562

ปี 2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิ (บาท)			
เงินสดสุทธิต้นปี
246.03
99.66
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน***
234.53
(64.89)
กระแสดเงินสดจากกิจการลงทุน
(31.34)
(22.13)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(98.34)
233.39
เงินสดสุทธิปลายปี
350.88
246.03
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
2.03
1.92
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.24
1.04
ความสามารถในการช�ำระหนี้ (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
1.03
0.97
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น
0.03
0.04
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
74.30
32.32
หมายเหตุ *** กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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146.37
299.42
(9.21)
(331.73)
104.85
0.11
0.20
0.06
(0.01)
41.98

บริษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิ เนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)
และบริ ษัทย่อย (กลุ่มบริ ษัท) ซึ่ง ประกอบด้ วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับ ปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) ด้ วยเช่นกัน
ข้ ำพเจ้ ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ ำงต้ นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงิน
สด สำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
และเฉพำะของบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ ำ พเจ้ ำได้ ป ฏิบ ัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรั บผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำได้ กล่ำวไว้ ใน
วรรคความรับ ผิ ด ชอบของผู ้ส อบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรำยงำนของข้ ำ พเจ้ ำ ข้ ำ พเจ้ ำ มีค วำมเป็ น
อิสระจำกกลุ่มบริ ษัท ตำมข้ อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี ที่กำหนดโดยสภำวิ ชำชีพบัญชี ในส่วน
ที่เ กี่ ยวข้ องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ ำพเจ้ ำได้ ป ฏิบัติตำมข้ อ กำหนดด้ ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุใน
ข้ อ กำหนดนัน้ ด้ วย ข้ ำ พเจ้ ำเชื่อ ว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ ำได้ รั บ เพียงพอและเหมำะสมเพื่อ ใช้ เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสำคัญ ในกำรตรวจสอบคือ เรื่ อ งต่ำ งๆ ที่มีน ัย สำคัญ ที่ส ุด ตำมดุลยพินิจ เยี่ย งผู้ป ระกอบวิช ำชีพ ของ
ข้ ำ พเจ้ ำ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น สำหรั บ งวดปั จจุบัน ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ น ำเรื่ องเหล่ำนีม้ ำพิ จำรณำในบริ บ ทของกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิ น โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น ของข้ ำ พเจ้ ำ ทัง้ นี ้ ข้ ำ พเจ้ ำ ไม่ไ ด้ แ สดงควำมเห็น แยก
ต่ำงหำกสำหรั บเรื่ องเหล่ำนี ้
ข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้ กล่ำวไว้ ในวรรคความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำ ซึ่งได้ รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี ้ด้ วย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ ำพเจ้ ำได้ รวม
วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง อันเป็ น
สำระสำคัญในงบกำรเงินผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ ซึ่งได้ รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี ้ด้ วย ได้ ใช้ เป็ น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินโดยรวม
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้ อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการ
กลุ่มบริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบำยกำรรับรู้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร ประมำณกำรต้ นทุนโครงกำร และค่ำเผื่อผล
ขำดทุนสำหรับโครงกำร ไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 4 และข้ อ 5 ข้ ำพเจ้ ำพิจำรณำว่ำ กำรรับรู้ รำยได้ จำกกำร
ให้ บริ กำรและประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ ้นจำกสัญญำบริ กำรเป็ นควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญในกำรตรวจสอบ
เนื่องจำกรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรที่กลุม่ บริ ษัทรับรู้ ในแต่ละงวดมีจำนวนเงินที่มีสำระสำคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบกับรำยได้
รวมของกลุม่ บริ ษัท นอกจำกนี ้ กระบวนกำรในกำรวัดมูลค่ำรวมถึงรอบระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรรับรู้รำยได้ และประมำณ
กำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ ้นนันเป็
้ นเรื่ องที่ต้องใช้ ดลุ ยพินิจที่มีนยั สำคัญของผู้บริ หำรในกำรประเมินขันควำมส
้
ำเร็ จของ
งำนบริ กำรและควำมน่ำจะเป็ นของโอกำสที่จะเกิดผลขำดทุนและวัดมูลค่ำผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ ้น ซึง่ ทำให้ เกิดควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้ รำยได้ จำก กำรให้ บริ กำรและประมำณกำรผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ ้นจำก
สัญญำบริ กำร
ข้ ำพเจ้ ำได้ ตรวจสอบเรื่ องกำรรั บรู้ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรและค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรั บโครงกำรโดยกำร
ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในที่กลุม่ บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีขึ ้นเพื่อควบคุมกระบวนกำรในกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
กำรประมำณกำรและกำรปรับเปลี่ยนต้ นทุนโครงกำร กำรบันทึกรับรู้ รำยได้ และกำรประมำณกำรขันควำมส
้
ำเร็ จของงำน
และผลขำดทุนที่อำจจะเกิ ดขึน้ จำกโครงกำรโดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ ทำควำมเข้ ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ม
ทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษัทออกแบบไว้ และอ่ำนสัญญำบริ กำรเพื่อพิจำรณำเงื่ อนไขต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวกับกำรรับรู้ รำยได้ สอบถำมผู้บริ หำรที่รับผิดชอบและทำควำมเข้ ำใจกระบวนกำรที่กลุม่ บริ ษัทใช้ ในกำรประเมินขัน้
ควำมสำเร็ จของงำนและกำรประมำณต้ นทุนโครงกำรตลอดทังโครงกำร
้
ตรวจสอบประมำณกำรต้ นทุนโครงกำรกับแผน
งบประมำณสำหรับแต่ละโครงกำร ตรวจสอบต้ นทุนโครงกำรที่เกิดขึ ้นจริ งกับเอกสำรประกอบรำยกำร ทดสอบกำรคำนวณ
ขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนจำกต้ นทุนโครงกำรที่เกิดขึ ้นจริ ง วิเครำะห์เปรี ยบเทียบอัตรำกำไรขันต้
้ นของโครงกำร วิเครำะห์
เปรี ยบเทียบขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนที่ประมำณโดยวิศวกรโครงกำรกับ ขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนที่เกิดจำกต้ นทุนโครงกำร
ที่เกิดขึ ้นจริ ง และประเมินกำรประมำณผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึ ้นของผู้บริ หำรโดยกำรวิเครำะห์สดั ส่วนต้ นทุนโครงกำรที่
เกิดขึ ้นจริ งของแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของต้ นทุนโครงกำรกับประมำณกำรต้ นทุนโครงกำร
ข้ อมูลอื่น
ผู้บริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงข้ อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุม่ บริ ษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงิน และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน)
้ ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้ กบั ข้ ำพเจ้ ำภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี ้
ควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอื่นและข้ ำพเจ้ ำไม่ได้ ให้ ข้อสรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรูปแบบใดๆต่อข้ อมูลอื่นนัน้
ควำมรับผิดชอบของข้ ำพเจ้ ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้ อมูลอื่นนัน้
มีควำมขัดแย้ ง ที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู้ ที่ได้ รับจำกกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏว่ำ
ข้ อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
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เมื่อข้ ำพเจ้ ำได้ อำ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุม่ บริ ษัทตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว และหำกสรุปได้ วำ่ มีกำรแสดงข้ อมูล
ที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำจะสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ ผ้ มู ีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้ มีกำร
ดำเนินกำรแก้ ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผู้บริ หำรมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี ้โดยถูกต้ องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุม ภำยในที่ ผ้ ูบริ ห ำรพิจ ำรณำว่ำจำเป็ น เพื่ อให้ ส ำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ น ผู้บริ หำรรั บผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษัทในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้ นแต่ผ้ บู ริ หำรมีควำมตังใจที
้ ่จะเลิกกลุม่ บริ ษัทหรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่ บริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้ ได้ ควำมเชื่ อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงิ นโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้ อมูลที่
ขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำดและ
ถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง แต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกัน
จะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบกำรเงินจำกกำรใช้ งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ ำพเจ้ ำใช้ ดลุ ยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ ำพเจ้ ำได้ ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี ้ด้ วย
• ระบุและประเมินควำมเสีย่ งที่อำจมีกำรแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้
และได้ หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ ำพเจ้ ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่
พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้ อผิดพลำด
เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ ร่ วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตังใจละเว้
้
นกำรแสดงข้ อมู ล กำร
แสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตำมข้ อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
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• ท ำควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกับ ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ำร
ตรวจสอบให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิ ผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุม่ บริ ษัท
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผ้ บู ริ หำรใช้ และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องที่ผ้ บู ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้ เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ที่
อำจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษัทในกำรดำเนินงำนต่ อเนื่องหรื อไม่ หำก
ข้ ำพเจ้ ำได้ ข้อสรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องให้ ข้อสังเกตไว้ ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของ
ข้ ำพเจ้ ำถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ ำพเจ้ ำจะแสดง
ควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ ำพเจ้ ำขึ ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีของข้ ำพเจ้ ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้ กลุม่ บริ ษัทต้ องหยุดกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ ำงและเนื ้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ ้นโดยถูกต้ องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้ อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุม่ บริ ษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ ำพเจ้ ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำง
กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษัท ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็น ของ
ข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ สอื่ สำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้ วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้ อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกข้ ำพเจ้ ำได้ พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ ำพเจ้ ำ
ข้ ำ พเจ้ ำ ได้ ให้ ค ำรั บ รองแก่ ผ้ ูมีห น้ ำที่ ใ นกำรกำกับ ดูแ ลว่ำข้ ำพเจ้ ำได้ ป ฏิ บัติ ตำมข้ อ กำหนดจรร ยำบรรณที่
เกี่ยวข้ องกับควำมเป็ นอิสระและได้ สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ ทงหมดตลอดจนเรื
ั้
่ องอื่น
ซึ่งข้ ำพเจ้ ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ ำพเจ้ ำและมำตรกำรที่
ข้ ำพเจ้ ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้ำพเจ้ ำขำดควำมเป็ นอิสระ
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จำกเรื่ องทังหลำยที
้
่สื่อสำรกับผู้มีหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ ำพเจ้ ำได้ พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สดุ ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ ำพเจ้ ำได้ อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี ้ไว้ ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมำยหรื อข้ อบังคับห้ ำมไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะ
เกิดขึ ้น ข้ ำพเจ้ ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ ำพเจ้ ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์
ได้ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ ที่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียสำธำรณะจะได้ จำกกำรสื่อสำร
ดังกล่ำว
ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี ้

ฉัตรชัย เกษมศรี ธนำวัฒน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5813
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 19 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัว่ คราว

350,878,453

246,026,076

176,371,580

109,991,073

1,151,409

943,189

915,638

709,509

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น

8

472,714,497

473,203,307

390,909,544

361,823,412

รายได้ ทยี่ งั ไม่ได้ เรี ยกชาระ

9

473,257,513

555,345,258

299,931,352

403,264,595

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั ้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน

6

-

-

34,700,000

47,900,000

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

48,786,213

53,252,667

26,257,605

28,060,926

1,346,788,085

1,328,770,497

929,085,719

951,749,515

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค ้าประกัน

11

63,230,000

60,230,000

49,160,000

46,160,000

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน

6

-

-

2,070,000

-

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

12

-

-

115,644,840

113,704,940

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

13

4,134,835

3,276,006

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน

14

1,258,637

1,260,023

9,766,353

5,672,081

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

15

182,554,979

195,078,818

154,422,417

170,760,420

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์

16

61,338,525

66,783,393

52,045,634

57,020,848

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

25

60,192,057

40,126,884

43,949,779

28,069,436

เงินประกันผลงานค้ างรับ

9

134,587,084

113,923,370

85,466,049

67,716,377

32,159,174

18,519,568

25,083,720

12,933,551

539,455,291

499,198,062

537,608,792

502,037,653

1,886,243,376

1,827,968,559

1,466,694,511

1,453,787,168

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

17

6,744,939

4,623,582

-

-

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

18

212,363,200

212,803,296

187,064,197

164,502,711

20

9,974,668

14,755,403

7,050,629

11,564,887

9

361,330,376

403,245,864

197,485,102

252,033,936

4,411,676

6,382,572

-

-

68,342,452

51,174,815

46,301,231

31,766,632

663,167,311

692,985,532

437,901,159

459,868,166

20

10,405,180

19,958,495

6,639,317

13,769,234

21

284,786,695

187,773,639

204,987,996

139,084,242

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

295,191,875

207,732,134

211,627,313

152,853,476

รวมหนีส้ ิน

958,359,186

900,717,666

649,528,472

612,721,642

ส่วนของเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อและหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
รายได้ คา่ บริ การรับล่วงหน้ าและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

19

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้ าหนี ้เช่าซื ้อและหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

22

340,000,000

340,000,000

340,000,000

340,000,000

340,000,000

340,000,000

340,000,000

340,000,000

424,317,995

424,317,995

424,317,995

424,317,995

-

14,927,869

-

5,067,714

(22,215,349)

(22,215,349)

-

-

(22,547,939)

(22,547,939)

-

-

10,000,000

5,800,000

10,000,000

5,800,000

192,914,350

181,004,702

42,848,044

65,879,817

(46,244)

-

-

-

922,422,813

921,287,278

817,166,039

841,065,526

5,461,377

5,963,615

-

-

927,884,190

927,250,893

817,166,039

841,065,526

1,886,243,376

1,827,968,559

1,466,694,511

1,453,787,168

-

-

-

-

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

22

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์
ส่วนตา่ กว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
ส่วนตา่ กว่าทุนจากการจัดโครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สารองตามกฎหมาย

23

ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

กรรมการ
(นายชวลิต จันทรรัตน์)

กรรมการ
(นายประเสริฐ ภัทรมัย)
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บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้ จากการให้ บริการ

