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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ยากล�ำบากของ
ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ
COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก
แต่ ท ่ า มกลางสถานการณ์ ท่ี ย ากล� ำ บาก ก็ ยั ง พอมี
เรือ่ งน่ายินดีทที่ มี กรุป๊ ยังคงได้รบั โอกาสและได้รบั ความไว้วางใจ
จากลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้ มี ก ารลงนามเซ็ น สั ญ ญา
เริ่มต้นโครงการใหม่หลายโครงการ รวมถึงมีผลงานที่บรรลุ
ผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย ส่งผลให้ผลประกอบการในภาพรวม
ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจ
ในปี 2565 นี้ แม้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จะเริ่มคลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท ทีมกรุ๊ปจึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
ทุกเมื่อ นับตั้งแต่การปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจให้สอดรับ
กั บ วิ ถี New Normal การขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก าร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปพร้อมกับ
การด� ำ เนิ น มาตรการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดอย่ า งเข้ ม ข้ น
อาทิ เ ช่ น จั ด มาตรการคั ด กรองบุ ค คลก่ อ นเข้ า อาคาร
ท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในส่วนพื้นที่ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้พนักงานสามารถ
ท�ำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่จ�ำเป็นต้อง
กั ก ตั ว หรื อ Work from Home และที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ
การเตรียมพร้อมด้านการเงินด้วยการบริหารจัดการสภาพคล่อง
อย่ า งระมั ด ระวั ง การคาดการณ์ แ ละติ ด ตามสถานการณ์
กระแสเงินสดอย่างใกล้ชิด และได้ก�ำหนดนโยบายควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอย่างเข้มงวดเพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้ลกู ค้า
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นว่ า บริ ษั ท จะสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และมอบบริการที่ดีเลิศ
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง
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ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2565 นี้ ยังคงอยู่ในแผน
วิสัยทัศน์ 2564-2568 ที่มุ่งสู่เป้าหมายเป็น “ผู้น�ำด้านบริการ
แบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม”
หรือ “A regional solution provider and innovative
business developer” โดยมีกลยุทธ์ที่สำ� คัญ คือ รักษาความ
เป็นผูน้ ำ� ของการให้บริการแบบบูรณาการและครบวงจร มุง่ เน้น
การขยายงานด้านการลงทุนในธุรกิจที่นอกเหนือจากธุรกิจ
ที่ปรึกษา (Non-Consulting Business) โดยน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ใ หม่ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งาน
ต่ อ ยอดในสาขาที่ บ ริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ ง โครงการ
ด้ า นพลั ง งานทดแทน ด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ  ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
และระบบสาธารณู ป โภค รวมถึ ง ด้ า นอื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
และขยายขอบเขตธุรกิจให้ครอบคลุมหลากหลาย สอดรับกับ
ความต้องการของลูกค้า สร้างผลตอบแทนให้เทียบเท่ากับ
ผลตอบแทนจากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)
และให้สามารถรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ในอนาคต
แม้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019 จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ในอนาคตข้างหน้า
เรายังต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และความท้าทายอีกมาก
โดยเฉพาะการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความเข้มข้น
แต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการเตรียมพร้อมและไม่ประมาท
พลังทีมเวิรก์ ทีแ่ ข็งแกร่ง และความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
คุณภาพระดับประเทศ จะเป็นรากฐานทีม่ นั่ คงในการขับเคลือ่ น
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีนโยบายและเป้าหมายการจัดการ
ด้านความยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะส่งผลให้เราเติบโต
อย่างเข้มแข็ง ยืนอยู่แถวหน้าในเวทีอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ
สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้าง
ประโยชน์สู่สังคม เคียงข้างการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน
ตลอดไป
ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น
นักลงทุน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
ที่ให้ความเชื่อมั่น ให้ความไว้วางใจ ให้โอกาส ส่งเสริมและ
สนับสนุนทีมกรุ๊ปด้วยดีมาโดยตลอด รวมไปถึงความมุ่งมั่น
ทุม่ เทของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนทีร่ ว่ มแรง
ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เสียสละ
และอดทน ส่ ง ผลให้ ที ม กรุ ๊ ป ประสบความส� ำ เร็ จ และผ่ า น
ทุกวิกฤตมาได้อย่างทุกวันนี้ และทีมกรุ๊ปขอยืนยันว่าจะยังคง
มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล ตระหนั ก ถึ ง
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย รวมถึ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์ผลงานและมอบบริการ
ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง และเดินหน้ายกระดับ
มาตรฐานธุรกิจที่ปรึกษาให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
ต่อไป

นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2564 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ประเทศไทยและหลาย
ประเทศทั่วโลกยังคงตกอยู่ในสถานการณ์ล�ำบากและได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อการด�ำเนินชีวิต
และการประกอบธุรกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ท�ำให้หลายธุรกิจ
ต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์ และรูปแบบการด�ำเนินงานให้
สามารถเดิ น หน้ า ต่ อ ไปได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน� ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานเพราะท�ำให้โลกเชื่อมต่อและเข้าถึงกันได้แบบ
ไร้พรมแดน
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา ทีมกรุป๊ ได้มกี ารติดตามและประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้มีการเตรียมพร้อม ปรับตัว
และปรั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การท� ำ งานเพิ่ม ขึ้นทั้ง การวางแผนการตลาด การพัฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้พร้อมท�ำงานในยุค Disruptive Technology
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การท�ำ
ความเข้ า ใจความต้อ งการของลูกค้า การวางแผน และ
พัฒนาทีมงานให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการร่วมมือ
กั บ พั น ธมิ ต รที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ความแข็งแกร่งในการด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ที ม กรุ ๊ ป ยั ง มุ ่ ง ขยายธุ ร กิ จ ตามแนวคิ ด
การพัฒนาขององค์กรอย่างยัง่ ยืน หรือ ESG (Environmental
Social and Governance) ซึ่งเป็นแนวคิดการท�ำธุรกิจ
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก
คือ สิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึง่ สอดคล้องกับ

เป้าหมายทางธุรกิจของทีมกรุป๊ ทัง้ ในเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน
และการมุ่งสู่การเป็น “ผู้น�ำด้านบริการแบบครบวงจร
ในภูมภิ าคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม” ซึง่ ทีมกรุป๊ ได้ขยาย
ธุรกิจสู่นวัตกรรม ESG หลายโครงการด้วยกัน เช่น โครงการ
ระบบผลิ ต ความเย็ น จากส่ ว นกลาง (District Cooling)
บริเวณพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อมด้วยพลังงานทดแทน และนวัตกรรม
ด้านการบริหารจัดการพลังงาน อีกทัง้ ยังได้นำ� เทคโนโลยีตา่ งๆ
เช่น BIM AI VR มาใช้ในการออกแบบ วางแผนการท�ำงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง ท�ำให้สามารถก่อสร้างได้อย่างแม่นย�ำ 
ประหยัด ลดเศษวัสดุเหลือทิ้ง รวมถึง DigitalTwin หรือแบบ
จ�ำลองเสมือนจริงของอาคารสิ่งปลูกสร้างในคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับให้ลูกค้าใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร ซ่อมบ�ำรุง
อาคาร ช่วยให้การบริหารอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับปี 2565 คาดการณ์วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเริ่มคลี่คลายไปในทาง
ที่ดีขึ้น เศรษฐกิจมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัว หากแต่ทีมกรุ๊ปยังคง
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่ประมาท
ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เป็ น ส� ำ คั ญ และ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ ห ลั ก ESG
ควบคูไ่ ปกับการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้ อ มมุ ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์ ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
ระดับสากลและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้า
ในนามของคณะผู้บริหาร กรรมการ ผมขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของทีมกรุป๊ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชือ่ มัน่ ว่า
ทีมกรุ๊ปพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นๆ ไป ตามหลัก
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อให้บริษัทเติบโต
อย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่า
และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนสืบไป

ดร.อภิชาติ สระมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ความเป็นมาของบริษัท
ก้าวแรกแห่งความเชื่อมั่น
ก่อนหน้าปี 2521 เป็นยุคที่ประเทศไทยก�ำลังเร่งเดินหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กา้ วหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ในช่วงเวลานัน้
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจากต่างชาติได้เข้ามามีบทบาท
และขยายกิจการในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ในขณะทีว่ ศิ วกรไทย
ยั ง ไม่ มี บ ทบาทมากนั ก แต่ ด ้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ อั น กว้ า งไกลและ
ความเชื่อมั่นในศั ก ยภาพของวิ ศ วกรไทยว่ า มี ค วามสามารถ
ไม่แพ้ชาติใดในโลก วิศวกรไทยกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งจึงร่วมแรง
ร่วมใจกันก่อตั้ง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จ�ำกัด ขึ้น
ในปี 2521 (บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์
จ� ำ กั ด (มหาชน) ในปั จ จุ บั น ) เพื่ อ เป็ น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาและ
ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น
ที่พร้อมสร้างสรรค์ผลงานและมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
เข้มแข็ง ท�ำให้ทีมกรุ๊ปสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท
ที่ ป รึ ก ษาและธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งระดั บ แถวหน้ า ของเมื อ งไทย
มีผลงานมากมายทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ทั้งกัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม เนปาล ศรีลงั กา ติมอร์-เลสเต (ติมอร์
ตะวันออก) และเยเมน ไม่เพียงเท่านี้ ทีมกรุ๊ปยังได้ขยายขอบเขต
การให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ไปถึ ง ด้ า นคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์
ด้านสาธารณูปโภค ด้านพลังงาน ด้านบริหารจัดการ และด้าน
การประชาสัมพันธ์