1,836,016,570

1,654,244,231

1,183,613,446

1,060,320,328

3,012,114

1,550,708

4,681,510

2,425,674

-

-

38,498,835

57,998,390

7,100,440

10,716,818

54,306,572

44,356,502

1,846,129,124

1,666,511,757

1,281,100,363

1,165,100,894

1,291,804,548

1,107,114,802

862,533,406

717,408,837

408,849,453

418,032,849

325,519,427

343,759,928

1,700,654,001

1,525,147,651

1,188,052,833

1,061,168,765

145,475,123

141,364,106

93,047,530

103,932,129

140,953

1,161,353

-

-

145,616,076

142,525,459

93,047,530

103,932,129

(1,956,464)

(4,409,361)

(1,003,387)

(4,434,515)

143,659,612

138,116,098

92,044,143

99,497,614

(28,209,036)

(24,557,669)

(9,454,669)

(8,365,855)

115,450,576

113,558,429

82,589,474

91,131,759

(46,244)

-

-

-

(29,507,370)

10,859,402

(21,488,961)

10,631,448

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(29,553,614)

10,859,402

(21,488,961)

10,631,448

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

85,896,962

124,417,831

61,100,513

101,763,207

รายได้ อื่น
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ เงินปั นผล

12

อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนส่ วนแบ่ งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

13

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

25

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ

13

รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

82,589,474

91,131,759

61,100,513

101,763,207

กำรแบ่ งปั นกำไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

115,689,149

113,533,831

(238,573)

24,598

115,450,576

113,558,429

86,135,535

124,393,233

(238,573)

24,598

85,896,962

124,417,831

0.17

0.19

0.12

0.16

680,000,000

586,794,521

680,000,000

586,794,521

กำรแบ่ งปั นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่ อหุ้น

26

กาไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินปั นผลจ่ายแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย

เงินปั นผลจ่าย

เป็ นสารองตามกฎหมาย

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

14,927,869

424,317,995

340,000,000

-

-

-

-

-

-

14,927,869

หุ้นเป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดยใช้

-

-

-

329,582,795

-

-

-

94,735,200

มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน

ส่วนเกินทุน

-

-

-

90,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

22

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

250,000,000

และชาระแล้ ว

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

หมายเหตุ

สำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

จากการจัดโครงสร้ าง

(22,215,349)

-

-

-

-

-

-

-

(22,215,349)

ในบริ ษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุ้น

จัดสรรแล้ ว -

(22,547,939)

-

-

-

-

-

-

-

(22,547,939)

5,800,000

-

-

4,600,000

-

-

-

-

1,200,000

181,004,702

-

(88,500,000)

(4,600,000)

-

124,393,233

10,859,402

113,533,831

149,711,469

ยังไม่ได้ จดั สรร

กาไรสะสม

การควบคุมเดียวกัน สารองตามกฎหมาย

กลุ่มบริ ษัทภายใต้

จากการเปลี่ยนแปลง การดาเนินธุรกิจของ

ส่วนตา่ กว่าทุน

ส่วนตา่ กว่าทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

งบกำรเงินรวม

921,287,278

-

(88,500,000)

-

419,582,795

124,393,233

10,859,402

113,533,831

465,811,250

ของบริ ษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

5,963,615

(264,110)

-

-

-

24,598

-

24,598

6,203,127

ของบริ ษัทย่อย

อานาจควบคุม

ผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มี

ส่วนของ

-

927,250,893

(264,110)

(88,500,000)

-

419,582,795

124,417,831

10,859,402

113,558,429

472,014,377

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เป็ นสารองตามกฎหมาย

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

เป็ นกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร

29

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

424,317,995

340,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

-

กาไรสาหรับปี

23

340,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
424,317,995

424,317,995

340,000,000

-

-

29

23

329,582,795

-

-

-

94,735,200

หุ้นสามัญ

ส่วนเกินมูลค่า

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

เป็ นสารองตามกฎหมาย

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร

90,000,000

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

250,000,000

และชาระเต็มมูลค่าแล้ ว

-

22

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

สำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ)

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

-

-

-

(5,067,714)

-

-

-

5,067,714

5,067,714

-

-

-

-

-

-

5,067,714

จ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

ส่วนเกินทุนจากการ

กาไรสะสม

10,000,000

-

4,200,000

-

-

-

-

5,800,000

5,800,000

-

4,600,000

-

-

-

-

1,200,000

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ ว -

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

42,848,044

(85,000,000)

(4,200,000)

5,067,714

61,100,513

(21,488,961)

82,589,474

65,879,817

65,879,817

(88,500,000)

(4,600,000)

-

101,763,207

10,631,448

91,131,759

57,216,610

ยังไม่ได้ จดั สรร

-

817,166,039

(85,000,000)

-

-

61,100,513

(21,488,961)

82,589,474

841,065,526

-

841,065,526

(88,500,000)

-

419,582,795

101,763,207

10,631,448

91,131,759

408,219,524

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

(หน่วย: บาท)
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23

เป็ นเกณฑ์เป็ นกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

เงินปั นผลจ่ายแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย

เงินปั นผลจ่าย

เป็ นสารองตามกฎหมาย

โอนกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้ จดั สรร

29

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

424,317,995

-

-

-

-

-

-

-

424,317,995

มูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนเกิน

340,000,000

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

โอนส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ

-

340,000,000

และชาระแล้ ว

ทุนเรื อนหุ้นทีอ่ อก

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

หมายเหตุ

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)

-

-

-

-

(14,927,869)

-

-

-

14,927,869

หุ้นเป็ นเกณฑ์

จากการจ่ายโดยใช้

ส่วนเกินทุน

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย

ส่วนตา่ กว่าทุน

(22,215,349)

-

-

-

-

-

-

-

(22,215,349)

ในบริ ษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุ้น

จากการเปลีย่ นแปลง

(22,547,939)

-

-

-

-

-

-

-

(22,547,939)

การควบคุมเดียวกัน

กลุม่ บริ ษัทภายใต้

การดาเนินธุรกิจของ

จากการจัดโครงสร้ าง

ส่วนตา่ กว่าทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ

10,000,000

-

-

4,200,000

-

-

-

-

5,800,000

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ ว -

192,914,350

-

(85,000,000)

(4,200,000)

14,927,869

86,181,779

(29,507,370)

115,689,149

181,004,702

ยังไม่ได้ จดั สรร

กาไรสะสม

งบกำรเงินรวม

(46,244)

-

-

-

-

(46,244)

(46,244)

-

-

ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ

การแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของ

922,422,813

-

(85,000,000)

-

-

86,135,535

(29,553,614)

115,689,149

921,287,278

ของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม

ส่วนของ

5,461,377

(263,665)

-

-

-

(238,573)

-

(238,573)

5,963,615

ของบริษัทย่อย

อานาจควบคุม

ผู้มีสว่ นได้ เสียทีไ่ ม่มี

-

927,884,190

(263,665)

(85,000,000)

-

-

85,896,962

(29,553,614)

115,450,576

927,250,893

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)

บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี

143,659,612

138,116,098

92,044,143

99,497,614

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

38,438,461

39,640,726

30,951,145

31,948,331

ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(6,660,899)

2,842,774

(6,667,201)

4,145,051

(140,953)

(1,161,353)

-

-

ค่าเผือ่ การด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

3,060,100

-

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน่

-

(23,692)

-

(23,692)

(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายอุปกรณ์

478,790

(63,517)

135,553

(108,430)

(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

313,837

(120,416)

341,071

(249,066)

30,023

(183,088)

2,394,218

366,763

93,055,231

30,865,053

68,033,434

22,054,291

-

-

(38,498,835)

(57,998,390)

946,758

197,279

946,758

197,279

ดอกเบี ้ยรับ

(3,012,114)

(1,550,708)

(4,681,510)

(2,425,674)

ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ย

1,956,464

4,409,361

1,003,387

4,434,515

269,065,210

212,968,517

149,062,263

101,838,592

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อืน่

6,309,824

(146,084,978)

(22,585,833)

(123,080,789)

รายได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ

82,087,745

(209,628,893)

103,333,243

(163,447,505)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

(1,309,067)

1,442,387

(4,312,886)

(1,076,150)

เงินประกันผลงานค้ างรับ

(20,497,864)

(12,675,317)

(17,583,822)

(11,828,089)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

(1,085,724)

(1,186,735)

(2,260,647)

(213,089)

6,545,583

(25,294,406)

25,910,406

(29,087,723)

(41,434,304)

156,813,761

(54,548,834)

99,092,650

4,307,711

9,672,260

3,302,403

8,179,038

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(19,824,804)

(9,316,120)

(17,887,137)

(7,872,420)

เงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

284,164,310

(23,289,524)

162,429,156

(127,495,485)

รับดอกเบี ้ย

3,060,453

1,496,769

4,678,125

2,414,928

จ่ายดอกเบี ้ย

(1,956,464)

(4,409,361)

(1,003,387)

(4,434,515)

2,518

-

-

-

(50,719,691)

(38,685,838)

(24,682,844)

(17,358,081)

234,551,126

(64,887,954)

141,421,050

(146,873,153)

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม

ค่าเผือ่ ผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ เงินปั นผล
ตัดจาหน่ายภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

หนี ้สินดาเนินงานเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่
รายได้ คา่ บริ การรับล่วงหน้ าและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
หนี ้สินหมุนเวียนอืน่

รับคืนภาษี เงินได้
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น

(208,220)

(167,474)

(206,129)

(165,399)

(3,000,000)

(6,792,454)

(3,000,000)

(4,500,000)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง

-

-

13,200,000

(38,900,000)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกันเพิ่มขึ ้น

-

-

(2,070,000)

-

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

-

-

(5,000,000)

-

เงินปันผลรับจากบริ ษัทย่อย

-

-

38,498,835

57,998,390

(1,064,100)

-

-

-

299,980

899,940

-

-

-

142,152

-

142,152

(20,489,645)

(11,779,648)

(14,206,640)

(8,517,923)

(7,400,720)

(5,178,808)

(5,683,607)

(1,822,260)

523,941

749,199

153,919

689,399

(31,338,764)

(22,127,093)

21,686,378

4,924,359

2,121,357

(75,840,350)

-

(61,903,788)

-

-

-

(25,000,000)

ชาระคืนเจ้ าหนี ้เช่าซื ้อและหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(14,953,146)

(17,846,229)

(11,644,175)

(13,472,910)

เงินปันผลจ่าย

(84,995,338)

(88,498,282)

(84,995,338)

(88,498,282)

(509,984)

(1,609)

-

-

เงินสดจ่ายค่าใช้ จา่ ยทางตรงในการเสนอขายหุ้น

-

(20,021,506)

-

(20,021,506)

เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน

-

435,600,000

-

435,600,000

(98,337,111)

233,392,024

(96,639,513)

226,703,514

(22,874)

(7,199)

(87,408)

(11,086)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิ

104,852,377

146,369,778

66,380,507

84,743,634

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

246,026,076

99,656,298

109,991,073

25,247,439

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

350,878,453

246,026,076

176,371,580

109,991,073

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น

เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
้
จการที่เกี่ยวข้ องกันลดลง
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ

เงินปันผลจ่ายของบริ ษัทย่อยให้ แก่สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทย่อย

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

-

-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
เจ้ าหนี ้จากการซื ้อส่วนปรับปรุ งอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื ้ออุปกรณ์ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
โอนที่ดนิ และอาคารเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินปันผลค้ างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้
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2,476,790

9,823,658

2,084,950

8,262,031

619,096

1,031,608

-

-

14,906

-

4,290,352

-

137,630

379,287

6,380

1,718

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิ เนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด
ซึ่ง จัด ตัง้ และมี ภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยมี ผ้ ูถื อ หุ้นรำยใหญ่ 5 กลุ่ม หลัก ๆ ดัง นี ้ กลุ่ม ดร.ประเสริ ฐ ภัท รมัย
กลุม่ คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น กลุม่ ดร. ธนสำร ก้ วยเจริ ญพำนิชก์ คุณอำนำจ พรหมสูตร และคุณชวลิต จันทรรัตน์ ธุรกิจ
หลัก ของบริ ษั ท ฯ คื อ กำรให้ บ ริ ก ำรกำรปรึ ก ษำด้ ำนวิ ศวกรรม สิ่ง แวดล้ อ ม และกำรจัด กำรครบวงจร ที่ อ ยู่ต ำม
ที่จดทะเบียนของบริ ษัทฯอยูท่ ี่เลขที่ 151 อำคำรทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงินนี ้จัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้ อ ก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ ลงวัน ที่ 11 ตุล ำคม 2559
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่ บริ ษัทฯใช้ เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้
งบกำรเงินนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นโดยใช้ เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้ นแต่จะได้ เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2

บริษัท ทีดบั เบิ ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด
LTEAM Sole CO., LTD.

บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท เอสคิว
อำร์ คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด”)
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท ทีม ควอลิตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จำกัด
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชนั่ ส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท

ที่ปรึกษำด้ ำนพลังงำน ไฟฟ้ำ น ้ำมัน ก๊ ำซ ปิ โตรเคมี และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทังท่
้ ำเรือและสำธำรณูปโภค
ที่ปรึกษำด้ ำนวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐำนรำก และโครงสร้ ำงใต้ ดิน
ที่ปรึกษำด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงกลยุทธ์ กำรเงินและกำรลงทุน กำรบัญชี กำรตลำด
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตลอดจนกำรพัฒนำโครงกำร
ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรวำงแผน ออกแบบสถำปั ตยกรรม ตกแต่งภำยใน ภูมิสถำปั ตยกรรม และ
กำรพัฒนำเมือง
ที่ปรึกษำด้ ำนกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ ำงอำคำรทุกประเภท และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ
ที่ปรึกษำวิศวกรรมทุกสำขำ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่ำงประเทศ
จัดทำรำยงำนประเมินผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม (EIA)
ที่ปรึกษำด้ ำนวิศวกรรมพลังงำน รวมถึงกำรอนุรักษ์ พลังงำน กำรจัดวำงระบบ
กำรจัดกำรพลังงำน กำรตรวจวัดพลังงำน และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรใช้ พลังงำน
ที่ปรึกษำครบวงจรในงำนวิศวกรรมด้ ำนแหล่งน ้ำและระบบสำธำรณูปโภค
ที่ปรึกษำด้ ำนวิศวกรรมทุกสำขำ สิ่งแวดล้ อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสปป.ลำว

ลักษณะธุรกิจ

93.73
100.00

100.00
100.00
48.77
83.75

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว

100.00

100.00
100.00

2562
ร้ อยละ
100.00

93.73
100.00

100.00
100.00
48.77
83.75

100.00

100.00
100.00

2561
ร้ อยละ
100.00

อัตรำร้ อยละของกำรถือหุ้น

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย

จัดตังขึ
้ ้น
ในประเทศ

ก) งบกำรเงินรวมนี ้ได้ จดั ทำขึ ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษัท ทีม คอนซัลติ ้ง เอนจิเนียริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ “บริ ษัทฯ”) และบริ ษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี ้
เรี ยกว่ำ “บริ ษัทย่อย”) ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม

2.3

ข)

บริ ษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ ำไปลงทุนหรื อบริ ษัทย่อยได้ หำกบริ ษัทฯมีสิทธิได้ รับหรื อมีสว่ นได้ เสียใน
ผลตอบแทนของกิ จ กำรที่ เ ข้ ำ ไปลงทุน และสำมำรถใช้ อ ำนำจในกำรสั่ง กำรกิ จ กรรมที่ ส่ง ผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนันได้
้

ค)

บริ ษัทฯนำงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทฯมีอำนำจในกำรควบคุม
บริ ษัทย่อยจนถึงวันที่บริ ษัทฯสิ ้นสุดกำรควบคุมบริ ษัทย่อยนัน้

ง)

งบกำรเงินของบริ ษัทย่อยได้ จดั ทำขึ ้นโดยใช้ นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษัทฯ

จ)

งบกำรเงินของบริ ษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ได้ รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม ถึงแม้ ว่ำบริ ษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ
48.77 เนื่องจำกบริ ษัทฯมีสิทธิออกเสียงโดยรวมมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของบริ ษัทดังกล่ำว และบริ ษัทฯสำมำรถสัง่ กำร
กิจกรรมที่สำคัญของบริ ษัทดังกล่ำวได้ อีกทังผู
้ ้ ถือหุ้นรำยอื่นเป็ นผู้ถือหุ้นรำยย่อยเท่ำนัน้ ดังนันจึ
้ งถือว่ำบริ ษัท
ดังกล่ำวเป็ นบริ ษัทย่อย

ฉ)

ยอดคงค้ ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษัท รำยกำรค้ ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯและ
ทุนเรื อนหุ้นของบริ ษัทย่อยได้ ถกู ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี ้แล้ ว

ช)

ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้ เป็ นของบริ ษัทฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ซ)

ผลแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่จ่ำยหรื อได้ รับจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯกับส่วนได้ เสียของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อยในมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของบริ ษัทย่อย
ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ได้ แสดงไว้ ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ภำยใต้ หวั ข้ อ
“ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อย”

บริ ษัทฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษัทได้ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุง
หรื อ จัด ให้ มีขึน้ เพื่ อ ให้ มี เนื อ้ หำเท่ำเที ย มกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ว นใหญ่ เป็ น
กำรอธิ บำยให้ ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบั ญชี และกำรให้ แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี กับผู้ใช้ มำตรฐำน กำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ำ วมำถื อ ปฏิ บัติ นี ไ้ ม่มีผ ลกระทบอย่ำงเป็ น สำระสำคัญ ต่อ งบกำรเงิ นของ
กลุม่ บริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซงึ่ ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคั ญ สำมำรถ
สรุปได้ ดงั นี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้ แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
ต่อไปนี ้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลีย่ นเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ ำ

กิจกำรต้ องใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำทุกสัญญำ ยกเว้ นสัญญำที่อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี ้ได้ กำหนดหลักกำร 5 ขันตอนส
้
ำหรับกำรรับรู้ รำยได้ ที่เกิดขึ ้น
จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำ โดยกิจกำรจะรับรู้ รำยได้ ในจำนวนเงินที่สะท้ อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้ รับ
จำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ ำหรื อบริ กำรที่ได้ ส่งมอบให้ แก่ลูกค้ ำ และกำหนดให้ กิจกำรต้ องใช้ ดุลยพินิจและพิจำรณำ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องทังหมดในกำรพิ
้
จำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขันตอน
้
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ผลสะสมของกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี ้มำถือปฏิบตั ิโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่
1 มกรำคม 2562 และไม่ปรับย้ อนหลังงบกำรเงิ นปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ (the Modified Retrospective Method)
ทัง้ นี ้ มำตรฐำนฉบับนีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษัท นอกจำกกำรเ ปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับรำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีท่ เี ริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ ประกำศใช้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับ ใหม่ แ ละฉบับ ปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง จะมี ผ ลบัง คับ ใช้ สำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลัง วัน ที่
1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้ มีขึ ้นเพื่อ ให้ มีเนื ้อหำเท่ำเทียม
กับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ระหว่ำงประเทศ โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ น กำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนเกี่ ยวกับ วิ ธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้ แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกับผู้ใช้ มำตรฐำน ยกเว้ น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี ้ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงหลักกำรสำคัญซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ประกอบด้ วยมำตรฐำนและกำรตี ควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้ แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี ้สินทำงกำรเงินด้ วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุ่มดังกล่ำวข้ ำงต้ น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้ วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ ตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงิน สดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
กำรด้ อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้ แนวคิดของผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น และหลักกำรเกี่ยวกับ
กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเครื่ องมือ ทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุม่ นี ้มีผลบังคับใช้ จะทำให้ มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุม่ บริ ษัทคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี ้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี ้
-

กำรรับรู้ รำยกำรผลขำดทุนด้ ำนเครดิต – กลุ่มบริ ษัทต้ องรับรู้ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อสินทรั พย์
ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้ องรอให้ เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้ อยค่ำด้ ำนเครดิตเกิดขึ ้นก่อน กลุม่ บริ ษัทจะใช้ วิธีกำรอย่ำงง่ำย
ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี ้กำรค้ ำ

ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุม่
ดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้ แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้ อง มำตรฐำนฉบับนี ้ได้ กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้ รำยกำรกำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิ ด เผยข้ อ มูลของสัญ ญำเช่ ำ และก ำหนดให้ ผ้ ูเ ช่ ำ รั บ รู้ สิน ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิน สำหรั บ สัญ ญำเช่ ำ ทุก รำยกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้ นแต่สนิ ทรัพย์อ้ำงอิงนันมี
้ มลู ค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผู้ให้ เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้ เช่ำยังคงต้ อง
จัด ประเภทสัญญำเช่ำเป็ น สัญญำเช่ำดำเนิน งำนหรื อ สัญ ญำเช่ำเงิ น ทุนโดยใช้ หลัก กำรเช่น เดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17
กลุม่ บริ ษัทคำดว่ำจะนำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบับนี ้มำถือปฏิบตั ิโดยรับรู้ ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี ้มำถือปฏิบตั ิใช้ ครัง้ แรกโดยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้ อนหลัง
งบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษัทคำดว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำวมำใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 คือ สินทรัพย์ของกลุ่มบริ ษัทมีจำนวนเพิ่มขึ ้นรวมทังสิ
้ ้นประมำณ 26 ล้ ำนบำท (เฉพำะของ
บริ ษั ท ฯ: ประมำณ 19 ล้ ำ นบำท) และหนี ส้ ิ น ของกลุ่ม บริ ษั ท มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ น้ รวมทัง้ สิ น้ ประมำณ 26 ล้ ำ นบำท
(เฉพำะของบริ ษัทฯ: ประมำณ 19 ล้ ำนบำท)
4.

นโยบำยกำรบัญชีท่ สี ำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
รายได้จากการให้บริ การ
กลุ่ม บริ ษั ท พิ จ ำรณำว่ ำ สัญ ญำบริ ก ำรโดยส่ว นใหญ่ มี ภ ำระที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ภ ำระเดี ย ว กลุ่ม บริ ษั ท รั บ รู้ รำยได้ จ ำก
กำรให้ บ ริ ก ำรตลอดช่ ว งเวลำที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร โดยใช้ วิ ธี ปั จ จัย น ำเข้ ำ ในกำรวัด ขัน้ ควำมสำเร็ จ ของงำนซึ่งค ำนวณโดย
กำรเปรี ย บเที ย บต้ น ทุน งำนบริ ก ำรที่ เ กิ ด ขึ น้ แล้ ว จนถึ ง วัน สิ น้ งวดกับ ต้ น ทุ น งำนบริ ก ำรทัง้ หมดที่ ค ำดว่ ำ จะใช้ ใน
กำรให้ บริ กำรตำมสัญญำ
กลุ่ม บริ ษั ท จะพิ จ ำรณำควำมน่ ำ จะเป็ น ในกำรรั บ รู้ รำยได้ ที่ เ กิ ด จำกกำรเปลี่ ย นแปลงของสัญ ญำ กำรเรี ย กร้ อง
ควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ ำในกำรส่งมอบงำน และค่ำปรับตำมสัญญำ โดยจะรับรู้รำยได้ เฉพำะในกรณีที่มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ ำงแน่ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรที่มีนยั สำคัญของจำนวนรำยได้ ที่รับรู้สะสม
เมื่อมูลค่ำและควำมสำเร็ จของงำนไม่สำมำรถวัดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล รำยได้ จะรับรู้ได้ ตำมต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งที่คำดว่ำ
จะได้ รับคืนเท่ำนัน้
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี ้ยรับถือเป็ นรำยได้ ตำมเกณฑ์คงค้ ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้ จริ ง
เงิ นปันผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้ เมื่อกลุม่ บริ ษัทมีสทิ ธิในกำรรับเงินปั นผล
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รายได้และค่าใช้จ่ายอืน่
กลุม่ บริ ษัทรับรู้รำยได้ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นตำมเกณฑ์สทิ ธิที่จะได้ รับและภำระที่จะต้ องจ่ำย
4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด หมำยถึง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภำพคล่อ งสูง
ซึง่ ถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้ มำและไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุทธิ ที่จะได้ รับ กลุ่มบริ ษัท บันทึกค่ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสำหรั บ ผลขำดทุน
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรเก็บเงิ นจำกลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ กำรเก็ บเงิ น และ
กำรวิเครำะห์อำยุหนี ้

4.4

รำยได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชำระ/เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ
รำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระ คือ ส่วนของรำยได้ ที่รับรู้ สะสมที่เกินกว่ำจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำจนถึงปั จจุบนั และ
กลุ่มบริ ษัทจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำของรำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรเก็บเงินลูกค้ ำไม่ได้ รำยได้ ที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชำระจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี ้กำรค้ ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิ
ที่จะได้ รับชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ ให้ บริ กำรเสร็ จสิ ้นและลูกค้ ำรับมอบงำน
เงิ นประกันผลงำนค้ ำงรั บเป็ นเงินประกันตำมสัญญำบริ กำรซึ่งไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีหลักประกัน เงิ นประกันผลงำน
ค้ ำงรั บจะถูกจัดประเภทเป็ น สินทรั พย์ ไม่หมุนเวี ยนตำมเงื่ อนไขของสัญญำ โดยลูกค้ ำหักเงิ นประกันผลงำนไว้ จำก
เงินค่ำจ้ ำงที่จ่ำยให้ แก่กลุม่ บริ ษัทในอัตรำตำมที่ตกลงร่ วมกันในสัญญำและจะได้ รับคืนเมื่อกลุม่ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมภำระ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญำ

4.5

รำยได้ ค่ำบริกำรรับล่ วงหน้ ำและเงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
รำยได้ ค่ำบริ กำรรับล่วงหน้ ำ คือ ส่วนของจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำจนถึงปั จจุบันที่เกิ นกว่ำรำยได้ ที่รับรู้ สะสม
โดยกลุ่มบริ ษัท ยังมีภำระที่ต้องโอนสินค้ ำหรื อบริ กำรให้ กับลูกค้ ำ รำยได้ ค่ำบริ กำรรั บล่วงหน้ ำจะถูกรั บรู้ เป็ นรำยได้
เมื่อกลุม่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ ในสัญญำเสร็ จสิ ้น
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ คือ ส่วนของค่ำงำนเบิกล่วงหน้ ำซึ่งระบุไว้ ในสัญญำ และจะทยอยหักกับใบแจ้ งหนี ค้ ่ำงำน
ในแต่ละงวดในอัตรำตำมที่ตกลงร่วมกัน

4.6

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษัทร่วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีสว่ นได้ เสีย
ข) เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้ รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก ใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.7

อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
กลุม่ บริ ษัทบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวมต้ นทุนกำรทำรำยกำร หลังจำกนัน้
กลุม่ บริ ษัทจะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้ วยรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ (ถ้ ำมี)
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรลงทุน ค ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณ 20 ปี และ 40 ปี ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเภทที่ดิน
กลุ่มบริ ษัท รับรู้ ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้ รับสุทธิ จำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรั พย์ในส่วนของ
กำไรหรื อขำดทุนในปี ที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี

4.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และ
ด้ อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ ำมี)

ค่ำเผื่อกำร

ค่ำ เสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิน ทรั พย์ โ ดยวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรใ ห้ ป ระโยชน์
โดยประมำณดังนี ้
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่ องตกแต่งติดตังและอุ
้
ปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 - 40
5 - 20
5 - 10
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสือ่ มรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
กลุ่มบริ ษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรั พย์ หรื อคำดว่ำจะไม่ได้ รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้ หรื อกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุม่ บริ ษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นนออกจำกบั
ั้
ญชี
4.9