ทศวรรษที่สี่ สู่โอกาสไม่รู้จบ
ทีมกรุ๊ปเติบโตสู่ทศวรรษที่สี่อย่างสง่างามและภาคภูมิ
ซึ่งทศวรรษนี้ถือเป็นทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ
กล่ า วคื อ ที ม กรุ ๊ ป ได้ แ ปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน จ� ำ กั ด
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 และหุ้นสามัญของบริษัทได้รับ
การจดทะเบี ย นเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น และเริ่ ม ท� ำ การ
ทศวรรษแรก เก็บเกี่ยวประสบการณ์
ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในวั น เดี ย วกั น
จากก้าวเล็กๆ ก้าวแรก ด้วยทีมงานเพียงไม่กี่คน ในช่วง การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ท�ำให้เรามีศักยภาพ
ทศวรรษแรก ทีมกรุ๊ปเริ่มต้นให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ในการระดมทุนเพื่อด�ำเนินธุรกิจและการลงทุนมากขึ้น นับเป็น
การบริหารจัดการน�้ำและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการส�ำรวจ การต่อยอดนวัตกรรมที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้ก้าวหน้า
ศึกษา และวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมให้แก่โครงการด้านแหล่งน�้ำ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดีเยี่ยมยิ่งๆ ขึ้นไป
และการชลประทานทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาแหล่งน�ำ้ ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
จากความเป็ น มื อ อาชี พ และพากเพี ย รของบุ ค ลากรที่
การสร้างเขื่อน รวมถึงการพัฒนาระบบประปา โดยมีโครงการ มุง่ มัน่ ทุม่ เท ร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขัน ก่อเกิดเป็น “พลังทีม”
ที่ร่วมด�ำเนินการกระจายอยู่ทั่วประเทศ
ที่เข้มแข็ง ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับ
เวิลด์คลาส พร้อมบริการที่เป็นเลิศ ท�ำให้ตลอดระยะเวลากว่า
ทศวรรษที่สอง เติบโตไม่หยุดยั้ง
40 ปีที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปจึงได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นน�ำของ
สู่ช่วงทศวรรษที่สอง ทีมกรุ๊ปเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ ประเทศและระดับสากล และก้าวสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ในธุรกิจทีป่ รึกษา
เดินหน้าพัฒนาธุรกิจและบริการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้ แบบบูรณาการและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่ง
ขยายธุรกิจและเพิ่มขอบเขตการให้บริการที่หลากหลายสาขา ในระดับภูมิภาค มีโครงการที่ประสบความส�ำเร็จมากกว่า 2,900
มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองและภูมิภาค การพัฒนา โครงการ สร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
ชุ ม ชน ตลอดจนระบบการจราจรขนส่ ง และสาธารณู ป โภค มาอย่างต่อเนื่อง
ด้านพลังงานด้วยการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
ปัจจุบนั ทีมกรุป๊ ยังได้ขยายธุรกิจไปสูก่ ารลงทุนในโครงการ
(One-stop Services) ซึง่ ช่วยลดความยุง่ ยากซ�ำ้ ซ้อนในโครงการ ด้านสาธารณูปโภคเพื่อสร้างรายได้ประจ�ำ (Recurring Income)
ต่างๆ และประสบผลส�ำเร็จอย่างดีเยี่ยม สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มมากขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งก้าวส�ำคัญในการขยายการบริการ
และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างมากจนทีมกรุ๊ปมีชื่อเสียง ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น และเรายังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เรายังคง
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ มุ ่ ง มั่ น ให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลาย ครอบคลุ ม ทุ ก สาขา สอดรั บ
และต่ า งประเทศว่ า เป็ น กลุ ่ ม บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหลากหลาย ทุกความต้องการ รวมไปถึงต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ครบวงจรมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เราพร้อมยืนหยัดท�ำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่มุ่งหวังและตั้งใจ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง
ทศวรรษที่สาม ต่อยอด ขยายผล แผ่รากฐานที่มั่นคง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ทีมกรุ๊ปเดินทางเข้าสู่ทศวรรศที่สาม จากรากฐานที่มั่นคง
กอปรกับบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ และการสร้าง
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จุดเด่นของทีมกรุ๊ป
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี
ท�ำให้วันนี้ทีมกรุ๊ปเติบโตเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นน�ำระดับประเทศ
ได้อย่างสง่างาม และมุ่งเป้าสู่การเป็น ผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษา
ในระดับภูมภิ าคอาเซียนด้วยการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร ควบคู่
ไปพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยัง้ เพือ่ มอบบริการทีด่ ที สี่ ดุ สร้างผลงานทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ
ที่สุด และสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
สั่งสมประสบการณ์ สร้างคลังความรู้
กว่า 40 ปี ที่ทีมกรุ๊ปสั่งสมประสบการณ์และสร้างคลัง
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น “ขุมทรัพย์ทางปัญญา” ที่
กลายมาเป็นรากฐานของงานด้านที่ปรึกษาอันแข็งแกร่งอย่าง
ทุกวันนี้ กอปรกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น และการ
พัฒนาและอบรมทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ
ท�ำให้บุคลากรของทีมกรุ๊ปถึงพร้อมด้วยประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญรอบด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าทั้งภายในประเทศและอาเซียน
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เทคโนโลยีก้าวหน้า นวัตกรรมก้าวไกล
การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ที ม กรุ ๊ ป
ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด นับตั้งแต่การพัฒนาแบบจ�ำลอง
ชลศาสตร์-อุทกวิทยา (River Network Model) ซึ่งท�ำให้ทีมกรุ๊ป
มีความเชี่ยวชาญด้านน�้ำ  การน�ำโดรน (Drone) หรือเทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาใช้
ในการส�ำรวจพืน้ ที่ ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีดา้ นสถาปัตยกรรม
วิศวกรรม และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information
Model (BIM) เพือ่ เก็บข้อมูลและสร้างแบบจ�ำลองอาคารในระบบ
สามมิ ติ ต่ อ ยอดไปสู ่ ก ารวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ
(Smart City) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก (Asset Management & Facility Management)  
ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ ลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาในการด�ำเนิน
โครงการได้เป็นอย่างดี เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ พร้อมทั้ง
น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

One-stop Services: บริการแบบเบ็ดเสร็จ ครบ จบ ในจุดเดียว
หนึง่ ในจุดแข็งทีโ่ ดดเด่นของทีมกรุป๊ คือ การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว หรือ One-stop Services ด้วยบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญรอบด้านและสามารถให้บริการได้หลากหลาย
สาขาทั้ ง ด้ า นคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นทรั พ ยากรน�้ ำ
ด้ า นอาคารและสาธารณู ป โภค ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้านพลังงาน และด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ให้บริการได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การศึกษา วางแผนแม่บท
การศึกษาความเหมาะสม การส�ำรวจและออกแบบ การศึกษา
และวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารโครงการและควบคุม
การก่อสร้าง รวมถึงการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่า
สามารถให้บริการตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดโครงการได้แบบเบ็ดเสร็จ
ครบ จบ ในจุดเดียว
ผนึกก�ำลัง สร้างพันธมิตรยั่งยืน
พันธมิตร คือหนึ่งในฟันเฟืองส�ำคัญที่ท�ำให้ตลอดระยะ
เวลากว่า 4 ทศวรรษของทีมกรุ๊ปเติบโตอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และ
เปีย่ มไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความช�ำนาญ เรามีพนั ธมิตรที่
แข็งแกร่ง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทีพ่ ร้อมให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาและเสริมศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็ง มั่นคง และ
ก้าวไกล

ที ม กรุ ๊ ป ได้ ท� ำ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รธุ ร กิ จ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาที่มีเจตนารมณ์และค่านิยม
ในการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับเรา เพื่อผนึกก�ำลังเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในด้านวิชาการ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากร
ให้ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามเชี่ ย วชาญ สามารถส่ ง มอบบริ ก าร
และผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และขยายธุรกิจออกสู่ภูมิภาค
อาเซียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่หลากหลาย
และเข้มแข็ง ทั้งเมียนมา สปป. ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งช่วยเพิ่ม
ศักยภาพ ยกระดับ และขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
พลังแห่งทีมเวิร์ก พลังแห่งทีมกรุ๊ป
พลังแห่งทีมเวิรก์ คือ จุดแข็งทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ ปรากฏอย่าง
เด่นชัดมาโดยตลอดนับตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน ทุกความส�ำเร็จ
ล้วนเกิดจากความมุง่ มัน่ ทุม่ เท พากเพียรพยายาม และความเป็น
น�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันของบุคลากรทีมกรุป๊ กว่า 1,300 คน ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงานและมอบ
บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

9

ผลงานที่ส�ำคัญ

N1

µ¦Å¢´ »´

éŠćîđßĊ÷Ü×ĂÜ

Ã¦µ¦µ¦Å¢µ¥Ä®¤n
Ã¦µ¦¦Å¢ªµ¤Á¦Èª¼
Â¡´µMotorway

MR1

N2

éŠćîĀîĂÜÙć÷

E1

4

โครงการ
ทาเร�อชุมพร

4
4

W1

AN

4139

ทาเร�ออเนกประสงค
จังหวัดระนอง

4

L

DB

RID

GE
41

éŠćîđÝéĊ÷ŤÿćöĂÜÙŤ

éŠćîöčÖéćĀćø

E2

MR5

W3/ W4

éŠćîóčîĚĞćøšĂî

MR6

MR10

S2

4091

ĒĀúöÞïĆÜ

S3 éŠćîßŠĂÜÝĂö
éŠćîĂøĆâðøąđìý

E3

MR7
éŠćîÙúĂÜĔĀâŠ

E4
41

W5

4

N - S Corridors 3 เสนทาง

E5
øąîĂÜ

ßčöóø

MR1

เชียงราย-นราธิวาส

MR2

กรุงเทพฯ/ชลบุร�-หนองคาย

MR3

E6

MR5

ตาก-นครพนม
กาญจนบุร�-อ�บลราชธานี

MR6

กาญจนบุร�-สระแกว

MR7

กรุงเทพฯ-ระยอง/ตราด
ชุมพร-ระนอง
สุราษฎรธานี-ภูเก็ต

MR4

õĎđÖĘê

W6

MR8
MR9

ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบือ้ งต้น ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน
(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
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ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

โครงการศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ
โทรคมนาคมและการสื่อสารในนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ
อุตสาหกรรมที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ด�ำเนินการเอง : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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กรุงเทพฯ และปร�มณฑล
MR10

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

ศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
พิ เ ศษโดยใช้ เ งิ น ทุ น ค่ า ธรรมเนี ย ผ่ า นทาง พร้ อ มการศึ ก ษา
ความเหมาะสมด้ า นเศรษฐกิ จ วิ ศ วกรรม และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) : กรมทางหลวง

บริหารโครงการ (Project Management Consultant: PMC)
โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
ระยะแรก : ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจัดท�ำแบบ
แนะน�ำทางด้านสิง่ แวดล้อมส�ำหรับงานทางหลวง : กรมทางหลวง

โครงการส�ำรวจ ศึกษา และจัดท�ำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน�ำ้ พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์-ถนนสวรรคโลก คลองสามเสน
: ส�ำนักการระบายน�ำ 
้ กรุงเทพมหานคร

ออกแบบรายละเอี ย ดโครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ท่ า เรื อ
สงขลา : บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ�ำกัด

โครงการจัดท�ำผังน�้ำ  ลุ่มน�้ำปิง วัง ยม น่าน : ส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ

ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน�้ำ
ควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้ำพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
คลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน�้ำคลองแสนแสบและคลอง สัญญา SV-903 ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
ลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 : ส�ำนักการระบายน�้ำ  ครัง้ ที่ 9 : การประปานครหลวง
กรุงเทพมหานคร
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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โครงการศึ ก ษาความเหมาะสม ส� ำ รวจ ออกแบบ พรุ
ควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการ
อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ : กรมทรัพยากรน�ำ้

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 : การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย

โครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน
(Clarifier) เพิ่มเติม จ�ำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม
จ�ำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน�้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง :
การประปานครหลวง

โครงการจั ด หาและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ วั ด พฤติ ก รรมเขื่ อ น
พร้ อมอุ ปกรณ์ ประกอบส� ำ หรั บงานก่ อสร้ า งท�ำ นบดิ นหั ว งาน
และอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน�ำ้
บ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน�้ำ  ต�ำบลกฤษณา อ�ำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา  : กรมชลประทาน

โครงการระบบผลิตน�ำ้ ประปา เพือ่ ใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ (แห่งใหม่) (ผู้ซื้อน�ำ 
้ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์)

งานออกแบบประกวดราคาโครงการย้ายโรงบ�ำบัดน�้ำเสีย
ซาติน ส่วนงานถ�ำ้ หลักและอุโมงค์เชือ่ มต่อ : Golder Associates
(HK) Limited
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บริ ห ารและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง โครงการ LIFE
พระราม 4-อโศก : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (มหาชน)

จัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม โครงการ
ท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และโครงการสถานีเก็บรักษา
และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุด ระยะที่ 3 : บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล
จ�ำกัด
ออกแบบโครงการเปลี่ ย นระบบสายไฟฟ้ า อากาศเป็ น
สายไฟฟ้าใต้ดนิ โครงการส่วนต่อขยายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีชมพูและสีเหลือง : การไฟฟ้านครหลวง

บริ ห ารและควบคุม งานก่อ สร้าง โครงการ นิ ว โนเบิ ล
เซ็นเตอร์ บางนา : บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จ�ำกัด
BIM Consultancy Services โครงการเซ็นทรัลพลาซา
อยุธยา : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดนิ ลุมพินี : การไฟฟ้า
นครหลวง

โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
รูฟท็อป) : บริษัท ชื่นศิริ จ�ำกัด
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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รางวัลแห่งความส�ำเร็จ

รางวัลการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2564
บริษัทได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) จาก สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)  

ในปี 2563 บริษัทได้รับรางวัล International Finance Awards 2020 สาขา Best Engineering Consulting Service
Company – Thailand จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร
ในธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษาที่มีการด�ำเนินงานที่โดดเด่นและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากผลงานของบริษัทที่ยาวนาน
กว่า 40 ปี ประกอบกับการท�ำงานคุณภาพยึดมั่นในค่านิยม SQT ได้แก่ Service หมายถึง การให้ความส�ำคัญกับลูกค้า, Quality
หมายถึง การท�ำงานอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมและตรงต่อเวลา, Teamwork หมายถึง การท�ำงาน
เป็นทีม มีความประสานสอดคล้องกัน ท�ำงานด้วยใจ ซื่อสัตย์กับวิชาชีพ

14

ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัล International Milestone
Project จาก International Commission of Large Dams ในฐานะ
ที่เป็นบริษัทผู้ออกแบบโครงการเขื่อนน�้ำงึม 2 (Nam Ngum II
Rockfill Dam) โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศเขื่อนใหญ่ (ICOLD)

ในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัล ASEAN Outstanding
Engineering Achievement Award จากการประชุม Conference
of ASEAN Federation of Engineering Organizations
ครั้งที่ 29 ด้าน Outstanding and Largest Consulting Group
เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานโครงการวิศวกรรมที่โดดเด่น ซึ่งสร้าง
ประโยชน์ให้แก่การพัฒนาประเทศอย่างมีนัยส�ำคัญ

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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คณะกรรมการบริษัท

16

ต ร่างน้อย
1 นายศานิ
ประธานกรรมการ

ฐ ภัทรมัย
2 ดร.ประเสริ
รองประธานกรรมการ

วิเชียร ศิริสุนทร
3 พลเอก
กรรมการ

วิมล กฤตยาเกียรณ์
4 นางสุ
กรรมการ

ก้วยเจริญพานิชก์
5 ดร.ธนสาร
กรรมการ

ต จันทรรัตน์
6 นายชวลิ
กรรมการ

ภูมี
7 ดร.ชนะ
กรรมการ

ชาติ สระมูล
8 ดร.อภิ
กรรมการ

ศรินทร์ ภัทรมัย
9 นายอิ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1 นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วิเชียร ศิริสุนทร
2 พลเอก
กรรมการตรวจสอบ

วิมล กฤตยาเกียรณ์
3 นางสุ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

วิเชียร ศิริสุนทร
1 พลเอก
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ต จันทรรัตน์
2 นายชวลิ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

ศรินทร์ ภัทรมัย
3 นายอิ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

18

กดิ์ กนกนุกุลชัย 2 นายชัยยุทธ สุทธิธนากร
1 ศ.ดร.วรศั
ที่ปรึกษาอาวุโส
ที่ปรึกษาอาวุโส

ต จันทรรัตน์
3 นายชวลิ
ที่ปรึกษา

รินิมิตร บุญยืน
4 ดร.สิ
ที่ปรึกษา

หวังรัตนปราณี
6 นายประสงค์
ที่ปรึกษา

ตติพล บุลนิม
5 นายกิ
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

1

ดร.อภิชาติ สระมูล

4

นายสมพัสตร สุวพิศ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

2

นายนคร แสนยาสิริ
กรรมการบริหาร

3 ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงคฤทธิ์
กรรมการบริหาร

ญพิไล พรชัยพานิช
5 นางเพ็
กรรมการบริหาร

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

20

1

ดร.อภิชาติ สระมูล

2

นายนคร แสนยาสิริ

3

ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงคฤทธิ์

4

นายสมพัสตร สุวพิศ

5

นายมีฤกษ พัสระ

6

นายพลรัชต คงชุม

7

นายพงษ์ธร กุศลจิตต์

8

ดร.พิมพิดา จรรยารักษสกุล

9

นางเนตรชนก ตะปนตา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

10 นายนริศร เดนไพบูลย
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11 นายศัลยเวทย ประเสริฐวิทยาการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

12 นายวรพงศ์ ปรีชา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

13 นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง

14 นางสาวมยุรี กวยเจริญพานิชก
กรรมการบริหารความเสี่ยง

15 นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะผู้บริหาร

ชาติ สระมูล
1 ดร.อภิ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการรองประธาน
  เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ระวุฒิ เจือณรงคฤทธิ์
3 ดร.ธี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

แสนยาสิริ
2 นายนคร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

สตร สุวพิศ
4 นายสมพั
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน

ญพิไล พรชัยพานิช
5 นางเพ็
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
สรุปข้อมูลทางการเงิน

2564

2563

2562

2561

2560

รายได้จากการขายและให้บริการ

1,759.3

1,705.0

1,836.0

1,654.2

1,590.2

ต้นทุนขายและให้บริการ*

1,318.3

1,249.8

1,291.8

1,107.1

1,034.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร*

322.6

320.5

408.8

418.0

447.5

กำ�ไรสำ�หรับปี

111.9

119.4

115.5

113.6

98.7

1,650.2

1,471.7

1,346.8

1,328.8

831.1

526.4

536.7

539.5

499.2

474.0

2,176.6

2,008.4

1,886.3

1,828.0

1,305.1

หนี้สินหมุนเวียน

864.6

770.4

663.2

693.0

619.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน

295.7

323.7

295.2

207.7

213.6

หนี้สินรวม

1,160.3

1,094.1

958.4

900.7

833.1

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,016.3

914.3

927.9

927.3

472.0

680.00

680.00

680.00

680.00

2.50

ราคาหลักทรัพย์ที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

0.50

0.50

0.50

0.50

100.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

1.49

1.34

1.36

1.36

188.81

กำ�ไรต่อหุ้น** (บาทต่อหุ้น)

0.16

0.18

0.17

0.19

0.23

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

5.3%

6.1%

6.2%

7.3%

7.3%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

11.6%

13.0%

12.4%

16.2%

25.9%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.1

1.2

1.0

1.0

1.8

งบกำ�ไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

อัตราส่วนทางการเงิน
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออก (ล้านหุ้น)

*รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
**ค�ำนวณโดยใช้จ�ำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนัก
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ผลการดำเนินงาน
(หนวย : ลานบาท)

3,750
3,297
1,759

1,705

119

2564

2563

2564

2563

2564

2563

รายไดจากการขายและใหบร�การ

ปร�มาณงานรอสงมอบ

112

กำไร

สัดสวนรายไดตามกลุมลูกคา
ป 2563

ป 2564

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

4.6%

6.8%

งานตางประเทศ

10.0%

งานภาครัฐ

งานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
งานตางประเทศ

5.6%

งานภาครัฐ

57.6%

60.4%

27.8%

27.2%

งานภาคเอกชน

งานภาคเอกชน

อัตราสวนทางการเง�น
34.98

33.07

6.81
29.64 26.70 25.07

2560 2561 2562 2563 2564
อัตรากำไรขั้นตน (%)

7.30

6.14

6.97

6.28

1.77

6.25

0.97

2560 2561 2562 2563 2564
อัตรากำไรสุทธิ (%)

1.03

1.20

1.14

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

25.92
7.25

2.03

16.23

6.22
6.13

5.35

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)

12.45

12.96

1.92
11.59

2560 2561 2562 2563 2564

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

1.91
1.91

1.34

2560 2561 2562 2563 2564
อัตราสวนสภาพคลอง

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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1

ส่วนที่

การประกอบธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงาน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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1 โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services) บริษัทมี
บริษทั ย่อยทีย่ งั ประกอบกิจการอยูจ่ ำ� นวน 6 บริษทั ได้แก่ 1) บริษทั เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (ATT) ด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านพลังงาน
ไฟฟ้า น�้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค 2) บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก
จ�ำกัด (GFE) ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน 3) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์
จ�ำกัด (TEAM-CM) ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท 4) บริษัท ทีม เอสคิว จ�ำกัด
(TEAM SQ) ด�ำเนินธุรกิจผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมสิ ถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง
5) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ�ำกัด (TLT) ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
6) LTEAM Sole Company Limited (LTEAM) ด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
โดยให้บริการใน สปป. ลาว
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

วิสัยทัศน์
ผู้น�ำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
“A regional solution provider and innovative business developer”

พันธกิจ
ให้บริการที่มีคุณภาพสูงที่สุดแก่ลูกค้าโดยทีมงานคุณภาพ

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)
26

กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
บริษัทได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ 2564-2568 ในการเป็น “ผู้น�ำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม”
หรือ “A regional solution provider and innovative business developer” โดยมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้

1

5

รักษาความเปนผูนำ
ของการใหบริการแบบบูรณาการ
โดยดำเนินงานตั้งแตงานที่ปรึกษา
ไปจนถึงดำเนินการใหเปนผลสำเร็จ

พัฒนาเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานขององคกร

6

2

สรรหาและบริหารบุคลากร
หลากหลายสาขาใหทำงานรวมกัน
แบบผนึกกำลังและมีประสิทธิภาพ

ขยายธุรกิจสูการลงทุน
โดยใชประโยชนจาก
งานที่ปรึกษาของกลุม
และความเชี่ยวชาญของพันธมิตร

ว�สัยทัศน
2564-2568

3

ดำเนินนโยบาย 4 สวนหลัก
เรียกวา 4 เครื่องยนต ไดแก ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคตางประเทศ
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
(Government/Private/
International/Related Business)

4

เรงขยายงานดานธุรกิจอื่น
และการลงทุน (Non-Consulting Business)
เพื่อสรางผลตอบแทนใหเทียบเทากับผลตอบแทน
จากงานธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business)
โดยโครงการที่บริษัทใหความสนใจ
เชน โครงการดานพลังงานทดแทน
โครงการดานผลิตน้ำประปา เปนตน