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำสะสม (ถ้ ำมี) ของสินทรัพย์นนั ้
กลุ่มบริ ษั ท ตัดจ ำหน่ำยสินทรั พย์ ไม่มี ตัวตนที่ มี อำยุกำรให้ ประโยชน์ จ ำกัดอย่ำงมี ระบบตลอดอำยุกำรให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั ้ และจะประเมินกำรด้ อยค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำว เมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่ำสินทรัพย์นนเกิ
ั ้ ดกำรด้ อยค่ำ
กลุม่ บริ ษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ ้นปี เป็ นอย่ำงน้ อย
ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มอี ำยุกำรให้ ประโยชน์จำกัดของกลุม่ บริ ษัทคือซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ ประโยชน์ 5 - 10 ปี
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4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันกับกลุม่ บริ ษัท หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุม่ บริ ษัท หรื อถูกกลุม่ บริ ษัท
ควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม หรื ออยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันกับกลุม่ บริ ษัท
นอกจำกนี ้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษัทร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้ อมซึง่ ทำให้ มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อกลุม่ บริ ษัท ผู้บริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุม่ บริ ษทั ที่
มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุม่ บริ ษัท
4.11 สัญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่วนใหญ่ได้ โอนไปให้ กับผู้เช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้ วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรื อ
มูลค่ำปั จจุบันสุทธิ ของจำนวนเงิ นที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้ วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ
หักค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี ้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอด
อำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้ มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสือ่ มรำคำตลอดอำยุกำรใช้ งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ ำของส่วนใหญ่ไม่ได้ โอนไปให้ กบั ผู้เช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู้เป็ นค่ำใช้ จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ตำมวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.12 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ ในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี ้สิน
ที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้ แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในอัตรำแลกเปลีย่ นได้ รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษัทจะทำกำรประเมินกำรด้ อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรื อสินทรัพย์
ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษัท หำกมีข้อบ่งชีว้ ่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้ อยค่ำ กลุ่มบริ ษัทรับรู้ ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้ รับคืนของสินทรัพย์มีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ นนั ้ ทังนี
้ ้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้
รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้ นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ สนิ ทรัพย์แล้ วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
กลุม่ บริ ษัทจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้ ของพนักงำน
กลุม่ บริ ษัทรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้ จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิ น
กลุม่ บริ ษัทและพนักงำนของกลุม่ บริ ษัทได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้ วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงิ นที่กลุ่มบริ ษัท จ่ำยสมทบให้ เป็ นรำยเดือน สินทรั พย์ ของกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พได้ แยกออกจำกสินทรั พย์ของ
กลุม่ บริ ษัท เงินที่กลุม่ บริ ษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุม่ บริ ษัทมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้ แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่ กลุม่ บริ ษัทถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่ม บริ ษั ท ค ำนวณหนี ส้ ิน ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน โดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดแต่ล ะหน่วย
ที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำม
หลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อ ขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ประกั น ภั ย ส ำหรั บ โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ ท่ ชี ำระด้ วยตรำสำรทุน
กลุ่มบริ ษัทบันทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ ณ วันให้ สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิ ซื ้อหุ้น โดยบันทึกเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยตำมอำยุของสิทธิซื ้อหุ้น และแสดงบัญชีสว่ นเกินทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น โดย
กลุม่ บริ ษัทจะโอนส่วนเกินทุนดังกล่ำวเข้ ำกำไรสะสมเมื่อหมดระยะเวลำใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นของโครงกำรดังกล่ำว
4.16 ประมำณกำรหนีส้ ิน
กลุม่ บริ ษัทจะบันทึกประมำณกำรหนี ้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึง่ เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และ
มีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่นอนว่ำ กลุ่มบริ ษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื ้องภำระผูกพันนัน้ และ
กลุม่ บริ ษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนันได้
้ อย่ำงน่ำเชื่อถือ
กลุม่ บริ ษัทจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรทังจ
้ ำนวนเมื่อทรำบแน่ชดั ว่ำโครงกำรนันจะประสบผลขำดทุ
้
น
4.17 ภำษีเงินได้
ภำษี เงินได้ ประกอบด้ วยภำษี เงินได้ ปัจจุบนั และภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษัทบันทึกภำษี เงินได้ ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้ กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษี ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษี อำกร
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษัทบันทึกภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสินทรัพย์และหนี ส้ ิน
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนี ้สินที่เกี่ยวข้ องนัน้ โดยใช้ อตั รำภำษี ที่มีผลบังคับใช้ ณ
วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษัทรับรู้ หนี ้สินภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู้ สิ นทรั พย์
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้ หกั ภำษี รวมทังผลขำดทุ
้
นทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ในจำนวนเท่ำที่
มีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่ที่กลุม่ บริ ษัทจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ที่ใช้ หกั ภำษี และผลขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ นนั ้
กลุ่ม บริ ษั ท จะทบทวนมูลค่ำ ตำมบัญ ชี ข องสิน ทรั พ ย์ ภำษี เงิ น ได้ ร อกำรตัดบัญ ชี ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงแน่วำ่ กลุม่ บริ ษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษี เพียงพอ
ต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีทงหมดหรื
ั้
อบำงส่วนมำใช้ ประโยชน์
กลุม่ บริ ษัทจะบันทึกภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษี ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับรำยกำรที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.18 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้ รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้ องจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ ิน
ให้ ผ้ อู ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื ้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ
กลุ่ม บริ ษั ท ใช้ รำคำเสนอซื อ้ ขำยในตลำดที่ มี ส ภำพคล่ อ งในกำรวัด มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้ องกำหนดให้ ต้องวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้ นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มี
สภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื ้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ได้ กลุม่ บริ ษัทจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใช้ ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้ องกับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนันให้
้ มำกที่สดุ
ลำดับชันของมู
้
ลค่ำยุติธรรมที่ใช้ วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี ้สินในงบกำรเงิน แบ่งออกเป็ น
สำมระดับตำมประเภทของข้ อมูลที่นำมำใช้ ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1

ใช้ ข้อมูลรำคำเสนอซื ้อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ ของสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้ อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้ อม

ระดับ 3

ใช้ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ ้น

ทุกวันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษัท จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำ
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ สี ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำร
ในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี ้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดง
ในงบกำรเงิ น และต่อข้ อ มูลที่ แสดงในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิ น ผลที่ เ กิ ด ขึน้ จริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
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ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องใช้ ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ด ขึน้ จำกลูก หนี แ้ ต่ละรำย โดยค ำนึ ง ถึ ง ประสบกำรณ์ ก ำรเก็ บ เงิ น ในอดี ต อำยุข องหนี ท้ ี่ ค งค้ ำ งและ
สภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็ นต้ น
รำยได้ จำกสัญญำบริกำร
กลุ่ม บริ ษั ท รั บ รู้ รำยได้ จำกสัญ ญำบริ ก ำรตลอดช่ ว งเวลำที่ ใ ห้ บริ ก ำร ฝ่ ำยบริ ห ำรใช้ วิ ธี ปั จ จั ย น ำเข้ ำในกำรวัด
ขันควำมส
้
ำเร็ จของงำนเพื่อให้ สะท้ อนถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรตำมภำระที่ต้องปฏิบตั ิให้ เสร็ จสิ ้น ซึ่งคำนวณโดย
กำรเปรี ย บเที ย บต้ น ทุน ที่ เ กิ ด ขึน้ แล้ ว จนถึ ง วัน สิ น้ งวดกับ ต้ น ทุน ทัง้ หมดที่ ค ำดว่ ำ จะใช้ ในกำรปฏิ บัติ ต ำมสัญ ญำ
ทังนี
้ ้ ฝ่ ำยบริ หำรได้ ใช้ ดลุ ยพินิจที่สำคัญในกำรประเมินต้ นทุนกำรบริ กำรที่เกิดขึ ้นจริ งของงำนที่ทำเสร็ จจนถึงปั จจุบนั
กำรประมำณกำรรำยได้ จำกสัญญำและต้ นทุนกำรบริ กำรทังหมดตำมสั
้
ญญำ ต้ นทุนจริ งที่คำดว่ำจะได้ รับคืน รวมถึง
กำรประเมินส่วนหักรำยได้ ที่เกิดจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ ำ หรื อค่ำปรับตำมสัญญำ โดยอำศัยประสบกำรณ์และข้ อมูล
ในอดีต รวมถึงข้ อมูลจำกวิศวกรโครงกำรหรื อผลงำนของผู้เชี่ยวชำญ (ถ้ ำมี)
ประมำณกำรต้ นทุนโครงกำร
กลุม่ บริ ษัทประมำณกำรต้ นทุนงำนบริ กำรของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของงำนบริ กำรและนำมำคำนวณค่ำแรง
ค่ำจ้ ำงเหมำและค่ำโสหุ้ยที่ต้องใช้ ในกำรให้ บริ กำรจนเสร็ จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้ มของกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำค่ำแรงและค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ กลุม่ บริ ษัทจะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้ นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุกครำวที่ต้นทุน
ที่เกิดขึ ้นจริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้ นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำร
ฝ่ ำยบริ หำรได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นจำกกำรให้ งำนบริ กำรแต่ละโครงกำรจำก
ประมำณกำรต้ นทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหน้ ำของงำนบริ กำร ต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งประกอบกับ
กำรเปลีย่ นแปลงของค่ำแรง และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษัท จะรั บรู้ สินทรั พย์ ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชี สำหรั บผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้ หักภำษี และขำดทุนทำงภำษี
ที่ไม่ได้ ใช้ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ ค่อนข้ ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริ ษัท จะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จำก
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนี ้ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้ องประมำณกำรว่ำ กลุม่ บริ ษัทควรรับรู้ จำนวนสินทรัพย์
ภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี ้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้ อง
อำศัยข้ อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้ น
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษัทมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันเหล่ำนัน้ โดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี ้
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2562

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2561

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ ว)
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร

-

-

52.9

27.3

เงินปั นผลรับ
รำยได้ คำ่ บริหำรจัดกำร

-

-

38.5
40.6

58.0
31.4

รำยได้ คำ่ เช่ำอำคำร
ดอกเบี ้ยรับ

-

-

2.4
3.0

2.0
1.5

รำยได้ อื่น

-

-

4.6

2.4

ต้ นทุนกำรให้ บริกำร

-

-

84.4

58.7

ดอกเบี ้ยจ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ

-

-

0.1

1.3
0.1

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่ วม
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
เงินปั นผลรับ

1.4
5.3
0.3

6.5
0.9

0.1
-

1.1
-

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำที่ประกำศจ่ำย

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ จำกกำรให้ บริกำร
รำยได้ อื่น

5.4
0.1

0.1
0.1

0.2
0.1

0.1
0.1

ต้ นทุนกำรให้ บริกำร
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ

5.8
1.1

5.7
2.7

5.3
1.1

5.6
2.7

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรือต้ นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำตลำด

รำคำตำมสัญญำหรือต้ นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
อัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำตำมสัญญำหรือต้ นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำร้ อยละ 4.56 - 6.65 ต่อปี
(2561: อัตรำร้ อยละ 6.65 - 6.67 ต่อปี )
ต้ นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือต้ นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
อัตรำร้ อยละ 6.65 ถึง 6.67 ต่อปี
ต้ นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
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ยอดคงค้ ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ่ นื - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีต้ ำมสัญญำงำนบริกำร - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
(หมำยเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมลูกหนี ้ตำมสัญญำบริกำร
ลูกหนีอ้ ่ นื - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)

2562

2561

1,222

71

44,894
-

41,908
71

1,222

71

44,894

41,979

33

8

24,743
33

17,086
8

33

8

24,776

17,094

1,255

79

69,670

59,073

-

-

1,398

1,183

-

-

1,398

1,183

รวมลูกหนี ้อื่น
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินประกันผลงำนค้ ำงรั บ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย

2561

รวมเงินประกันผลงำนค้ ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงค้ ำงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันระหว่
้
ำงกลุ่มบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 และกำรเคลื่อนไหวของ
เงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เอสคิว อำร์ คีเต็ค
แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด”)
รวม

ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
ควำมสัมพันธ์ 31 ธันวำคม 2561

เพิ่มขึ ้น
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562

บริษัทย่อย

42,900

9,000

(17,200)

34,700

บริษัทย่อย

5,000

-

(5,000)

-

47,900

9,000

(22,200)

34,700

เงินให้ ก้ ยู ืมข้ ำงต้ นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม ไม่มีหลักทรัพย์ค ้ำประกัน โดยมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.56 ต่อปี (2561:
ร้ อยละ 6.65 ต่อปี )
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เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ยอดคงค้ ำงของเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวระหว่ำงบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 31 ธันวำคม 2561
และกำรเคลือ่ นไหวของเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำว
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

ยอดคงเหลือ
ลักษณะ
ณ วันที่
ควำมสัมพันธ์ 31 ธันวำคม 2561
บริษัทย่อย

-

เพิ่มขึ ้น
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

2,070

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
2,070

สัญ ญำเงิ น กู้ดังกล่ำวมีว งเงิ น รวม 2.3 ล้ ำ นบำท โดย ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 บริ ษั ท ย่อ ยได้ มี ก ำรเบิ กใช้ จำนวน
2.1 ล้ ำนบำท เงินให้ ก้ ูยืมระยะยำวข้ ำงต้ นมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยเดือนและชำระคืนทังหมดภำยใน
้
15 ปี นบั ตังแต่
้
วันทำสัญญำ โดยคิดดอกเบี ้ยในอัตรำดอกเบี ้ยตำมประกำศของบริ ษัทฯลบด้ วยร้ อยละ 2 ซึง่ อัตรำดอกเบี ้ยดังกล่ำวอ้ ำงอิง
กับ MLR และไม่มีหลักทรัพย์ค ้ำประกัน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2562

2561

2562

2561

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ่ นื - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 18)
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)

1,845

1,889
1,321

43,082
1,397

41,620
221
1,180

รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

1,845

3,210

44,479

43,021

เจ้ ำหนีอ้ ่ ืน - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 18)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

4

429

88
4

43
429

4

429

92

472

เจ้ ำหนีเ้ งินประกันผลงำน - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

329

163

90
329

90
163

329

163

419

253

ค่ ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (มีผ้ ถู ือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน)
รวมค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

401

377

401

277

401

377

401

277

2,579

4,179

45,391

44,023

-

-

3,340

3,340

รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินรั บล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทย่อย
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2562
รวมเงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

2561
-

-

2562
3,340

2561
3,340

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุม่ บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้ แก่กรรมกำรและ
ผู้บริ หำร ดังต่อไปนี ้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
71
60
8
1
79
61

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
39
37
5
1
44
38

ภำระค ้ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัทฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกันให้ กบั บริ ษัทย่อยตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 30.4
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
343
361
350,535
245,665
350,878
246,026

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
263
288
176,109
109,703
176,372
109,991

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำมีอตั รำดอกเบี ้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.05 ถึงร้ อยละ 1.10
ต่อปี (เฉพำะบริ ษัทฯ: ร้ อยละ 0.05 ถึงร้ อยละ 1.00 ต่อปี ) (2561: ร้ อยละ 0.05 ถึงร้ อยละ 1.10 ต่อปี เฉพำะบริ ษัทฯ:
ร้ อยละ 0.05 ถึงร้ อยละ 1.10 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ่ นื
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
อำยุหนี ้คงค้ ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

2561

2562

2561

1,222

71

2,420

1,724

-

-

5,848
16,707
9,866
10,053

18,892
1,253
57
20,053

1,222

71

44,894

41,979

172,288

251,137

112,727

166,488

147,638
18,370
40,159
100,816

92,571
28,180
74,326
48,030

113,004
13,964
29,998
58,216

47,799
21,633
57,058
27,362

รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

479,271
(10,602)

494,244
(22,717)

327,909
(8,749)

320,340
(18,875)

รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - สุทธิ

468,669

471,527

319,160

301,465

469,891

471,598

364,054

343,444

ลูกหนีอ้ ่ นื
ลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ ค้ำงรับ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

33
2,587
203

8
1,341
4
252

24,776
1,921
159

17,094
1,124
4
157

รวมลูกหนี ้อื่น

2,823

1,605

26,856

18,379

472,714

473,203

390,910

361,823

รวมลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
อำยุหนี ้คงค้ ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

รวมลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั กลุม่ บริ ษัทได้ ตดั จำหน่ำยลูกหนี ้เป็ นหนี ้สูญและกลับรำยกำรค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้ องกัน
จำนวน 6 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 4 ล้ ำนบำท)
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9.