7

ดำเนินการและรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก

8

เปนองคกรชั้นนำ
ที่คนอยากทำงานดวย
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ความเป็นมา
ใน พ.ศ. 2521 วิศวกรกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท ทีม
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จ�ำกัด (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) เพื่อให้บริการ
ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน�ำ้ และสิง่ แวดล้อม ก่อนขยายสาขา
การบริการไปในด้านสถาปัตยกรรมการพัฒนาเมือง พลังงาน
การขนส่งและจราจร อาคารและสาธารณูปโภค รวมทัง้ การบริหาร
จัดการแบบครบวงจร
ทีมกรุ๊ปได้เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยการผนึกก�ำลังกันอย่างเข้มแข็ง
ของบริษัทในเครือทีมกรุ๊ปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
และบุคลากรมืออาชีพรวมกันกว่า 1,300 คน ที่พร้อมทุ่มเท
เพื่อสร้างผลงานคุณภาพส�ำหรับลูกค้าทุกระดับ
กว่า 40 ปีแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนา ทีมกรุ๊ปสามารถ
ให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายสาขา ทั้งคมนาคมและ
โลจิสติกส์ อาคารและสาธารณูปโภคพื้นฐาน แหล่งน�ำ 
้ สิ่งแวดล้อม
พลั ง งาน การบริ ห ารจั ด การ และการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
เรามีผลงานเป็นทีย่ อมรับกว่า 2,900 โครงการ ทัง้ ในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค
ด้วยแนวทางการท�ำงานที่ยึดมั่นในการท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ บริการคุณภาพ ประสบการณ์อนั ยาวนาน และความสามารถ
ในการตอบสนองทุ ก ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที ม กรุ ๊ ป จึ ง ได้
ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ในประเทศไทยและเรายังมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำในระดับ
ภูมิภาคต่อไป
ปี 2561 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ� ำ กั ด (มหาชน) และเข้ า
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ เ ป็ น ผล
ส�ำเร็จ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering: IPO) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้น
สามัญของบริษทั เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริม่ ท�ำการซือ้ ขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม
2561 เป็นต้นมา
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อ�ำนาจการควบคุมบริษทั ในปีทผี่ า่ นมา การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
การถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์
ส�ำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส
จ� ำ กั ด (Nexter Ventures) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ได้แก่ นายประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
นายธนสาร ก้ ว ยเจริ ญ พานิ ช ก์ นายกิ ต ติ พ ล บุ ล นิ ม และ
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย จ�ำนวนรวม 67,328,800 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 9.90 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ในราคา 2.54 บาท/หุ ้ น โดยได้ ท� ำ การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
รายใหญ่ (Big lot) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2564 การเข้ามาถือหุ้นของ Nexter Ventures
จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่าย
ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรม เช่ น การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากการเข้าถือหุ้นของ Nexter Ventures
ดังกล่าว ท�ำให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10 ล�ำดับแรก
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมี Nexter Ventures เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ลำ� ดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน
การจั ด การ ตลอดจนนโยบายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
แต่อย่างใด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำ� คัญในปี 2562-2564
ปี 2562
(1) เมษายน 2562 บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด (มหาชน) เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
เอสคิว อาร์คิเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จํากัด (SQ) จํานวน 50,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงินเท่ากับ 5,000,000 บาท
โดยหลังการเพิ่มทุน SQ จะมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระ 10,000,000 บาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ในสาขางานวางผังเมืองและงานสถาปัตยกรรม
(2) กรกฎาคม 2562 บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด (GFE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้จัดตั้งบริษัท iGL Synergy
Co., Ltd. ใน สปป. ลาว โดยการร่วมทุนกับบริษทั ไอ แอลเอฟ คอนซัลติง้ เอ็นจิเนียร์ (เอเชีย) จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 กีบ
(LAK) โดย GFE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน เพื่อด�ำเนินธุรกิจและลงทุนใน สปป. ลาว
(3) กันยายน 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาโครงการให้เอกชนลงทุนโครงการบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Water
Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้เอกชนเข้าไปลงทุน
เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling) ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตไม่ตำ�่ กว่า 200 ลบ.ม./วัน
ปี 2563
(1) ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้ บนหลังคาของอาคารทีม (Solar rooftop) ขนาด 90.09
kWp เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพือ่ ใช้งานภายในอาคาร โดยพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากระบบฯ ช่วยให้อาคารทีมลดการใช้พลังงานจาก
ฟอสซิล ลดภาวะโลกร้อน รวมทัง้ ช่วยลดค่าไฟฟ้าของอาคารทีมได้
(2) พฤศจิกายน 2563 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
(ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รูฟท็อป) กับบริษัท สยาม
ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด โดย ATT จะเป็นผูล้ งทุนติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์
และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องบนหลังคาโรงงานของบริษัทดังกล่าว
ขนาดก�ำลังการผลิตประมาณ 0.6 MW เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด
มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 10 ปี
(3) ธันวาคม 2563 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ประทุมวันสมาร์ท
ดิสทริคท์คูลลิ่ง จ�ำกัด กับผู้ร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท บีซีพีจี
จ�ำกัด (มหาชน) และ (2) Keppel DHCS Pte. Ltd. เพื่อประกอบ
ธุรกิจติดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง
(District Cooling) เพือ่ จ�ำหน่ายน�ำ้ เย็นในบริเวณพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์
สวนหลวง-สามย่าน ให้แก่อาคารต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2564
(1) พฤษภาคม 2564 บริ ษั ท เอที ที คอนซั ล แตนท์
จ�ำกัด (ATT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ลงนามในสัญญา
ซือ้ -ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์รฟู ท็อป) กับบริษทั
ชื่ น ศิ ริ จ� ำ กั ด โดย ATT เป็ น ผู ้ ล งทุ น ติ ด ตั้ ง แผงโซลาร์ เ ซลล์
และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องบนหลังคาโรงงานของบริษัทดังกล่าว
ขนาดก�ำลังการผลิตประมาณ 1.0 MW เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าจาก
พลั ง งานแสงอาทิต ย์ให้กับบริษัท ชื่นศิริ จ�ำกัด มี ร ะยะเวลา
ซื้อ-ขายไฟฟ้า 10 ปี
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(2) กันยายน 2564 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จ�ำกัด กับผู้ร่วมทุน 4 ราย ได้แก่ (1) บริษัท
มานูเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (2) บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จ�ำกัด (3) บริษัท คอนส์ โรโบติกส์ จ�ำกัด และ (4) นายพร วิรุฬห์รักษ์  เพื่อให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
(3) กันยายน 2564 บริษัทได้ลงนามในสัญญาโครงการ
ระบบผลิตน�้ำประปาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
(แห่งใหม่) โดยบริษัทจะลงทุนก่อสร้าง ติดตั้ง บริหารจัดการ
ด�ำเนินการผลิต และบ�ำรุงรักษางานระบบประปา ประกอบด้วย
ระบบน�้ำดิบ ระบบท่อส่งน�้ำดิบ ระบบผลิตน�้ำประปา และวางท่อ
ส่งน�้ำประปาในพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อขายน�้ำประปาส�ำหรับ
ใช้ในกิจการภายในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะ
ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าน�้ำประปาตามการใช้จริง
(4) กันยายน 2564 บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
(Nexter Ventures) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท จ�ำนวน
รวม 67,328,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออก
และจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การเข้ามาถือหุ้นของ Nexter
Ventures จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการด�ำเนินธุรกิจ
ของแต่ละฝ่าย ในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น การใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
ตามที่บริษัทได้นำ� บริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จ�ำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.42 บาท ซึง่ ภายหลังหักค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว คงเหลือเป็นเงินจ�ำนวน 410.77
ล้านบาท
ในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้รายงานการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ล�ำดับ

1
2

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ และลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
มูลค่ารวม

จ�ำนวนเงิน
โดยประมาณ

จ�ำนวนเงินที่ใช้ ไปแล้ว
คงเหลือ
ถึง 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2564

65.00

56.92

8.08

345.77
410.77

345.77
402.69

8.08

ทั้งนี้ การใช้เงินระดมทุนดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า
ตามที่บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยแล้ว
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1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำ� มั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของส�ำนักงาน
บริษัทไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จ�ำนวนและชนิดของหุ้น
ที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
TEAMG
0107561000030
ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
340,000,000.00 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
340,000,000.00 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
www.teamgroup.co.th
0-2509-9000
0-2509-9090

ชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
ที่ตั้งบริษัท
เว็บไซต์
โทรศัพท์
โทรสาร

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีกลุ่มลูกค้า จ�ำแนกเป็นส่วนงานภาครัฐ (Government) ส่วนงานภาคเอกชน (Private) ส่วนงานธุรกิจ
ต่างประเทศ (International) และส่วนงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) โดยในปี 2563-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วน
รายได้ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
ภาพแสดงสัดส่วนรายได้ตามภาคธุรกิจ
งานธุรกิจงานธุ
เกี่ยวเนื
รกิจ่อเกี
ง ่ยวเนื่อง

งานธุรกิจงานธุ
เกี่ยวเนื
รกิจ่อเกี
ง ่ยวเนื่อง

งานภาครังานภาครั
ฐ
ฐ

งานตางประเทศ
งานตางประเทศ

งานตางประเทศ
งานตางประเทศ
งานภาครังานภาครั
ฐ
ฐ

4.6% 4.6%
10.0%10.0%
57.6%57.6%
27.8%27.8%25632563
งานภาคเอกชน
งานภาคเอกชน

5.6% 5.6%
5.7% 5.7%
61.2%61.2%

27.5%27.5%

25642564

งานภาคเอกชน
งานภาคเอกชน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการ (Integrated Consulting
Services) ส� ำ หรั บ การวางแผน/การก่ อ สร้ า ง/การพั ฒ นา/
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงการทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาโครงการหลากหลายประเภท โดยสามารถให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Services) ให้แก่ลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และรวดเร็ว กล่าวคือบริษัทและบริษัทย่อย
ให้ บ ริ ก ารที่ ป รึ ก ษาทางวิ ศ วกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ มนั บ ตั้ ง แต่
ขั้นตอนของการริเริ่มวางแนวคิดการพัฒนาโครงการ การจัดท�ำ
แผนแม่บทส�ำหรับโครงการ การศึกษาความเหมาะสม การส�ำรวจ
และออกแบบรายละเอี ย ดโครงการ ควบคู ่ ไ ปกั บ การศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ในการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งและบริ ห ารโครงการ ไปจนถึ ง
การปฏิ บั ติ ก ารและบ� ำ รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละระบบตรวจวั ด
หลั ง การส่ ง มอบโครงการ ตลอดจนให้ บ ริ ก ารทางวิ ศ วกรรม
ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง ได้ แ ก่ การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์

สนับสนุน บริการถ่ายภาพทางอากาศและท�ำแผนที่ การท�ำงาน
ด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม และการก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบ
Building Information Modeling (BIM) โดยในการให้บริการ
วิศวกรรมทีป่ รึกษาดังกล่าว บริษทั และบริษทั ย่อยมีการให้บริการ
ครอบคลุ ม สาขาความเชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ ด้ า นการคมนาคม
และโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน�ำ 
้ ด้านอาคารและสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ตลอดจนการบริการ
ให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นวิ ศ วกรรม
อาทิเช่น งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินการลงทุน
และการตลาด เป็นต้น ส่วนลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย
มี ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน ตลอดจนลู ก ค้ า ในต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะลูกค้าทีพ่ ฒ
ั นาโครงการในกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี เ ป้ า หมายมุ ่ ง สู ่ การพั ฒ นาธุ รกิจ
นวัตกรรมครบวงจรในภูมภิ าค โดยขยายธุรกิจสูก่ ารลงทุนในธุรกิจ
เกีย่ วเนือ่ งในสาขาทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญ เช่น พลังงานทดแทน
ทรั พ ยากรน�้ ำ  และน� ำ นวั ต กรรมใหม่ ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท� ำ งานและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมาปรั บ ใช้ เ พื่ อ สร้ า ง
รายได้ที่แน่นอน (Recurring Income)

BIM (Building Information Modeling) คือกระบวนการจ�ำลองสภาพโครงการในรูปของ Digital โดยมีขนาดสภาพ
ทางกายภาพ และฟังก์ชันที่ถูกต้อง ซึ่งทางบริษัทได้น�ำกระบวนการ BIM   มาใช้ในงานออกแบบ และบริหารการก่อสร้าง
ซึ่งช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ป้องกันความเสี่ยงจาก Human Error ที่จะท�ำให้งานผิดพลาด
ลักษณะการให้บริการ การให้บริการของบริษัทจ�ำแนกได้ดังนี้
(1) ประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
และสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ โดยสามารถให้บริการได้ครบวงจร
ในลักษณะ One-stop Services ตลอดวงจรของการพัฒนา

โครงการ (Project Development Cycle) ของโครงการประเภทต่างๆ
ในหลากหลายด้ า น ตั้ ง แต่ ก ารวางแผนแม่ บ ท การศึ ก ษา
ความเหมาะสมของโครงการ การออกแบบรายละเอียด การศึกษา
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการโครงการ และ
การควบคุมงานก่อสร้าง จนกระทั่งด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา

ภาพแสดงประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ทั้งนี้ สามารถแบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะ
การให้บริการได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

o การส� ำ รวจ ศึ ก ษา ประเมิ น และติ ด ตามผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คือ การศึกษา
• ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน (Study & Design) เพื่ อ คาดการณ์ ผ ลกระทบทั้ ง ในทางบวกและทางลบจาก
บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบ และ การพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส�ำคัญที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
จั ด ท� ำ รายงานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพั ฒ นาโครงการด้ า นต่ า งๆ ในทุกๆ ด้าน ทัง้ ทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม
รวมถึ ง งานด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยการให้บริการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน มีลักษณะ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
การด�ำเนินงานที่สำ� คัญ จ�ำแนกตามขั้นตอน ได้ดังนี้
พัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว
		 o การวางแผนแม่บท (Master Plan)
การวางแผนแม่บท หมายถึง การก�ำหนดแนวทาง
และรู ป แบบในการด� ำ เนิ น งานและ/หรื อ พั ฒ นาโครงการ
แบบองค์รวม หรือที่เรียกว่า แผนแม่บท (Master Plan) ซึ่งรวมถึง
การก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นกรอบในการก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานแบบระยะยาว สอดคล้องและตอบสนอง
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
		 o การศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการ (Feasibility Study)
ในการให้บริการทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินการจัดท�ำรายงาน
การศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
(Feasibility Study) บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการวิเคราะห์
ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องโครงการครอบคลุ ม
ด้านต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการที่ต้องการ
จะด�ำเนินงานนั้น มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทน
หรือผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากร
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง บริ ห ารจั ด การผลกระทบ
ทางสิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมที่ ต ามมาในภายหลั ง ตลอดจน
สามารถท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ข้อจ�ำกัด
ทางด้านงบประมาณและเวลา
		 o การส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and
Detailed Design)
บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการส�ำรวจและออกแบบ
รายละเอี ย ดของงานในโครงการต่ า งๆ ตามความต้ อ งการ
ของเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุม
แบบการส� ำ รวจ แผนที่ แ สดงต� ำ แหน่ ง ของโครงการ แบบ
รายละเอียดทั่วไป งานระบบต่างๆ ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่
ส่วนต่อเนือ่ งทีม่ ผี ลต่อโครงการ แบบโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
แบบอาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกต่ า งๆ
ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดจนแผนงานก่อสร้าง เพื่อน�ำไปใช้
ในการจั ด ท� ำ เอกสารประกวดราคา (Tender Documents)
และ/หรือน�ำไปใช้ด�ำเนินการก่อสร้างจริง

• ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project
Management & Construction Supervision: PMSC)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการด้านการบริหารและควบคุม
การก่อสร้างแก่ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ทีข่ าดบุคลากรหรือไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการบริหารและควบคุม
การก่อสร้าง ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ
ดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห าร
และควบคุมโครงการให้มาเป็นตัวแทนในการบริหารและควบคุม
กิจกรรมและผลงานในทุกๆ ขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอน
การวางแผนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ขั้นตอนการจัดหา
ผู้รับจ้างเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด
ขั้นตอนการก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง
การฝึกอบรมบุคลากร การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับผลงาน
และการตรวจสอบงานในช่วงรับประกันผลงานอย่างเป็นระบบ
• ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)
นอกจากงานด้านที่ปรึกษาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท
และบริษทั ย่อยมีการให้บริการในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึ้น ลักษณะของงาน
ให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง ได้ แ ก่ การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ
และอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น (Instrumentation) บริ ก ารถ่ า ยภาพ
ทางอากาศและท�ำแผนที่ (Drone-based survey) การท�ำงาน
ด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม และการก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบ
Building Information Modelling (BIM)
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ข ยายการลงทุ น ต่ อ เนื่ อ งในธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่อง ดังนี้
o โครงการบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Water
Recycling) บริเวณพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในปี 2563 บริษัทได้ลงทุนในโครงการดังกล่าว
ซึ่งมีขนาดก�ำลังการผลิตไม่ต�่ำกว่า 240 ลบ.ม./วัน โดยรับน�้ำทิ้ง
จากการอุ ป โภคบริ โ ภคของอาคาร CU-Terrace และ CU
I-HOUSE มาบ� ำ บั ด และจ� ำ หน่ า ยกลั บ ให้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น� ำ ไปรดน�้ ำ ต้ น ไม้ ข องอุ ท ยานจุ ฬ า 100 ปี
และบริเวณโดยรอบ ระยะเวลาด�ำเนินการ 10 ปี
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		 o โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางฯ ให้กับ
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย ในปี 2563 บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การ
จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนใหม่ในนาม บริษทั ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์
คูลลิ่ง จ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุน
3 บริษัท ประกอบด้วย  บริษัท, บริษัท บีซีพีจี จ�ำกัด (มหาชน)
และเคพเพล ดีเอชซีเอส (Keppel DHCS Pte. Ltd.) เพื่อด�ำเนิน
ธุรกิจติดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง
(District Cooling) ให้แก่อาคารต่างๆ ภายในโครงการ “เมืองจุฬาฯ
อัจฉริยะ” (Chula Smart City) ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ขตพาณิชย์สวนหลวงสามย่าน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 o โครงการซื้ อ ขายไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
(โซลาร์รฟ
ู ท็อป) ปัจจุบนั บริษทั เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (ATT)
มีโครงการโซลาร์รูฟท็อปที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ 2 โครงการ ดังนี้
		 •		 โครงการซือ้ ขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
รูฟท็อป) กับ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด ในปี 2563 ATT
ได้เป็นผู้ลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
บนหลังคาโรงงานของบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด ขนาด
ก�ำลังการผลิตประมาณ 0.6 MW เพือ่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้กับบริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จ�ำกัด มีระยะเวลา
ซื้อ-ขายไฟฟ้า 10 ปี เริ่มเปิดด�ำเนินการเมื่อเดือนกันยายน 2564
• โครงการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์
รูฟท็อป) กับ บริษัท ชื่นศิริ จ�ำกัด ในปี 2564 ATT ได้เป็นผู้ลงทุน
ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์และโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้องบนหลังคาโรงงาน
ของบริษัท ชื่นศิริ จ�ำกัด ขนาดก�ำลังการผลิตประมาณ 1.0 MW
เพื่อจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท ชื่นศิริ
จ�ำกัด มีระยะเวลาซื้อ-ขายไฟฟ้า 10 ปี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
		
o โครงการระบบผลิตน�้ำประปา เพื่อใช้ในโรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่)
ในปี 2564 บริ ษั ท ได้ เ ข้ า ร่ ว มลงทุ น ในระบบผลิ ต
น�้ำประปาให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (แห่งใหม่) ซึ่งจะ
เปิดให้บริการครบวงจรในปี 2565 โดยคาดว่าจะมีความต้องการ
ใช้น�้ำประปาสูงสุด 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ บริษัท
จะลงทุนก่อสร้าง ติดตั้ง บริหารจัดการ ด�ำเนินการผลิต และบ�ำรุง
รักษา งานระบบประปา ประกอบด้วยระบบน�้ำดิบ ระบบท่อส่ง
น�้ำดิบ ระบบผลิตน�้ำประปา และวางท่อส่งน�้ำประปา ในพื้นที่
ของในโรงพยาบาล เพือ่ ขายน�ำ้ ประปาส�ำหรับใช้ในกิจการภายใน
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นค่าน�้ำประปาตามการใช้จริง
		
o การจัดตั้งบริษัท Asset Activator ในปี 2564 บริษัท
ได้จัดตั้งบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จ�ำกัด ร่วมกับพันธมิตร
เพื่อน�ำเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการบริหารจัดการอาคาร Facility
Management เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
อาคารและพลั ง งานโดยพั ฒ นา Platform ในการรวมข้ อ มู ล
และแสดงผลรวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบ ERP ไว้ในที่เดียว
เป็นรายแรกของประเทศไทยและก�ำลังเริ่มทดลองใช้กับบริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานราชการแล้ว
34

เครื่องมือ Total Pressure Cell Monitoring in Tunnel

เครื่องมือ Open End Standpipe Piezometer Installation

เครื่องมือ Inclinometer Installation

เครื่องมือ Instrument House

การท�ำงานโดยใช้ Drone (Point Cloud)

ภาพระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำกลับมาใช้ใหม่ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Water Recycling)

การท�ำงานโดยใช้ BIM

District cooling

การท�ำงานโดยใช้ BIM

Solar Rooftop
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ในปี 2563-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน (Study
& Design) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (PMSC) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business) คิดเป็นสัดส่วน
ดังแสดงในภาพต่อไปนี้
ภาพแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
การศึกษา ออกแบบ
และจัดทำรายงาน

การศึกษา ออกแบบ
และจัดทำรายงาน

6.8%

5.4%
60.2%

2563

34.4%

การบร�หารโครงการ
และควบคุมการกอสราง

(2) ประเภทการให้บริการตามสาขาความเชี่ยวชาญ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมที่ ป รึ ก ษา
แบบบูรณาการโดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการตามสาขา
ความเชี่ยวชาญออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
• การคมนาคมและโลจิสติกส์ (Transportation and
Logistics, TR) ได้แก่ งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหว่างเมือง
ระบบขนส่งมวลชน ระบบราง รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง
ท่าอากาศยาน ท่าเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร
และการบริหารจัดการโลจิสติกส์

55.1%

38.1%

2564

การบร�หารโครงการ
และควบคุมการกอสราง

• สิ่งแวดล้อม (Environmental Management, ENV)
ได้แก่ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษา
และวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น การประเมิ น
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลกระทบด้ า นสั ง คม
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  การวางแผนจัดการสิง่ แวดล้อม
แผนปฏิบตั กิ ารอพยพโยกย้ายถิ่นฐานและแผนพัฒนาสังคม

• พลังงาน (Energy, POW) ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงาน Fossil Fuel และแหล่งพลังงานทดแทนทุกประเภท
อันครอบคลุมถึงก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังน�ำ 
้ ลม แสงอาทิตย์
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ นิวเคลียร์ งานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า
• ทรัพยากรน�้ำ (Water Resources, WE) ได้แก่ บริหาร อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำ  เพื่อการอุปโภคบริโภค และ ด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน
ชลประทาน ไฟฟ้าพลังน�้ำ  การป้องกันน�้ำท่วมและการระบายน�้ำ  (Energy Efficiency) นวัตกรรมประหยัดพลังงาน (Innovation
on Energy Efficiency) รวมถึงบริการวิศวกรอิสระและการท�ำ
วิศวกรรมชายฝั่ง รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์น�้ำ
Due Diligence เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน
• อาคารและสาธารณูปโภค (Building and Infrastructure,
BI) ได้ แ ก่ งานอาคารและระบบสาธารณู ป โภคทุ ก ประเภท
รวมถึ ง โครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ  
เช่ น คอนโดมิ เ นี ย ม โรงแรม ศู น ย์ ก ารค้ า และ Mixed-use
Complex นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว
การวางผังเมือง และผังภูมิภาค การวางแผนพัฒนาที่ดิน อาคาร
และนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาเมืองรอบศูนย์กลาง
การคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