รำยได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชำระ / เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ / รำยได้ ค่ำบริกำรรับล่ วงหน้ ำและเงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ

9.1

ยอดคงเหลือตำมสัญญำ

รำยได้ ท่ ยี งั ไม่ ได้ เรียกชำระ
เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
473,258
555,345

เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ - สุทธิ
รำยได้ ค่ำบริกำรรับล่ วงหน้ ำและ
เงินรับล่ วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
รำยได้ คำ่ บริ กำรรับล่วงหน้ ำ
เงินรับล่วงหน้ ำจำกลูกค้ ำ
รวม
9.2

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
299,931
403,265

134,587
134,587

114,089
(166)
113,923

85,466
85,466

67,882
(166)
67,716

206,573
154,757
361,330

199,312
203,934
403,246

78,237
119,248
197,485

86,784
165,250
252,034

รำยได้ ท่ รี ับรู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือตำมสัญญำ
รำยได้ ที่รับรู้ที่เกี่ยวข้ องกับยอดคงเหลือตำมสัญญำสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
รำยได้ ที่รับรู้ที่เคยรวมอยูใ่ นยอดยกมำของ
รำยได้ คำ่ บริ กำรรับล่วงหน้ ำ
รำยได้ ที่รับรู้จำกกำรเปลีย่ นแปลงของสิง่ ตอบแทนผันแปร
ที่เกี่ยวเนื่องกับภำระที่ได้ ปฏิบตั ิแล้ วในปี ก่อน

9.3

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

176,788

81,318

33,444

33,076

รำยได้ ท่ คี ำดว่ ำจะรับรู้สำหรับภำระที่ยงั ปฏิบัติไม่ เสร็จสิน้
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 กลุ่ ม บริ ษั ท คำดว่ ำ จะมี ร ำยได้ ที่ รั บ รู้ ในอนำคตส ำหรั บ ภำระที่ ยัง ปฏิ บั ติ ไ ม่ เ สร็ จ สิ น้
(หรื อยังไม่เสร็ จสิ ้นบำงส่วน) ของสัญญำที่ทำกับลูกค้ ำจำนวน 2,759 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 1,643 ล้ ำนบำท)
ซึง่ กลุม่ บริ ษัทคำดว่ำจะปฏิบตั ิตำมภำระที่ต้องปฏิบตั ิของสัญญำดังกล่ำวเสร็ จสิ ้นภำยใน 5 ปี (เฉพำะบริ ษัทฯ: 5 ปี )
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10.

สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ
ภำษี ซื ้อรอรับคืน
ภำษี ซื ้อรอใบกำกับภำษี
ภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
11.

งบกำรเงินรวม
2562
2561
18,677
14,293
11,545
14,313
9,339
8,795
8,063
13,714
1,162
2,138
48,786
53,253

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
16,516
11,583
157
197
3,812
3,635
4,720
10,836
1,053
1,810
26,258
28,061

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน
ยอดคงเหลือดังกล่ำวเป็ นบัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งได้ นำไปวำงไว้ กบั ธนำคำรเพื่อค ้ำประกันกำรออกหนังสือค ้ำประกัน
ธนำคำรสำหรับกำรใช้ ไฟฟ้ำ กำรออกหนังสือค ้ำประกันอื่นจำกธนำคำร และค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกลุม่ บริ ษัท
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รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

5

LTEAM Sole CO., LTD. (ทุนชำระแล้ ว 1,000 ล้ ำนกีบ)

5

5
10
10
10.25
10
15

10
10
10
10.25
10
15

2561
20
10
10

2562

ทุนเรียกชำระแล้ ว

20
10
10

บริษัท

100.00

100.00
100.00
100.00
48.77
83.75
93.73

2562
(ร้ อยละ)
100.00
100.00
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
48.77
83.75
93.73

2561
(ร้ อยละ)
100.00
100.00
100.00

สัดส่วนเงินลงทุน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จำกัด
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชนั่ ส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท เอสคิว
อำร์ คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด”)
บริษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ ้ง อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท ทีม ควอลิตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีดบั เบิ ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด

12.

7
15
10
6
6
14
5
136

141

46
12
15

2561

12
15
10
6
6
14
5

46
12
15

2562

รำคำทุน

(25)

(3)
(3)
(14)
-

(5)

2562

(22)

(3)
(3)
(11)
-

(5)

2561

ค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำ
ของเงินลงทุน

116

12
15
7
6
3
5

46
12
10

2562

114

7
15
7
6
3
3
5

46
12
10

2561

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ

38

6
9
2
-

9
12
-

2562

58

9
12
-

5
32
-

2561

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
เงินปั นผลที่บริษัทฯ
รับระหว่ำงปี

รำยกำรเปลีย่ นแปลงของบัญชีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี ้
เงินลงทุนในบริ ษัท ทีม เอสคิว จำกัด (เดิมชื่อ “บริ ษัท เอสคิว อำร์ คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด”)
เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทีม เอสคิว จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทย่อยจำกทุนจดทะเบียนเดิม 5 ล้ ำนบำท เป็ น 10 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจำนวน 50,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ กบั ผู้ถือหุ้นรำยเดิม บริ ษัทย่อยได้ รับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวและดำเนินกำร
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2562
เมื่ อ วัน ที่ 20 กัน ยำยน 2562 ที่ ป ระชุม วิ สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ย่อ ยดัง กล่ำ ว มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ เ ปลี่ย นแปลงชื่ อ ของ
บริ ษัทย่อยจำก บริ ษัท เอสคิว อำร์ คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด เป็ น บริ ษัท ทีม เอสคิว จำกัด และได้ ดำเนินกำร
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงชื่อบริ ษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562
13.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

13.1 รำยละเอียดของบริ ษัทร่วมที่ถือโดยบริ ษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพ
ให้ บริกำรทำง
จีโอเทคนิค จำกัด ธรณีวิทยำและ
สำรวจแร่
iGL Synergy
ให้ บริกำรกำรปรึกษำ
Co., Ltd.
ด้ ำนวิศวกรรมและ
บริหำรจัดกำร
โครงกำร
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

จัดตังขึ
้ ้น
ในประเทศ

ไทย

สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว

สัดส่วนเงินลงทุน

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีสว่ นได้ เสีย

รำคำทุน

2562
(ร้ อยละ)
30

2561
(ร้ อยละ)
30

2562

2561

2562

2561

1,500

1,500

3,103

3,276

30

-

1,064

-

1,032

-

2,564

1,500

4,135

3,276

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั บริ ษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จำกัด ได้ เข้ ำลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษัทร่ วม แห่งใหม่ คือ iGL
Synergy Co., Ltd. ซึ่งมีทนุ จดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้ ำนกีบ โดยบริ ษัทย่อยได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 30 หรื อคิดเป็ น
มูลค่ำเงินลงทุนจำนวน 300 ล้ ำนกีบ และชำระค่ำหุ้นดังกล่ำวแล้ วเต็มจำนวน บริ ษัทร่วมดังกล่ำวได้ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ น
บริ ษัทจำกัดกับหน่วยงำนรำชกำรของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562
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13.2 ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในระหว่ำงปี กลุม่ บริษัทรับรู้สว่ นแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จจำกกำรลงทุนในบริ ษัทร่วมในงบกำรเงินรวมดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)

บริ ษัท
บริ ษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด
iGL Synergy Co., Ltd.
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในบริ ษัทร่วมในระหว่ำงปี
จำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมในระหว่ำงปี
2562
2561
2562
2561
127
1,161
14
(46)
141

1,161

(46)

-

13.3 ข้ อมูลทำงกำรเงินของบริ ษัทร่วม
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน

บริ ษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด
2562
2561
8,118
9,359
3,118
3,166
407
1,059
483
545

สรุปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด

รำยได้
กำไร
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
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สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
15,957
21,256
425
3,871
425
3,871

(หน่วย: พันบำท)
iGL Synergy Co., Ltd.
2562
7,705
4,267
(หน่วย: พันบำท)
iGL Synergy Co., Ltd.
สำหรับรอบระยะเวลำตังแต่
้
วันที่ 31 พฤษภำคม ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม
2562
6,825
45
(154)
(109)
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14.

169
(129)
40
133
(107)
26

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562:
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561:
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดินและ
อำคำรให้ เช่ำ

3,880
(2,646)
1,234

3,880
(2,661)
1,219

อื่น ๆ

งบกำรเงินรวม

4,013
(2,753)
1,260

4,049
(2,790)
1,259

รวม

มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ ดงั นี ้

อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน

22,737
(18,299)
4,438

35,513
(26,966)
8,547

ที่ดินและ
อำคำรให้ เช่ำ

3,880
(2,646)
1,234

3,880
(2,661)
1,219

อื่น ๆ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

26,617
(20,945)
5,672

39,393
(29,627)
9,766

รวม

(หน่วย: พันบำท)

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ ดงั นี ้

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
รับโอนจำกบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,260
1,276
15
(16)
(16)
1,259
1,260

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
5,672
5,843
4,290
(196)
(171)
9,766
5,672

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แสดงได้ ดงั นี ้

ที่ดินและอำคำรให้ เช่ำ
อื่น ๆ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
119
119
5,480
5,480

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
25,285
20,226
5,480
5,480

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้ เกณฑ์ วิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำดสำหรั บที่ดินและอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ และใช้ เกณฑ์วิธีคิดจำกต้ นทุนทดแทนสำหรับที่ดินและอำคำรให้ เช่ำ
บริ ษัทฯได้ นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวนประมำณ 9 ล้ ำนบำท (2561: จำนวน 4 ล้ ำนบำท)
ไปค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 17
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15.

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำร

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
73,626
193,538
ซื ้อเพิ่ม
2,873
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
(46)
526
โอนเข้ ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
73,626
196,891
ซื ้อเพิ่ม
317
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
(57)
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(36)
1,214
โอนเข้ ำ (ออก)
73,626
198,329
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
149,838
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
2,063
(10)
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
151,891
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
2,292
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
(42)
(21)
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
154,120
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี
73,626
45,000
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
73,626
44,209
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
2561 (4 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริ กำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร)
2562 (4 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

108,572
11,958
(1,663)
799
119,666
11,790
(3,277)
1,620
129,799
55,435
15,394
(1,312)
69,517
16,442
(2,945)
83,014
50,149
46,785

281
2,178
2,459
91
91
2,368

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์สำนักงำน

25,260
15,567

38,349
13,186
(6,528)
45,007
9,864
(24,312)
30,559

76,797
428
(6,958)
70,267
827
(24,968)
46,126

ยำนพำหนะ

1,044
-

-

961
1,408
(1,325)
1,044
4,200
(232)
(5,012)
-

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตัง้

30,643
28,689
(หน่วย: พันบำท)

195,079
182,555

243,622
30,643
(7,850)
266,415
28,689
(27,299)
(21)
267,784

453,494
16,667
(8,667)
461,494
17,415
(28,534)
(36)
450,339

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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169,212
2,695
(46)
526
172,387
240
(18)
(12,322)
787
161,074
129,726
1,749
(10)
131,465
1,895
(3)
(8,485)
124,872
40,922
36,202

72,217
72,217
(453)
71,764
72,217
71,764

2562 (3 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

2561 (3 ล้ ำนบำท รวมอยู่ในต้ นทุนกำรให้ บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื ้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนเข้ ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุทธิตำมบัญชี

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำร

36,113

39,201

40,711
12,442
(749)
52,404
12,967
(879)
64,492

83,637
8,163
(994)
799
91,605
8,532
(1,152)
1,620
100,605

10,343

17,803

25,330
10,298
(721)
34,907
8,085
(17,470)
25,522

53,507
356
(1,153)
52,710
627
(17,472)
35,865

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

617

-

961
981
(1,325)
617
2,022
(232)
(2,407)
-

สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้

22,947

24,489

154,422

170,760

195,767
24,489
(1,480)
218,776
22,947
(18,352)
(8,485)
214,886

379,534
12,195
(2,193)
389,536
11,421
(18,874)
(12,775)
369,308

รวม

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 กลุ่ม บริ ษั ท มี ย อดคงเหลื อ ของยำนพำหนะซึ่ง ได้ ม ำภำยใต้ สัญ ญำเช่ ำ ซื อ้ และสัญ ญำ
เช่ำกำรเงิน โดยมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 14 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 9 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน
24 ล้ ำนบำท เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 17 ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริ ษัทมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้ มำภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำซื ้อและสัญญำเช่ำกำรเงิน
โดยมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 7 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 5 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน 10 ล้ ำนบำท
เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 8 ล้ ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษัท มีอำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้ ว
แต่ยงั ใช้ งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 33 ล้ ำนบำท
(เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 25 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน 40 ล้ ำนบำท เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 27 ล้ ำนบำท)
บริ ษัทฯได้ นำที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวนประมำณ 108 ล้ ำนบำท (2561: จำนวน 113 ล้ ำนบำท)
ไปค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้ รับจำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 17
16.