36

ภาพแสดงสัดส่วนรายได้แบ่งตามสาขาความเชี่ยวชาญ
ทรัพยากรน้ำ

สิ�งแวดลอม

6.1%

2563

5.4%

2) การตลาดและการแข่งขัน
(1) นโยบายการตลาด
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการเป็นทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ มแบบบู ร ณาการ สามารถให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแบบ
ครบวงจรด้ ว ยที ม งานและที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ สที่ มี ค วามรู ้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูง ท�ำให้ผลงานที่
กลุม่ บริษทั ให้บริการและเป็นทีย่ อมรับมีมากกว่า 2,900 โครงการ
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
• กลยุทธ์ในการแข่งขัน
		 o การเสนอราคา
ในกระบวนการเข้าประมูลหรือการรับงานจากเจ้าของ
โครงการ บริษทั และบริษทั ย่อยจะเสนอราคาค่าบริการแก่เจ้าของ
โครงการ โดยพิจารณาจากความซับซ้อน ประเด็นความเสี่ยง
และประเด็นทางเทคนิค รวมถึงขนาดของโครงการ ตลอดจน
จ� ำ นวนและต� ำ แหน่ ง ของบุ ค ลากรที่ มี ค วามเหมาะสม
ทั้ ง ประสบการณ์และความเชี่ย วชาญในทุก แขนงที่ เ กี่ ยวข้ อง
ที่จะต้องให้บริการในโครงการนั้นๆ เป็นปัจจัยหลัก โดยบริษัท
และบริษัทย่อยมีนโยบายในการจัดท�ำงบประมาณค่าตอบแทน
บุคลากร (Remuneration) และค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct Cost)
ส�ำหรับแต่ละโครงการ และบวกก�ำไรส่วนเพิ่มของบริษัท (Cost
plus Method) โดยยึดหลักการก�ำหนดราคาค่าบริการวิชาชีพ
ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้
		 o การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
บริ ษั ท มุ ่ ง สู ่ ก ารพั ฒ นาธุ ร กิ จ นวั ต กรรมครบวงจร
ในภู มิ ภ าค โดยน� ำ นวั ต กรรมใหม่ ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ

2.9%

2564

26.1%

7.1%
พลังงาน

การคมนาคม
และโลจ�สติกส

21.3%

สิ�งแวดลอม

45.5%

อื่นๆ

ทรัพยากรน้ำ

การคมนาคม
และโลจ�สติกส

14.5% 2.3%

24.5%
อาคาร
และสาธารณูปโภค

อื่นๆ

อาคาร
และสาธารณูปโภค

36.6%
7.6%
พลังงาน

การท�ำงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ เช่น การน�ำ
ระบบการท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
ด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM) มาใช้ใน
การออกแบบงานอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อแสดงผล
เป็ น ภาพสามมิ ติ ช่ ว ยวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า ง ประมาณราคา
ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ และการขยายผลไปใช้งาน
ในช่วงการก่อสร้าง ลดการเกิดของเสีย (Waste) ตลอดจนน�ำมาใช้
ในงานบ�ำรุงรักษา Facility / Assets Management ได้ นอกจากนี้
ยังได้น�ำโดรนมาใช้ในการส�ำรวจ จัดท�ำแผนที่ด้วยเทคโนโลยี
การส�ำรวจภูมิประเทศรูปแบบใหม่ UAV&RTK (Unmanned
Aerial Vehicle และ Real Time  Kinematic)  ซึง่ ช่วยให้งานส�ำรวจ
และจัดท�ำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง จัดท�ำแบบจ�ำลอง
3 มิติ มีความถูกต้องแม่นย�ำ  ลดระยะเวลาการท�ำงานและลด
การใช้ทรัพยากรลงได้
			o พัฒนาคุณภาพบุคลากร
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาความรู ้
ความเชี่ ย วชาญให้ กั บ บุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ ความรู ้ ใ ห้
ทันสมัยเข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั ตลอดเวลา และมีการน�ำระบบ
พี่เลี้ยง (รุ่นพี่รุ่นน้อง) มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
การท�ำงานของพนักงาน รวมทั้งจัดหลักสูตรวิชาการส�ำคัญต่างๆ
เช่น หลักสูตรการออกแบบและการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ส�ำหรับวิศวกรรุ่นใหม่ หลักสูตรเทคนิคควบคุมและ
บริหารงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หลักสูตรการท�ำงาน
ด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรม และการก่ อ สร้ า งด้ ว ยระบบ
Building Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นส่วนงานที่ส�ำคัญ
ของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิศวกรรม
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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• ช่องทางการขาย
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี น โยบายในการรั บ งานบริ ก าร
ผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) การแนะน�ำจากลูกค้าที่เคย
ใช้ บ ริ ก ารหรื อ จากเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รที่ ท างกลุ ่ ม บริ ษั ท มี อ ยู ่
2) การท�ำการตลาดเชิงรุกกับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เพื่อทราบถึง
ความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันน�ำมา
ซึง่ การได้รบั ฟังรายละเอียดงานหรือรับเอกสารข้อก�ำหนดโครงการ
และน�ำเสนอแนวทางเบือ้ งต้น (Preliminary Solutions) 3) การได้
รับเชิญจากเจ้าของโครงการเพื่อเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอ
การให้บริการด้านเทคนิคและราคา (Technical and Cost
Proposals) โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ประจ�ำแต่ละสายงานเพื่อดูแลและรับผิดชอบในการติดตาม
ข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียดการเปิดประกวดราคาส�ำหรับ
โครงการที่ ก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ของภาครั ฐ และภาคเอกชนทั้ ง ใน
และต่ า งประเทศ นอกจากนี้ ผลงานในอดี ต ของกลุ ่ ม บริ ษั ท
ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ก็ เ ป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ได้ รั บ โอกาส
และความไว้วางใจในการเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากลูกค้า
ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
• กลุ่มเป้าหมาย
บริ ษั ท มี ลู ก ค้ า กลุ ่ ม เป้ า หมายทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ในโครงการขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ
โดยบริษทั มุง่ ขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุม่ อาเซียน และติมอร์
เลสเต ทั้ ง นี้ สั ด ส่ ว นรายได้ ข องบริ ษั ท เป็ น งานภาครั ฐ 61%
งานภาคเอกชน 27% งานภาคต่ า งประเทศ 6% และงาน
ภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 6%
(2) สภาพการแข่งขันในธุรกิจที่ปรึกษาปีที่ผ่านมา
• ภาวะอุตสาหกรรม
ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก
การระบาดของโรค COVID-19 แต่ในไตรมาส 4 เศรษฐกิจ
ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ตามการคลี่ ค ลายของการแพร่ ร ะบาดของโรค
และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐ
ท�ำให้ในภาพรวมปี 64 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขนึ้
จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยจากมูลค่า
การส่งออกสินค้า การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามล�ำดับ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และดุลบัญชีเดินสะพัด
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ขาดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565, ส�ำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) จากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ดีขึ้นจากปี 2563 เล็กน้อย ประกอบกับการเร่งรัดการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่ส� ำคัญของภาครัฐ เพื่ อกระตุ ้นเศรษฐกิจ
และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก ลงทุ น ท� ำ ให้ ใ นปี 2564
มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ที่เริ่มด�ำเนินการหลายโครงการ
ภาวะอุตสาหกรรมวิศวกรรมที่ปรึกษาจึงปรับตัวดีขึ้นจากปี 2563
จากการเข้ารับงานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น
ส� ำ หรั บ ปี 2565 คาดว่ า เศรษฐกิ จ จะขยายตั ว ในช่ ว ง
ร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ ประกอบด้วย
(1) การปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ (2) การฟื้นตัว
ของภาคการท่ อ งเที่ ย ว (3) การขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
การส่งออกสินค้า และ (4) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐ
ทั้ ง นี้ คาดว่ า มู ล ค่ า การส่ ง ออกสิ น ค้ า ในรู ป ดอลลาร์ ส หรั ฐ
จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 4.9 การอุ ป โภคบริ โ ภคและการลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 3.8 ตามล�ำดับ
ส่วนการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.6 อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.5-2.5 และดุลบัญชีเดินสะพัด
จะเกินดุลร้อยละ 1.5 ของ GDP
ทั้งนี้ ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2565
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ภายในประเทศให้อยูใ่ นวงจ�ำกัด (2) การสนับสนุน
การฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลภาคเศรษฐกิจ
ที่ยังมีข้อจ�ำกัดในการฟื้นตัว (3) การรักษาแรงขับเคลื่อนจาก
การใช้จ่ายภายในประเทศ (4) การดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของครัวเรือน (5) การขับเคลือ่ นการส่งออกสินค้า (6) การส่งเสริม
การลงทุนภาคเอกชน (7) การขับเคลือ่ นการใช้จา่ ยและการลงทุน
ภาครัฐ (8) การติดตาม เฝ้าระวัง และเตรียมมาตรการรองรับ
ความผันผวนของภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ และ (9) การขับเคลือ่ น
การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน สนับสนุนการกระจายรายได้และปรับตัวเข้าสู่
สังคมคาร์บอนต�ำ 
่ (ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่
ทั้ ง ปี 2564 และแนวโน้ ม ปี 2565, ส� ำ นั ก งานสภาพั ฒ นา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
การขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องในปี 2565
ยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีความก้าวหน้า
โครงการใน EEC ณ มกราคม 2565 ดังนี้

ตารางแสดงความก้าวหน้าของโครงการ EEC ณ มกราคม 2565
โครงการ

ความก้าวหน้า

1. โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก

• ผู้ลงทุนอยู่ระหว่างจัดจ้างผู้ออกแบบ
• โครงการ Runway 2
o ระยะ 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
o ระยะ 2  อยูร่ ะหว่างพิจารณางบประมาณและจัดเตรียม TOR
คาดว่าจะจัดจ้างผู้รับเหมาได้ภายใน 2565
อยู่ระหว่างก่อสร้าง
• อยู่ระหว่างก่อสร้าง
• ลงนามสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของท่าเทียบเรือ F
เมื่อ พ.ย. 2564

2. โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
3. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
4. โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ช่วงที่ 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ช่วงที่ 2 คาดว่าคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนภายใน พ.ย. 2565

ในส่วนการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมในปี 2565 รัฐบาลมุ่งเป้าหมายในการเร่งรัดการพัฒนาต่างๆ ได้แก่ เร่งพัฒนา
ระบบรถไฟทางคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง เร่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค วางแผนการพัฒนามอเตอร์เวย์
ให้ ส อดคล้ อ งไปกั บ การขยายโครงข่ า ยรถไฟทางคู ่ แ ละรถไฟความเร็ ว สู ง ทั่ ว ประเทศ รวมถึ ง การพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชน
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร ทั้งนี้ โครงการของกระทรวงคมนาคมที่สำ� คัญมีความก้าวหน้า ณ มกราคม 2565 ดังภาพ
กอสรางแลวเสร็จ
มอเตอรเวย+ทางดวน
• พัทยา-มาบตาพ�ด

อยูระหวางกอสราง

ศูนยกระจายสินคา
• ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคา
เชียงของ จ.เชียงราย
• ศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม

รถไฟฟา
• สีสม: ศูนยวัฒนธรรม-มีนบุร�
• สีชมพ�: แคราย-มีนบุร�
• สีเหลือง: ลาดพราว-สำโรง

มอเตอรเวย+ทางดวน
• บางปะอิน-นครราชสีมา
• บางใหญ-กาญจนบุร�
• ทางพ�เศษพระราม 3ดาวคะนอง วงแหวน
รอบนอกดานตะวันตก
• บางข�นเทียน-บานแพว

รถไฟฟา
• สีแดง: บางซื่อ-รังสิต/บางซื่อ-ตลิ�งชัน

รถไฟทางคู
• จ�ระ-ขอนแกน

รถไฟความเร็วสูง
รถไฟทางคู
• กรุงเทพ-นครราชสีมา • ระยะที่ 1
• รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 1 ลพบุร�-ปากน้ำโพ
2 มาบกะเบา-จ�ระ
3 นครปฐม-ชุมพร
4 เดนชัย-เชียงราย-เชียงของ
5 บานไผ-มุกดาหาร-นครพนม

ทาอากาศยาน
• ทางว��งเสนที่ 3
สุวรรณภูมิ

ทาเร�อ
• แหลมฉบังเฟส 3
• มาบตาพ�ด ระยะ 3

ครม. อนุมัติแลว+เตร�ยมดำเนินการ
รถไฟฟา
ทาอากาศยาน
• สีแดง: รังสิต-ม.ธรรมศาสตร/
• กิจกรรมพัฒนาพ�้นที่อ�ตสาหกรรม
ตลิ�งชัน-ศาลายา/ตลิ�งชัน-ศิร�ราช การบิน (ATZ)
• สีมวง: เตาปูน-ราษฎรบูรณะ
• สีสม: ตลิ�งชัน-ศูนยวัฒนธรรม

คณะกรรมการ PPP
อนุมัติแลว+เตร�ยมเสนอ ครม.

มอเตอรเวย
• นครปฐม-ชะอำ

จะนำเสนอ ครม. ในระยะตอไป

ทาอากาศยาน
• ดอนเมือง ระยะ 3
• เชียงใหม ระยะ 1
• ศูนยฝกอบรมบุคลากร
ดานการบินและอวกาศ
อ�ตะเภา

รถไฟทางคู
• ระยะที่ 2 เสนทางขอนแกน-หนองคาย
• รถจักร 184 คัน
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ดังนี้

ในส่วนของงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงคมนาคมปี 2565 มีจ�ำนวน 131,152.26 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วน

น้ำ
2,133.93 ลานบาท
2%

อากาศ
20%

25,657.55 ลานบาท

ราง
91,495.05 ลานบาท
70%

บก
9%

11,865.73 ลานบาท

ที่มา: กรอบและงบลงทุนประจ�ำปี 2565 ตามมติ ครม. 21 กันยายน 2564

การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานทัง้ ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ทั้ ง หมด จะช่ ว ยกระจายเม็ ด เงิ น สู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศ
และธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งช่วยเร่งให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดของ COVID-19

ของศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ กระทรวง
การคลั ง ได้ จ� ำ แนกผู ้ ท่ี เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาเป็ น 6 ประเภท ได้ แ ก่
ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ปรึกษาสถาบัน
การศึกษา ทีป่ รึกษามูลนิธิ ทีป่ รึกษาสมาคม และที่ปรึกษาองค์กร
ของรัฐ ปัจจุบนั มีจำ� นวนทีป่ รึกษาทีข่ นึ้ ทะเบียนแล้ว จ�ำนวนทัง้ สิน้
2,684 ราย แบ่งเป็นทีป่ รึกษาอิสระ จ�ำนวน 452 ราย และทีป่ รึกษา
• การแข่งขันของธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
นิตบิ คุ คล 2,232 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2565) ส่วนการ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาบุ ค คลและนิ ติ บุ ค คล ขึ้นทะเบียนสาขา ความเชี่ยวชาญ และการบริการ จะขึ้นกับ
ที่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มเสนองานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งเป็ น คุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของบุคลากรทีป่ รึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส�ำนักงาน ของนิติบุคคลว่ามีความสอดคล้องกับสาขาหรือไม่ ตลอดจน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือมีหนังสือรับรอง ประสบการณ์โครงการที่แล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน ทั้งนี้  ปัจจุบัน
จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อ มีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่ดำ� เนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ ดังนี้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจากข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน (ปี 2563)
ทุนจดทะเบียน

รายได

1

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

279.45

589.63

409.66

2

บริษัท อินเด็กซ อินเตอรเนชั่นแนล กรุป จำกัด (มหาชน)

175.00

725.08

576.81

3

บริษัท สโตนเฮนจ อินเตอร จำกัด (มหาชน)

134.00

1,857.16

1,576.16

4

บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท จำกัด

72.00

690.34

657.21

5

บริษัท คอนซัลแทนท ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

40.00

385.20

4.32

6

บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จำกัด

20.00

307.37

330.34

7

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จำกัด

20.00

521.14

426.93

8

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

10.00

315.35

387.59

ที่มา: ข้อมูลทางการเงินจาก www.set.or.th และ datawarehouse.dbd.go.th
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สินทรัพย

(หน่วย: ล้านบาท)

ทั้งนี้ หากพิจารณาภาวะแข่งขันในตลาด ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่ปรึกษาสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม
		 o ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางสาขา
ที่ปรึกษากลุ่มนี้จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในบาง
สาขา เช่น ทรัพยากรน�้ำ หรือ ขนส่ง หรือ การควบคุมงานก่อสร้าง
จึงรับงานเฉพาะในโครงการที่มีความเชี่ยวชาญ
		 o ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญแบบบูรณาการ
ที่ ป รึ ก ษากลุ ่ ม นี้ จ ะมี ค วามเชี่ ย วชาญงานที่
หลากหลายสาขา ทั้งแหล่งน�้ำ  ขนส่ง พลังงาน สิ่งแวดล้อม
อาคารและสาธารณูปโภค ซึ่งที่ปรึกษากลุ่มนี้จะรับงานที่มีความ
หลากหลาย สามารถเป็น One-stop Services ได้ และสามารถ
รับงานที่มีมูลค่าสูงทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถออกไปรับงาน
ในต่างประเทศได้
		 o ที่ปรึกษาจากต่างประเทศ (Multinational Firms)
ที่ปรึกษากลุ่มนี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่มาจากยุโรป
อเมริกา ญีป่ นุ่ และจีน ซึง่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และเทคโนโลยี
ทันสมัย และมุ่งรับงานขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้ความรู้
ความเชี่ ย วชาญที่ ทั น สมั ย บางบริ ษั ท มี ส าขาในประเทศไทย
สามารถรับงานได้ด้วยตัวเอง และบางบริษัทมาจากต่างประเทศ
ต้องร่วมงานกับบริษัทพันธมิตรในไทยเป็นรายโครงการ เช่น
AECOM, Tractebel, Surbana Jurong, Nippon Koei, AFRY,
Nikken Sekkei, PCKK, Oriental Consultants
ทั้ ง นี้ การแข่ ง ขั น เข้ า ประมู ล งานในธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาจะ
แตกต่างจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเน้นความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ของบริษัทและบุคลากร รวมทั้ง
ข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค เป็ น หลั ก และข้ อ เสนอด้ า นราคาเป็ น
ปั จ จั ย รอง ท� ำ ให้ ผู ้ มี ป ระสบการณ์ ใ นโครงการขนาดใหญ่ ที่
หลากหลาย มีบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการความรู้องค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งทั่วไปที่มีประสบการณ์และบุคลากรน้อยกว่าหรือคุณภาพ
ด้อยกว่า

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1) กระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ
ภาพสรุปกระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ
ติดต่อประสานงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานราชการ
เพื่อเข้าไปรับฟังรายละเอียดของงานจากเจ้าของโครงการ หรือ
รับเอกสารข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference: TOR)
จัดท�ำงบประมาณเพื่อเสนอราคา (Budget 1)
พิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมเสนอ
เสนอราคาต่อเจ้าของโครงการ ไม่ได้งาน ยกเลิก
หรือหน่วยงานราชการ
ได้งาน
เจรจาเงื่อนไข ขอบเขตงานและต่อรองราคา
แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการโครงการ  (Project Director)
และจัดงบประมาณหลังปรับราคา (Budget 2)
ลงนามสัญญาจ้างงาน
แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
และจัดท�ำงบประมาณส�ำหรับปฏิบัติงาน (Budget 3)
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
ส่งมอบงานตามงวดงานใน TOR
ตรวจสอบงานที่ส่งมอบ และเซ็นอนุมัติการส่งมอบงาน