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีรำยละเอียดดังนี ้

รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ค่ำตัดจำหน่ำยที่รวมอยูใ่ นกำไรหรื อ
ขำดทุนสำหรับปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
116,965
112,676
(55,626)
(45,893)
61,339
66,783
9,733

8,982

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
90,527
87,694
(38,481)
(30,673)
52,046
57,021
7,808

7,288

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ ดงั นี ้

มูลค่ำตำมบัญชีต้นปี
ซื ้อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
66,783
66,128
4,289
9,637
(9,733)
(8,982)
61,339
66,783

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
57,021
58,387
2,833
5,922
(7,808)
(7,288)
52,046
57,021
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17.

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรของบริ ษัทย่อยมีอตั รำดอกเบี ้ยเท่ำกับอัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ
3 เดือนบวกร้ อยละ 1, อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ 12 เดือนบวกร้ อยละ 1.5, อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ 24 เดือน
บวกร้ อยละ 2 และ MOR - 1 (2561: อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกออมทรัพย์บวกร้ อยละ 1, อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ 12
เดือนบวกร้ อยละ 1.75, อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ 24 เดือนบวกร้ อยละ 2 และ MOR)
วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินของกลุม่ บริ ษัทค ้ำประกันโดยกำรจำนำเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำส่วนหนึง่
ของกลุม่ บริ ษัท กำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงและอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส่วนหนึง่ ของบริ ษัทฯ รวมทังกำร
้
โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนส่วนหนึง่ ของกลุม่ บริ ษัท

18.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ่ ืน

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้เงินประกันผลงำน
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
รวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
19.

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

ภำษี ขำยรอเรี ยกเก็บ
ภำษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ำยค้ ำงจ่ำย
ภำษี มลู ค่ำเพิม่ ค้ ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี ้สินหมุนเวียนอื่น
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,845
3,210
48,098
49,386
4
429
16,870
30,721
13,711
17,589
131,835
111,468
212,363
212,803

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
44,479
43,021
29,439
26,745
92
472
14,362
24,646
12,222
15,212
86,470
54,407
187,064
164,503

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

งบกำรเงินรวม
2562
2561
34,953
31,853
7,092
8,356
10,660
7,060
15,637
3,906
68,342
51,175

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
23,589
19,659
4,270
5,612
5,923
3,959
12,519
2,537
46,301
31,767

20.

เจ้ ำหนีเ้ ช่ ำซือ้ และหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน

เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี ้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
21,847
37,598
(1,467)
(2,884)
20,380
34,714
(9,975)
(14,755)
10,405

19,959

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
14,453
27,100
(763)
(1,766)
13,690
25,334
(7,051)
(11,565)
6,639

13,769

เจ้ ำหนีเ้ ช่ ำซือ้
เจ้ ำ หนี เ้ ช่ ำ ซื อ้ ประกอบด้ ว ยสัญ ญำเช่ ำ ซื อ้ ยำนพำหนะและอุป กรณ์ สำนัก งำน โดยมี เ งื่ อ นไขช ำระหนี เ้ ป็ น รำยเดื อ น
รวม 24 ถึง 60 งวด
หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
กลุ่มบริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษัทลีสซิ่งหลำยแห่งเพื่อเช่ำ ยำนพำหนะและอุปกรณ์ สำนักงำนสำหรั บใช้ ใน
กำรดำเนินงำนของกิจกำร โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือนรวม 24 งวดถึง 60 งวด และเมื่อครบกำหนดสัญญำ
กลุม่ บริ ษัทสำมำรถใช้ สทิ ธิขอซื ้อยำนพำหนะและอุปกรณ์สำนักงำนดังกล่ำวได้ ในรำคำที่กำหนดในสัญญำ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561 กลุ่ม บริ ษั ท มี ภ ำระผูก พัน ที่ จ ะต้ อ งจ่ ำ ยค่ำ เช่ ำ ขั น้ ต่ ำ ตำมสัญ ญำเช่ ำ ซื อ้ และ
สัญญำเช่ำกำรเงินดังนี ้

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำซื ้อ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้น
ตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
2562
2561
2562
2561
10,873 16,244 10,974 21,354
(898) (1,489)
(569) (1,395)
9,975

14,755

10,405

19,959

(หน่วย: พันบำท)

รวม
2562
21,847
(1,467)

2561
37,598
(2,884)

20,380

34,714
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(หน่วย: พันบำท)

ผลรวมของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำซื ้อ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่ต้องจ่ำยทังสิ
้ ้น
ตำมสัญญำเช่ำ

21.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
7,562 12,569
6,891 14,531 14,453 27,100
(511) (1,004)
(252)
(762)
(763) (1,766)
7,051

11,565

6,639

13,769

13,690

25,334

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ ดงั นี ้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้ นทุนบริ กำรในอดีต
ต้ นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้ นทุนดอกเบี ้ย
ผลขำดทุนที่เกิดขึ ้นจำกกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
187,774
179,799

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
139,084
138,192

48,277
33,364
5,677
5,737

25,978
3,826
1,061

34,410
23,984
4,169
5,471

18,908
2,851
295

7,233
31,862
(2,211)
(19,825)
(13,101)
284,787

(9,330)
(7,938)
3,694
(9,316)
187,774

15,432
18,031
(6,602)
(17,887)
(11,104)
204,988

(5,514)
(5,355)
(2,421)
(7,872)
139,084

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำ
ซึง่ ได้ กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ ำงเลิกจ้ ำง สำหรับลูกจ้ ำงซึง่ ทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ ้นไปให้ มีสทิ ธิ ได้ รับ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ ำงอัตรำสุดท้ ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้ นไป
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถื อเป็ นกำรแก้ ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้
กลุ่มบริ ษัทมีหนีส้ ินสำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึน้ 48 ล้ ำนบำท (เฉพำะของบริ ษัทฯ: 34 ล้ ำนบำท)
กลุ่ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำ วโดยรั บ รู้ ต้ นทุ น บริ กำรในอดี ต เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทั น ที
ในงบกำไรขำดทุนของปี ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษัทคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ ำ เป็ นจำนวนประมำณ 52 ล้ ำนบำท
(เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 44 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน 21 ล้ ำนบำท เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 20 ล้ ำนบำท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของกลุม่ บริ ษัท
ประมำณ 14 - 17 ปี (เฉพำะบริ ษัทฯ: ประมำณ 15 ปี ) (2561: ประมำณ 8 - 15 ปี เฉพำะบริ ษัทฯ: ประมำณ 8 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย สรุปได้ ดงั นี ้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1.71 - 1.90
2.43 - 2.93
6.00
5.25

(หน่วย: ร้ อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1.71
2.43
6.00
5.25

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ลดลงร้ อยละ 1 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ลดลงร้ อยละ 1
(25)
30
(17)
20
28
(24)
19
(16)

(หน่วย: ล้ ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ลดลงร้ อยละ 1 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 ลดลงร้ อยละ 1
(14)
16
(9)
10
15
(13)
10
(9)
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22.

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญ
รำยกำรเปลีย่ นแปลงของทุนเรื อนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี ้
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ มีมติดงั นี ้
ก) อนุมตั ิกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญทีต่ รำไว้ ของบริ ษัทฯ จำกเดิมมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำหุ้น
ที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 0.5 บำท โดยจำนวนหุ้นสำมัญใหม่ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญจะเพิ่ มจำก
2.5 ล้ ำนหุ้น เป็ น 500 ล้ ำนหุ้น โดยบริ ษัทฯได้ จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ กบั กระทรวงพำณิชย์
แล้ วเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561
ข) อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจำกเดิม 250 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 500 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท)
ภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมัญที่ตรำไว้ ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 340 ล้ ำนบำท
(หุ้นสำมัญ 680 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 0.5 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 180 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
0.5 บำท กำรเพิ่มทุนดังกล่ำวเพื่อรองรับกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน บริ ษัทฯได้ จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
กับกระทรวงพำณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2561
ในระหว่ ำ งวัน ที่ 4 - 6 กรกฎำคม 2561 บริ ษั ท ฯได้ เ สนอขำยหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ป ระชำชนทั่ว ไปเป็ น ครั ง้ แรก
(Initial Public Offering) จำนวน 180 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 2.42 บำท คิด
เป็ นเงิ น 436 ล้ ำนบำท บริ ษัทฯได้ รับชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้ วทัง้ จำนวนและได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน
ที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้ วจำก 250 ล้ ำนบำท (หุ้นสำมัญ 500 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท) เป็ น 340 ล้ ำน
บำท (หุ้นสำมัญ 680 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท) กับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2561 และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯจำนวน 680 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 12 กรกฎำคม 2561
ทังนี
้ ้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว บริ ษัทฯมีค่ำใช้ จ่ำยทำงตรงที่เกี่ยวข้ องกับกำรเสนอขำยหุ้นจำนวนเงิน
16 ล้ ำนบำท (สุทธิจำกภำษี เงินได้ ) ซึง่ บริ ษัทฯได้ บนั ทึกหักกับส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

23.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้ บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทฯต้ องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หกั ด้ วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี)
จนกว่ำทุนสำรองนี ้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไป
จ่ำยเงินปั นผลได้
ตำมมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริ ษัทย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทยต้ องจัดสรรทุนสำรอง
ตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึง่ บริ ษัททำมำหำได้ ทกุ ครำวที่จ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำทุนสำรองนัน้
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำย
เงินปั นผลได้

158

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562

24.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้ จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้ วยรำยกำรค่ำใช้ จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี ้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำสำรวจและรับเหมำ
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
25.

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,188,835 1,032,722
158,962
128,792
38,438
39,641

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
737,363
685,151
187,494
123,813
30,951
31,948

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ท่ ีแสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

40,897

27,751

19,963

7,271

(12,688)

(3,193)

(10,508)

1,095

28,209

24,558

9,455

8,366

จำนวนภำษี เงินได้ ที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562 และ 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562

2561

2562

2561

(7,377)

2,715

(5,372)

2,658
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ มีดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2562
143,660

2561
138,116

2562
92,044

2561
99,498

ภำษีเงินได้ คำนวณในอัตรำภำษีเงินได้ ของประเทศไทย ร้ อยละ 20
ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษีของบริษัทย่อยใน
ต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:

28,732

27,623

18,409

19,900

(140)

(32)

-

-

ค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
รำยได้ ที่ได้ รับยกเว้ นภำษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยที่มีสิทธินำมำหักภำษีได้ เพิ่มขึ ้น
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ ใช้
ขำดทุนทำงภำษีที่ถกู ใช้ ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู้
เป็ นสินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่น ๆ
รวม

1,634
(1,677)
(998)
705

1,723
(4,467)
5

1,267
(9,359)
(862)
-

1,289
(11,600)
(1,223)
-

(19)
(28)
-

(332)
(232)
270

-

-

(383)

(3,033)

(8,954)

(11,534)

ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

28,209

24,558

9,455

8,366

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้ นิติบคุ คล

ส่ว นประกอบของสิน ทรั พย์ ภำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตัดบัญ ชี แ ละหนี ส้ ิน ภำษี เงิ น ได้ ร อกำรตัด บัญชี ประกอบด้ ว ยรำยกำร
ดังต่อไปนี ้

สินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ประมำณกำรหนี ้สินระยะสัน้
ขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้
ผลกระทบจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
56,958
2,620
451
(573)
736
60,192

37,555
1,512
807
253
40,127

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
40,998
2,221
731
43,950

27,817
252
28,069

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทย่อยมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ จำนวน 19 ล้ ำนบำท (2561: จำนวน 15
ล้ ำ นบำท) ที่ บ ริ ษั ท ย่อ ยไม่ได้ บัน ทึก สิน ทรั พ ย์ ภำษี เ งิ น ได้ ร อกำรตัด บัญ ชี เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ย่อ ยพิ จ ำรณำแล้ ว เห็นว่ำ
บริ ษัทย่อยอำจไม่มีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลขำดทุนทำงภำษี มำใช้ ประโยชน์ได้
รำยละเอียดวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรให้ ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ แสดงได้ ดงั นี ้
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
2561
12,399
12,495
2,229
2,229
40
40
29
29
3,898
18,595
14,793

31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2565
31 ธันวำคม 2566
31 ธันวำคม 2567

26.

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้ วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก
ของหุ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี

กำไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่สำหรับปี
(พันบำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนัก (พันหุ้น)
กำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น)

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
115,689
680,000
0.17

113,534
586,795
0.19

82,589
680,000
0.12

91,132
586,795
0.16
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27.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้ อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนีส้ อดคล้ องกับรำยงำนภำยในของบริ ษัทฯที่ผ้ ูมีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำร
ดำเนินงำนได้ รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้ กบั ส่วนงำนและประเมินผล
กำรดำเนินงำนของส่วนงำน โดยผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ ำนกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ คือ คณะกรรมกำรบริ หำร
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั คณะกรรมกำรของกลุ่มบริ ษัทได้ อนุมตั ิกำรปรับโครงสร้ ำงองค์กรจำกเดิมซึ่งเป็ นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของลูกค้ ำและภูมิประเทศ เป็ นหน่วยธุรกิจตำมลักษณะกำรให้ บริ กำรและสำขำควำมเชี่ยวชำญเพื่อวัตถุประสงค์
ในกำรบริ หำรงำน กลุม่ บริ ษัทจึงได้ เปลี่ยนแปลงข้ อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอให้ สอดคล้ องกับรำยงำนภำยในของ
กลุม่ บริ ษัทตำมโครงสร้ ำงองค์กรดังกล่ำว
กลุม่ บริ ษัทมีสว่ นงำนที่รำยงำนทังสิ
้ ้น 8 ส่วนงำน ดังนี ้
(1) ส่วนงำนโครงกำรด้ ำนคมนำคมและโลจิสติกส์
(2) ส่วนงำนโครงกำรด้ ำนทรัพยำกรน ้ำ
(3) ส่วนงำนโครงกำรด้ ำนพัฒนำเมือง อำคำรและสำธำรณูปโภค
(4) ส่วนงำนด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำรและควบคุมงำนก่อสร้ ำง
(5) ส่วนงำนด้ ำนกำรบริ หำรและควบคุมงำนก่อสร้ ำงอำคำรทุกประเภทและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ
(6) ส่ว นงำนโครงกำรด้ ำ นพลัง งำน ไฟฟ้ ำ น ำ้ มัน ก๊ ำซ ปิ โ ตรเคมี อุต สำหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง รวมทัง้ ท่ ำ เรื อ และ
สำธำรณูปโภค
(7) ส่วนงำนโครงกำรด้ ำนวิศวกรรมธรณีเทคนิคฐำนรำกและโครงสร้ ำงใต้ ดิน
(8) ส่ว นงำนอื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ส่ว นงำนโครงกำรด้ ำนสิ่ง แวดล้ อ ม ส่ว นงำนโครงกำรต่ ำ งประเทศ ส่ว นงำนธุ รกิ จ
เกี่ ย วเนื่ อ ง และส่ ว นงำนโครงกำรด้ ำนกำรวำงแผนและออกแบบทำงสถำปั ต ยกรรม กำรตกแต่ ง ภำยใน
ภูมิสถำปั ตยกรรมและกำรพัฒนำเมือง
ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจ
เกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรั พยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริ ษัท ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
โดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุน
จำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรธุรกิจ
กับบุคคลภำยนอก
กลุม่ บริ ษัทใช้ เกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 6
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135

กำไรของส่วนงำน
รำยได้ อื่นๆ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

กำไรสำหรับปี

416

รำยได้ จำกลูกค้ ำภำยนอก
30

154
84

275
86

270
57

212

ส่วนงำนด้ ำน
กำรบริหำร
ส่วนงำนด้ ำน และควบคุม
ส่วนงำน
กำรบริหำร งำนก่อสร้ ำง
โครงกำรด้ ำน
ส่วนงำน
จัดกำร
อำคำรทุก
ส่วนงำน
พัฒนำเมือง โครงกำรและ ประเภทและ
โครงกำรด้ ำน
คมนำคมและ โครงกำรด้ ำน อำคำรและ ควบคุมงำน สำธำรณูปโภค
โลจิสติกส์ ทรัพยำกรน ้ำ สำธำรณูปโภค ก่อสร้ ำง
ต่ำงๆ

57

162
41

182

54
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ส่วนงำนโครงกำร ส่วนงำน
พลังงำน ไฟฟ้ำ โครงกำรด้ ำน
น ้ำมัน ก๊ ำซ ปิ โตร วิศวกรรมธรณี
เคมี อุตสำหกรรม เทคนิคฐำน
ที่เกี่ยวเนื่อง
รำกและ
รวมทังท่
้ ำเรือและ โครงสร้ ำง
ส่วนงำนอื่นๆ
สำธำรณูปโภค
ใต้ ดิน

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ข้ อมูลรำยได้ และกำไรของส่วนงำนของกลุม่ บริ ษัทสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี ้

544

1,836

รวม

-

-

กำรตัด
รำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน

115

544
10
(409)
(2)
143
(28)

1,836

งบกำรเงิน
รวม

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
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108

44

164
82

178
49

223
35

109

547

1,654

-

-

547
12
1
(418)
(4)

1,654

114

64

305

งบกำรเงิน
รวม

กำไรสำหรับงวด

69

192

รวม

กำรตัด
รำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน

138
(24)

96

กำไรของส่วนงำน
รำยได้ อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน

196

ส่วนงำนโครงกำร ส่วนงำน
พลังงำน ไฟฟ้ำ โครงกำรด้ ำน
น ้ำมัน ก๊ ำซ ปิ โตร วิศวกรรมธรณี
เคมี อุตสำหกรรม เทคนิคฐำน
ที่เกี่ยวเนื่อง
รำกและ
รวมทังท่
้ ำเรือและ โครงสร้ ำง
ส่วนงำนอื่นๆ
สำธำรณูปโภค
ใต้ ดิน

กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

287

รำยได้ จำกลูกค้ ำภำยนอก

ส่วนงำนด้ ำน
กำรบริหำร
ส่วนงำนด้ ำน และควบคุม
ส่วนงำน
กำรบริหำร งำนก่อสร้ ำง
ส่วนงำน
โครงกำรด้ ำน
จัดกำร
อำคำรทุก
ส่วนงำน
โครงกำรด้ ำน
พัฒนำเมือง โครงกำรและ ประเภทและ
คมนำคมและ โครงกำรด้ ำน อำคำรและ ควบคุมงำน สำธำรณูปโภค
โลจิสติกส์ ทรัพยำกรน ้ำ สำธำรณูปโภค ก่อสร้ ำง
ต่ำงๆ

สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: ล้ ำนบำท)

ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รำยได้ จำกลูกค้ ำภำยนอกกำหนดขึ ้นตำมสถำนที่ตงของลู
ั้
กค้ ำ
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
2561

รำยได้ จำกลูกค้ ำภำยนอก
ส่วนงำนโครงกำรในประเทศ
ส่วนงำนโครงกำรในต่ำงประเทศ
รวม

1,589
247
1,836

1,423
231
1,654

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษัทมีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรจำกลูกค้ ำรำยใหญ่ซึ่งประกอบด้ วยกลุ่มลูกค้ ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ
เป็ น จ ำนวนเงิ น ประมำณ 1,014 ล้ ำ นบำท (ปี 2561 มี ร ำยได้ จ ำกกำรให้ บ ริ กำรจำกลูก ค้ ำรำยใหญ่ ซึ่งประกอบด้ วย
กลุม่ ลูกค้ ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ และลูกค้ ำเอกชนหนึง่ รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 875 ล้ ำนบำท และ 178 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ)
28.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยบำงแห่ง และพนักงำนของกลุม่ บริ ษัทได้ ร่วมกันจัดตังกองทุ
้
นสำรองเลี ้ยงชีพขึ ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุม่ บริ ษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้ อยละ 3 - 5
ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพเหล่ำนี ้บริ หำรโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งศรี จำกัด และจะจ่ำยให้ แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนันออกจำกงำนตำมระเบี
้
ยบว่ำด้ วยกองทุนของกลุ่มบริ ษัท ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริ ษัทรับรู้ เงิน
สมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยจำนวนเงิน 26 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 18 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน 24 ล้ ำนบำท
เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 17 ล้ ำนบำท)

29.

เงินปั นผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2560
เงินปันผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2561
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561
เงินปันผลประจำปี 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำล
สำหรับปี 2562
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2562

อนุมตั โิ ดย
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2561

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ ำนบำท)

จำนวนหุ้นสำมัญ
(ล้ ำนหุ้น)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น
(บำทต่อหุ้น)

37.5

2.5

15.000

51.0

680

0.075

88.5
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2562

51.0

680

0.075

34.0

680

0.050

85.0
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30.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้

30.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษัทมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิน 1 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ: 1 ล้ ำนบำท) (2561:
จำนวน 2 ล้ ำนบำท เฉพำะบริ ษัทฯ: 1 ล้ ำนบำท) ที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้ออุปกรณ์และซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษั ทได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ ยวข้ องกับกำรเช่ำที่ดิน พืน้ ที่ในอำคำร อุปกรณ์ และยำนพำหนะ ทัง้ นี ้
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตังแต่
้ 1 ถึง 5 ปี
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 กลุ่ม บริ ษั ท มี จ ำนวนเงิ น ขัน้ ต่ำ ที่ ต้อ งจ่ำ ยในอนำคตทัง้ สิน้ ภำยใต้ ส ัญ ญำเช่ำ
ดำเนินงำน ดังนี ้

จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
11
17

9
13

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
8
11

7
10

30.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุม่ บริ ษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำรดังต่อไปนี ้
ก) กลุ่มบริ ษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับ ต้ นทุนกำรให้ บริ กำร ซึ่งกลุ่มบริ ษัทได้ ทำสัญญำไว้ แล้ วเป็ นจำนวน 48 ล้ ำนบำท
(เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 32 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน 51 ล้ ำนบำท เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 27 ล้ ำนบำท)
ข) กลุม่ บริ ษัทมีภำระผูกพันจำกสัญญำบริ กำรอื่น ซึ่งกลุม่ บริ ษัทได้ ทำสัญญำไว้ แล้ วเป็ นจำนวน 3 ล้ ำนบำท (เฉพำะบริ ษัทฯ:
จำนวน 3 ล้ ำนบำท) (2561: จำนวน 8 ล้ ำนบำท เฉพำะบริ ษัทฯ: จำนวน 8 ล้ ำนบำท)
30.4 กำรคำ้ ประกันระหว่ ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทฯค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ที่บริ ษัทย่อยได้ รับจำกธนำคำรในวงเงินรวม 698 ล้ ำนบำท
(2561: จำนวน 648 ล้ ำนบำท)
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30.5 หนังสือคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561 มี ห นัง สื อ ค ำ้ ประกั น ที่ อ อกโดยธนำคำรในนำมของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ย
ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิตำมปกติธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ประกันงำนบริ กำร เงินเบิกล่วงหน้ ำและ
กำรยื่นซองประกวดรำคำ
เงินประกันผลงำน
ประกันอื่น ๆ

งบกำรเงินรวม
2562
2561
637
41
2
680

644
42
2
688

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
461
27
2
490

479
24
2
505

30.6 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษัทฯ
ในปี 2556 บริ ษัทฯได้ ถกู ผู้ว่ำจ้ ำงยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงในประเด็นเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำจ้ ำงโดยผู้ยื่นคำฟ้องได้
เรี ยกค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทฯเป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ 8 ล้ ำนบำท ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ศำลปกครองกลำง
ได้ มีคำพิพำกษำให้ บริ ษัทฯชำระค่ำเสียหำยรวมดอกเบี ้ยเป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ 0.7 ล้ ำนบำท บริ ษัทฯได้ บนั ทึก
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยแล้ วทัง้ จำนวนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี 2560
ต่ อ มำเมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยำยน 2560 โจทก์ แ ละบริ ษั ท ฯได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศำลปกครองสู ง สุ ด และเมื่ อ วั น ที่
8 ธันวำคม 2560 บริ ษัทฯได้ ยื่นคำแก้ อุทธรณ์ ปั จจุบันบริ ษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรรอคำพิพำกษำจำกศำลปกครองสูงสุด
อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทฯคำดว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกผลของคดีนี แ้ ต่อย่ำงใด
บริ ษัทย่อย
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 บริ ษัท ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ ถกู ฟ้องโดยผู้ยื่นคำฟ้อง
ต่อศำลแพ่งในประเด็นเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำจ้ ำงทำของ ผู้ยื่นคำฟ้องได้ เรี ยกค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทย่อยเป็ นจำนวนเงิน
รวมประมำณ 31 ล้ ำนบำท โดยสัญญำจ้ ำงดังกล่ำวมีมลู ค่ำสัญญำจำนวน 0.9 ล้ ำนบำท ซึง่ มีกำรระบุถึงกำรจำกัดควำม
รับผิดไว้ ที่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำสัญญำ ซึ่งเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 ศำลแพ่งได้ มีคำพิพำกษำให้ บริ ษัทย่อย
ชำระค่ำเสียหำยรวมดอกเบีย้ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ ยวข้ องเป็ นจำนวนเงิ นรวมประมำณ 1.2 ล้ ำนบำท บริ ษัทย่อย
ดังกล่ำวได้ บนั ทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทังจ
้ ำนวนแล้ วในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับไตรมำสที่หนึ่งของปี
2562 ต่ อ มำเมื่ อ วัน ที่ 6 กัน ยำยน 2562 และ 8 ตุล ำคม 2562 บริ ษั ท ย่ อ ยและโจทก์ ไ ด้ ยื่ น อุท ธรณ์ ต่อ ศำลอุท ธรณ์
ตำมลำดับ ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยู่ระหว่ำงรอคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุม่ บริ ษัทคำด
ว่ำ
จะไม่มีควำมเสียหำยเพิ่มเติมที่เป็ นสำระสำคัญจำกผลของคดีนี ้แต่อย่ำงใด
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เมื่ อ วั น ที่ 18 มี น ำคม 2560 บริ ษั ท เอที ที คอนซั ล แตนท์ จ ำกั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ถู ก ฟ้ อ งในฐำนะ
เป็ นจำเลยร่วม โดยผู้ยื่นฟ้องได้ ยื่นคำฟ้องต่อศำลแพ่งฟ้องจำเลยทังสิ
้ ้นสำมรำย ได้ แก่ กลุม่ ผู้รับเหมำ (จำเลยที่ 1 และ 2)
และผู้ว่ำจ้ ำง (จำเลยที่ 3) เพื่อบังคับให้ จำเลยทังสำมดั
้
งกล่ำวร่ ว มกันหรื อแทนกันจ่ำยชำระค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นจำก
กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้นประมำณ 1.6 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ จำเลยที่ 3 ได้ ยื่นคำร้ องขอต่อศำลให้ บริ ษัทย่อย
ดังกล่ำวเข้ ำเป็ นจำเลยร่ วมเนื่องจำกเป็ นผู้ควบคุมงำนแทนผู้ว่ำจ้ ำง ต่อมำเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2561 ศำลแพ่งได้
พิพำกษำยกฟ้องเนื่องจำกจำเลยไม่ได้ กระทำกำรละเมิดเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2561 โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศำลอุทธรณ์
และเมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎำคม 2562 ศำลอุท ธรณ์ ไ ด้ พิ พ ำกษำยืน ตำมศำลแพ่ง ซึ่ง โจทก์ ไ ม่ไ ด้ ยื่ น ฎี กำต่อ ศำลภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดจึงถือว่ำ คดีควำมถึงที่สดุ แล้ ว
31.

ลำดับชัน้ ของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 และ 2561 กลุ่ม บริ ษั ท มี สินทรั พย์ ที่เ ปิ ด เผยมูล ค่ำยุติธ รรมแยกแสดงตำมลำดับชัน้ ของ
มูลค่ำยุติธรรม ดังนี ้
(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ระดับ 1
สินทรัพย์ ท่เี ปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ระดับ 2

2562

2561

-

-

2562
-

ระดับ 3

รวม

2561

2562

2561

2562

2561

-

6

6

6

6

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ระดับ 1
สินทรัพย์ ท่ เี ปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
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ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

-

-

-

-

31

26

31

26

32.

เครื่องมือทำงกำรเงิน

32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุม่ บริ ษัท ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้ วยรำยกำรดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
- เงินลงทุนชัว่ ครำว
- ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
- เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
- เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน
- เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ

หนี ้สินทำงกำรเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
- เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อและหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสีย่ งดังนี ้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
และเงินประกันผลงำนค้ ำงรับ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ยงนี ้โดยกำรกำหนดให้ มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเชื่อที่เหมำะสม ดังนันกลุ
้ ม่ บริ ษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้ รับควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้ สินเชื่อ นอกจำกนี ้
กำรให้ สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษัท ไม่มีกำรกระจุกตัว เนื่องจำกกลุ่มบริ ษัท มีฐำนของลูกค้ ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวน
มำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุม่ บริ ษัทอำจต้ องสูญเสียจำกกำรให้ สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน และเงินประกันผลงำนค้ ำงรับที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี ้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนชัว่ ครำว เงินให้ ก้ ยู ืม
แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร และเจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อและหนี ้สินตำม
สัญ ญำเช่ ำ กำรเงิ น สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี ส้ ิ น ทำงกำรเงิ น ส่ว นใหญ่ มี อัต รำดอกเบี ย้ ที่ ป รั บ ขึ น้ ลงตำมอัต รำตลำดหรื อ
มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่ซงึ่ ใกล้ เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
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หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อและหนี ้สินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน

เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน

-

14,755

14,755

9,975

9,975

56,536

64,756

-

363
943
55,230
-

2561

375
1,151
63,230
-

2562

ภำยใน 1 ปี

10,405

10,405

-

-

-

19,959

19,959

-

5,000

5,000
-

มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
2562
2561

อัตรำดอกเบี ้ยคงที่

6,745

-

6,745
-

283,097

283,097
-

4,624

-

4,624
-

204,312

204,312
-

ปรับขึ ้นลงตำมรำคำตลำด
2562
2561

อัตรำดอกเบี ้ย

212,363

-

212,363

674,707

67,406
472,714
134,587

212,803

-

212,803

628,477

41,351
473,203
113,923

ไม่มีอตั รำดอกเบี ้ย
2562
2561

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม

239,488

20,380

6,745
212,363

1,022,560

350,878
1,151
472,714
63,230
134,587

2562

รวม

252,141

34,714

4,624
212,803

894,325

246,026
943
473,203
60,230
113,923

2561

0 - 24.39

หมำยเหตุ 17
-

-

0.05 - 1.10
0.55 - 1.30
0.25 - 1.30

0 - 24.39

หมำยเหตุ 17
-

-

0.05 - 1.10
0.55 - 1.30
0.25 - 1.30

อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริง
2562
2561
(ร้ อยละต่อปี ) (ร้ อยละต่อปี )

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี ้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี ้ยคงที่
สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนดหรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดงั นี ้
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หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อและหนี ้สินตำม
สัญญำเช่ำกำรเงิน

เงินประกันผลงำนค้ ำงรับ

สินทรั พย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้ องกัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ้ำประกัน

11,565

11,565

7,051

94,770

84,776

7,051

46,160
-

49,160
-

-

47,900

34,700

-

710
-

2561

916
-

2562

ภำยใน 1 ปี

6,639

6,639

-

2,070

2,070
-

-

-

-

-

-

-

-

13,769

13,769

2561

มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี
2562

อัตรำดอกเบี ้ยคงที่

-

-

-

123,275

-

-

123,275
-

2562

-

-

-

79,491

-

-

79,491
-

2561

ปรับขึ ้นลงตำมรำคำตลำด

อัตรำดอกเบี ้ย

187,064

-

187,064

529,473

85,466

-

53,097
390,910

2562

164,503

-

164,503

460,039

67,716

-

30,500
361,823

2561

ไม่มีอตั รำดอกเบี ้ย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

200,754

13,690

187,064

739,594

2,070
49,160
85,466

34,700

176,372
916
390,910

2562

รวม

189,837

25,334

164,503

634,300

46,160
67,716

47,900

109,991
710
361,823

2561

0 - 24.39

-

-

4.56
0.38 - 1.30

6.56

0.05 - 1.00
0.55 - 1.30
-

2562
(ร้ อยละต่อปี )

0 - 24.39

-

-

0.38 - 1.30

6.65

0.05 - 1.10
0.55 - 1.30
-

2561
(ร้ อยละต่อปี )

อัตรำดอกเบี ้ยที่แท้ จริง

(หน่วย: พันบำท)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม่ บริ ษัทมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ นที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกสัญญำค่ำบริ กำรที่ปรึกษำและเงินรับล่วงหน้ ำจำก
ผู้วำ่ จ้ ำงเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
กลุม่ บริ ษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี ้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี ้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริกำ
กีบลำว
จ๊ ำตพม่ำ

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริกำ

งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี ้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
0.9
0.9
0.1
0.2
21.2
107.2
4.0
4.0

อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.1540
32.4498
0.0034
0.0038
0.0203
0.0209

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี ้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
(ล้ ำน)
0.5
0.3
0.1
0.1

อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.1540
32.4498

32.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิ นส่วนใหญ่ ของกลุ่มบริ ษัท จัดอยู่ในประเภทระยะสันหรื
้ อ มีอัตรำดอกเบีย้ ใกล้ เคีย งกับ
อัตรำดอกเบีย้ ในตลำด กลุ่มบริ ษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้ เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
33. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษัทคือกำรจัดให้ มีซึ่งโครงสร้ ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุน
กำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทและเสริ มสร้ ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ2561 กลุม่ บริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนสรุปดังนี ้
งบกำรเงินรวม
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน
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2562
1.03

2561
0.97

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
0.79
0.73

34.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2563 ได้ มีมติให้ เสนอจ่ำยเงินปั นผลประจำปี
2562 จำกกำไรสุทธิของบริ ษัทฯเพิ่มเติมจำกเงินปั นผลระหว่ำงกำลของบริ ษัท ฯ ในอัตรำหุ้นละ 0.06 บำท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทฯซึ่งถือหุ้นจำนวนทัง้ สิ ้น 680 ล้ ำนหุ้น คิดเป็ นจำนวนรวมทัง้ สิ ้น 40.8 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯจะนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯประจำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป

35.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี ้ได้ รับอนุมตั ิให้ ออกโดยคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
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เอกสารแนบ
ประวัติกรรมการบริษัท
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ประวัติกรรมการบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายศานิต ร่างน้อย
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 เมษายน 2560
72 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

รุ่นที่ 4/2555

หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)

รุ่นที่ 3/2550

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

รุ่นที่ 72/2549

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors Program (FND)

รุ่นที่ 27/2549

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 45/2548

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร
2553 – ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน)

2559 – เมษายน 2562 กองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 375,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.06

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• ไม่มี
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 10 มกราคม 2522
73 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�้ำ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�้ำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

รุ่นที่ 41/2560

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 18/2547

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร
2535 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

กรรมการ

2538 - กันยายน 2561 บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำ�กัด

กรรมการ

2535 - ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำ�กัด*

กรรมการ

* จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 66,919,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 9.84
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

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

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22/2559

สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 17/2557

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุ่นที่ 20/2551

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 66/2531

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วิทยาศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 26/2517

โรงเรียนเตรียมทหาร

หลักสูตรเตรียมทหาร รุ่นที่ 15/2515

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 141/2560

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 300,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.04

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและกรรมการ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
68 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

รุ่นที่ 10/2560

หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

รุ่นที่ 7/2560

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

รุ่นที่ 36/2554

หลักสูตร R - DF - Director Forum (R – DF)

รุ่น 1/2553

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

รุ่น 92/2550

ประวัติการอบรมอื่นๆ
หลักสูตร

สถาบัน

หลักสูตร ผู้นำ�ยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยรังสิต

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"

สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1

สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1

สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

หลักสูตร Balanced Scorecard

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ต�ำแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
		

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

เมษายน 2561 - 2562 บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2559 - เมษายน 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2560 - ปัจจุบัน

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2560 - ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
		

กรรมการ และกรรมการกำ�หนดมาตรฐาน
การบัญชี

2557 - 2560

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการกำ�หนดมาตรฐานการสอบบัญชี

2555 - ปัจจุบัน

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา

กรรมการและเหรัญญิก

2555 - ปัจจุบัน

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

กรรมการผู้จัดการ

2547 - ปัจจุบัน

สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี

กรรมการวิชาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 - ปัจจุบัน

บริษัท 75 ซี.พี.อี จำ�กัด

กรรมการ

2533 - ปัจจุบัน

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำ�กัด

กรรมการบริหาร

2531 - ปัจจุบัน

บริษัท ยงสมใจ จำ�กัด

กรรมการ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 300,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและกรรมการ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหาร
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535
74 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 18/2547

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

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

ต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

กรรมการ

2543 - ปัจจุบัน

บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

กรรมการ

2535 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

กรรมการ

2535 - ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำ�กัด*

กรรมการ

* จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 23,587,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 3.47
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและกรรมการ
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายวีระ สุธีโสภณ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
วันที่ 26 มิถุนายน 2525
74 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์

ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 141/2560

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

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

ต�ำแหน่ง

2550 - ปัจจุบัน

บริษัท วีรสุ รีเทล จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2545 - ปัจจุบัน

บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2543 - ปัจจุบัน

บริษัท เซอร์กิต เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2536 - ปัจจุบัน

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2535 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีจีซี โฮลดิ้งส์ จำ�กัด

กรรมการ

2532 - ปัจจุบัน

บริษัท เซาท์ ซี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2520 - ปัจจุบัน

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด วีรสุ

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

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

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและกรรมการ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
หน่วยธุรกิจทรัพยากรน�้ำและหน่วยธุรกิจต่างประเทศ
วันที่ 27 เมษายน 2553
63 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาแหล่งน�้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

รุ่นที่ 122/2552

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

ต�ำแหน่ง

- ไม่มี -		

- ไม่มี -

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

ต�ำแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำ�กัด

กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำ�กัด

กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด

กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด*

กรรมการ

2560 - มีนาคม 2562 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

กรรมการ

2550 - ตุลาคม 2561 บริษัท ทีม แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำ�กัด**

กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี
** จดทะเบียนช�ำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 38,278,400 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 5.63
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
กรรมการ
วันที่ 27 เมษายน 2560
46 ปี

การศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
(การเงิน การลงทุน การธนาคาร และ
การจัดการธุรกิจต่างประเทศ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

Capital Market Academy Programs (CMA)

รุ่นที่ 28/2562

Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

รุ่นที่ 1/2560

Directors Certification Program (DCP)

รุ่นที่ 155/2555

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

รุ่นที่ 11/2553

ประวัติการอบรมอื่นๆ
หลักสูตร

สถาบัน

Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2/2560

สภาวิชาชีพบัญชี

Chartered Financial Analyst

CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร
เมษายน 2561 – ปัจจุบัน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำ�กัด (มหาชน)
		

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร

ต�ำแหน่ง

กันยายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำ�กัด

กรรมการบริหารสายงานลงทุน

2557 - ปัจจุบัน

บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำ�กัด

กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด*

กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน

บริษัท เอช บี ไนน์ จำ�กัด

กรรมการ

2560 – ตุลาคม 2562

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำ�กัด

กรรมการ

2560 - ตุลาคม 2562

บริษัท ทีม เอสคิว จำ�กัด

กรรมการ

2557 - ตุลาคม 2562

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำ�กัด

กรรมการ

2557 - ตุลาคม 2562

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำ�กัด

กรรมการ

2557 - 2560

บริษัท โมเดิร์น แมเนจเมนท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำ�กัด

กรรมการ

* จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างช�ำระบัญชี

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 20,084,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.95
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
• ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล
การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัท
เริ่มดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการครั้งแรก
ปัจจุบันอายุ

ดร.อภิชาติ สระมูล
กรรมการ กรรมการบริหารประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
49 ปี

การศึกษา
สถาบัน

วุฒิการศึกษา

เกรดเฉลี่ย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนางาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

4.00

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

3.68

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิศวกรรมโยธา

3.58

ประวัติการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รุ่นที่ / ปีที่เข้าร่วม

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

รุ่นที่ 169/2563

Financial Statements for Directors

รุ่นที่ 19/2556

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานที่ท�ำงาน/องค์กร
2560 – ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ

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

ต�ำแหน่ง

2562 – ปัจจุบัน

บริษัท ทีม เอสคิว จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2562 – ปัจจุบัน

บริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ เวิลด์ จำ�กัด

ประธานกรรมการ

2562 – ปัจจุบัน

NauticAWT Limited (Singapore)

กรรมการ

2561 – ปัจจุบัน

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำ�กัด

กรรมการ

2549 – ปัจจุบัน

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำ�กัด

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

• จ�ำนวน 1,050,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.15%

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหารและกรรมการ
• ไม่มี

รายงานประจำ�ปี ทีมกรุ๊ป 2562
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