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ค�ำอธิบาย
1. เจ้าของโครงการแสดงเจตจ�ำนงให้บริษัทและ/หรือ
บริษทั ย่อยเข้าร่วมเสนอการบริการ โดยให้สง่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
และราคา (Technical and Cost Proposals) หรือเจ้าหน้าที่
ในส่วนงานที่รับผิดชอบลูกค้า (Account Group) ของบริษัท
และบริษทั ย่อยติดต่อประสานงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงาน
ราชการ เพือ่ เข้าไปรับฟังรายละเอียดของงานจากเจ้าของโครงการ
หรือรับเอกสารข้อก�ำหนดโครงการ (TOR: Terms of Reference)
2. ส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบลูกค้า (Account Group) พิจารณา
ข้อมูลโครงการ ความพร้อมในการด�ำเนินงานโครงการ รวมถึง
ด�ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก�ำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการในด้านต่างๆ
3. ส่วนงานที่รับผิดชอบลูกค้า (Account Group) จัดท�ำ
แผนงาน และข้อเสนอโครงการ รวมถึงงบประมาณเพือ่ เสนอราคา
(Budget 1) โดยค�ำนึงถึงกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการ การคัดเลือก
บุคลากรที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งที่ต้องการในโครงการ
4. กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (MD BU) พิจารณา
ข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบข้อเสนอ และให้การอนุมตั ิ
ขั้นแรกในการเข้าร่วมเสนอราคา จากนั้นจึงให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) พิจารณาและอนุมตั ใิ นการเข้าร่วมเสนอราคาอีกครัง้
ส�ำหรับโครงการทัว่ ไป และให้ผบู้ ริหารระดับคณะกรรมการบริหาร
ให้ ก ารอนุ มั ติ ส�ำ หรั บ โครงการพิเศษ โดยโครงการพิเศษจะมี
คุณสมบัติ ดังนี้  1) ระยะเวลาน้อยกว่า 2 เดือนหรือมากกว่า 4 ปี  
2) มีงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
3) เป็นงานที่มีความซับซ้อน หรือไม่เคยท�ำงานประเภทนี้มาก่อน
หรื อ 4) เป็ น โครงการที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก ต่ อ ต้ า นจาก
สาธารณชนมาก
5. กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจ (MD BU) แต่งตั้งบุคคล
หรือคณะบุคคลเข้าร่วมจัดท�ำรายละเอียดแผนและวิธดี ำ� เนินงาน
พร้ อ มทั้ ง ราคาค่ า บริ ก าร และแผนงานการบริ ห ารโครงการ
ต่อเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานราชการตามข้อเสนอที่ได้
จัดเตรียม
6. เมื่ อ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการได้ รั บ หนั ง สื อ ยื น ยั น
การรั บ งานจากเจ้ า ของโครงการหรื อ หน่ ว ยงานราชการแล้ ว
ผู้รับผิดชอบโครงการจะด�ำเนินการเจรจาเงื่อนไข ขอบเขตงาน
โครงการ พร้อมต่อรองราคาค่าบริการ ภายใต้กรอบการปรับราคา
และขอบเขตการด�ำเนินงานที่ได้รับอนุมัติก่อนการเจรจา
7. กรรมการผู ้ จั ด การหน่ ว ยธุ ร กิ จ (MD BU) แต่ ง ตั้ ง
ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ (Project Director) เพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยการ
โครงการ พร้อมทั้งจัดท�ำกรอบงบประมาณ (Budget 2) เพื่อการ
บริหารโครงการตามสัญญา จากนัน้ น�ำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารให้การอนุมัติ
8. บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยร่วมลงนามสัญญาจ้าง
9. ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการแต่ ง ตั้ ง ผู ้ จั ด การโครงการ
(PM: Project Manager) เพื่อจัดท�ำงบประมาณต้นทุนส�ำหรับ
การปฏิบัติงาน (Budget 3) ตามกรอบงบประมาณ Budget 2
รวมถึงจัดท�ำ  Project Quality Plan ซึ่งครอบคลุมการบริหาร
โครงการ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่าย แนวทาง
และวิธีการปฏิบัติงาน
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10. บริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยเริม่ ปฏิบตั งิ านและจัดสรร
บุคลากรตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนส่งมอบงานตามงวดงานที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
(2) การจัดจ้างบุคคลภายนอก (External Outsource)
• ที่ปรึกษาและ/หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก
		 (External Consultant or Expert)
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารจั ด จ้ า งบุ ค ลากรภายนอก
โดยเฉพาะที่ ป รึ ก ษาและ/หรื อ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก ทั้ ง จาก
ในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ เข้ า มาร่ ว มเป็ น ที ม งานหรื อ
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในการเข้ า เสนอรั บ งานที่ ป รึ ก ษาส� ำ หรั บ
บางโครงการที่เจ้าของโครงการอาจมีก�ำหนดเรื่องลักษณะงาน
ที่ มี ค วามพิ เ ศษ ซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
และ/หรือมีข้อก�ำหนดด้านคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามา
ให้บริการทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนดโครงการ อาทิเช่น ต้องมีผลงาน
ในอดีตทีเ่ ป็นโครงการเฉพาะและ/หรือมีคณ
ุ วุฒทิ างด้านการศึกษา
เฉพาะทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไม่ได้มีข้อก�ำหนดจาก
ผู้ว่าจ้างให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทางบริษัทและบริษัทย่อย
ก็ อ าจพิ จ ารณาความเหมาะสมในการสรรหาและจั ด จ้ า ง
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นมาร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในงานโครงการ
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทมองว่างานเฉพาะด้านบางประเภท ผู้เชี่ยวชาญ
จากต่ า งประเทศจะมี ค วามเชี่ ย วชาญและช� ำ นาญมากกว่ า
บุ ค ลากรในประเทศ เช่ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาที่ ดิ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งมวลชน (TransitOriented Development:TOD) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
ผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟความเร็วสูง ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไฟฟ้าพลังน�ำ 
้ เป็นต้น ตัวอย่างโครงการส่วนใหญ่
ทีม่ กี ารจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอกมาช่วยสนับสนุน ได้แก่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูง โครงการไฟฟ้าพลังน�ำ 
้
ทัง้ นี้ บริษทั มีการก�ำหนดให้การคัดเลือกทีป่ รึกษาและ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือ
ฝ่ายจัดซือ้ ร่วมกับผูอ้ ำ� นวยการโครงการและ/หรือผูจ้ ดั การโครงการ
โดยจะมีการตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติของที่ปรึกษาและ/หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก รวมถึงการเจรจาเงือ่ นไขและอัตราค่าบริการ
ภายใต้กรอบงบประมาณส�ำหรับการว่าจ้างจนได้ขอ้ สรุปเบือ้ งต้น
จากนั้ น จึ ง ด� ำ เนิ น การเรื่ อ งการอนุ มั ติ จ ้ า งตามนโยบายการ
บริ ห ารงานบุ ค ลากรและนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ บ ริ ษั ท
ได้ก�ำหนดไว้
• ผู้รับเหมา/แรงงานภายนอก
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมา
ส�ำหรับงานรับเหมาขนาดเล็ก ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในงาน
โครงการ อาทิเช่น งานส�ำรวจ ขุดเจาะพื้นดิน หิน เพื่อวิเคราะห์
ความแข็งแรงของฐานราก (Ground Survey) รวมถึงงานขุดเจาะ
เพื่อติดตั้งเครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ในการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ
ของงานโครงการบางประเภท บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหา
และจัดจ้างแรงงานจากภายนอกส�ำหรับงาน เก็บข้อมูลตัวอย่าง
ในพื้ น ที่ โ ครงการ (Data Collection) เช่ น การเก็ บ ข้ อ มู ล

ด้านพฤติกรรมสัตว์และจัดท�ำบันทึกรายงานการสังเกต การเก็บ
ข้ อ มู ล แบบสอบถามในพื้ น ที่ ชุ ม ชน การเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณ
การจราจรบนถนน เป็นต้น ในการจัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมา
และ/หรือแรงงานภายนอกดังกล่าว ฝ่ายจัดซือ้ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการด�ำเนินการจัดหาและจัดจ้างตามนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของบริษัท
• วิทยากรภายนอก (External Lecturer)
นอกจากวิทยากรฝึกอบรมซึ่งเป็นบุคลากรภายในแล้ว
บริ ษั ท ยั ง มี ก ารว่ า จ้ า งบุ ค ลากรภายนอกที่ มี ผ ลงาน ความรู ้
ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านจริง ตลอดจน
มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอด เพื่ อ มาเป็ น วิ ท ยากรอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจ ในการด�ำเนินโครงการและบริหารจัดการงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การอบรม Effective Business
Presentation Skill, Coaching for higher performance, Control
Project System Solutions เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายจัดซื้อจะรับผิดชอบ
ในการด�ำเนินการจัดหาและจัดจ้างตามนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของบริษัท
4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ แ สดงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะส� ำ คั ญ ของ
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไว้ดังเอกสารแนบ 4

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)

5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ
ณ สิ้ น ปี 2564 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ป ริ ม าณงาน
รอส่งมอบ (Backlog) 2 ส่วนตามโครงสร้างธุรกิจ ได้แก่
1. ปริมาณงานรอส่งมอบด้านงานที่ปรึกษา (Consulting
Services) ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีปริมาณงานรอส่งมอบ
คงเหลือทั้งสิ้นจ�ำนวน 3,749.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานรอส่งมอบ ณ สิ้นปี 2563 ที่มีจ�ำนวน 3,297.33
ล้านบาท คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 โดยในปี 2564
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ งานโครงการขนาดใหญ่ จ ากทั้ ง
โครงการภาครัฐ และโครงการในต่างประเทศ ได้แก่
• โครงการพั ฒ นาสนามบิ น อู ่ ต ะเภาและเมื อ งการบิ น
ภาคตะวันออก ระยะแรก
• โครงการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ SV-903 งานจ้าง
ควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์สง่ น�ำ 
้ พร้อมงานทีเ่ กีย่ วข้องในโครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
• โครงการควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน�้ ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบั ว ลงสู ่ แ ม่ น�้ ำ
เจ้าพระยา
• Detailed design of Luang Prabang Hydropower
Project เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ล้านบาท

ร้อยละ

1

แบ่งตามกลุ่มลูกค้า
งานภาครัฐ
งานภาคเอกชน
งานต่างประเทศ
งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

3,749.88
2,469.28
817.99
394.71
67.90

100.00
65.85
21.81
10.53
1.81

2

แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
งานบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
งานศึกษา ออกแบบ และจัดท�ำรายงาน
งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

3,749.88
2,761.37
924.52
63.99

100.00
73.64
24.65
1.71

3

แบ่งตามประเภทการให้บริการ
งานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค
งานด้านทรัพยากรน�้ำ
งานด้านสิ่งแวดล้อม
งานด้านพลังงาน
งานด้านอื่นๆ

3,749.88
1,354.06
1,065.44
991.70
116.10
211.49
11.09

100.00
36.11
28.41
26.44
3.10
5.64
0.30
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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2. ปริมาณงานรอส่งมอบงานด้านอื่น (Non Consulting Business) ที่เริ่มด�ำเนินการในปี 2564 โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัท
และบริษัทย่อยมีปริมาณรายได้ที่รอรับรู้จากส่วนนี้รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 876.80 ล้านบาท จากโครงการลงทุนต่างๆ ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ปริมาณงานรอส่งมอบ (Backlog)

โครงการลงทุน
1. ด้านน�้ำประปา
2. ด้านบ�ำบัดน�้ำเสีย
3. ด้านพลังงานทดแทน
4. ด้านประหยัดพลังงาน

ล้านบาท

ร้อยละ

876.80
237.52
3.85
44.64
590.80

100.00
27.09
0.44
5.09
67.38

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1) นโยบายแบ่งการด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
ปัจจุบัน กลุม่ บริษัทประกอบด้วย บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน รวมทัง้ สิน้ 13 บริษัท 10 บริษทั มีการด�ำเนิน
กิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีก 3 บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการปิดกิจการและช�ำระบัญชี โดยแต่ละบริษัทมีการด�ำเนินงานแตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้
100.00%

ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษา
ดานพลังงานไฟฟา นํ้ามัน กาซ
ปโตรเคมี และอ�ตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทั้งทาเร�อและสาธารณูปโภค
ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องดานพลังงาน
ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษา
ดานว�ศวกรรมธรณี เทคนิคฐานราก
และโครงสรางใตดิน

ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
ประกอบธุรกิจบร�การทางธรณีว�ทยา
และสํารวจแร

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

100.00%

48.77%

100.00%

100.00%

ATT
GFE
30.00%

KGT
30.00%

TEAMG
ทุนจดทะเบียน 340 ลานบาท
แบงออกเปน 680 ลานหุน
มูลคาหุนละ 0.50 บาท

100.00%

TEAM
SQ
TLT

ทุนจดทะเบียน 10.25 ลานบาท
ประกอบธุรกิจจัดทําการรายงาน
ประเมินผลกระทบดานสิ�งแวดลอม

LTEAM

ทุนจดทะเบียน 1,000 ลานกีบ
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานว�ศวกรรม
ทุกสาขา สิ�งแวดลอม และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องใน สปป. ลาว

TEAMCM

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาการบร�หาร
และควบคุมงานกอสราง
อาคารทุกประเภท

PSDC

ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท
ประกอบธุรกิจติดตั้งและบร�หารจัดการ
ระบบผลิตความเย็นจากสวนกลาง
(District Cooling)

ASATV

ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจใหบร�การ
การบร�หารจัดการขอมูลดิจ�ทัล
ของสินทรัพยที่เปนอสังหาร�มทรัพย

14.00%

iGL
30.00%

หมายเหตุ : TWI, TQM และ MSI อยู่ระหว่างด�ำเนินการปิดกิจการ
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ทุนจดทะเบียน 10 ลานบาท
ประกอบธุรกิจที่ปร�กษาดานการวางแผน
ออกแบบสถาปตยกรรม ตกแตงภายใน
ภูมิสถาปตยกรรมและการพัฒนาเมือง

2) แผนภาพการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วย บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่มีการด�ำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จ�ำนวน 10 แห่ง
โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้
14%

48.8%

30%

100%

District Cooling
System

Power & Energy /
Oil & Gas

Construction
Management

Architectural
Services

Geotechnical
Engineering
30%

Integrated Consulting &
Related Business in Lao PDR

EIA in Lao
PDR

EIA in Thailand

BIM / FM

30%

Geotechnical material
exploration & laboratory

3) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอย่างน้อย 10%
บริษัทย่อยของบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด (ATT)

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ�ำกัด
(GFE)

รายละเอียดของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(TEAM-CM)
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท ทีม เอสคิว จ�ำกัด (TEAM-SQ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ�ำกัด (TLT)

LTEAM Sole Company Limited

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น�้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี
และอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง รวมทั้ ง ท่ า เรื อ และ
สาธารณูปโภค
20 ล้านบาท
ร้อยละ 100
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมธรณี เ ทคนิ ค ฐานราก และ
โครงสร้างใต้ดิน
10 ล้านบาท
ร้อยละ 100
ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง
อาคารทุกประเภท
10 ล้านบาท
ร้อยละ 100
ที่ปรึกษาด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม
ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง
10 ล้านบาท
ร้อยละ 100
จัดท�ำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA)
10.25 ล้านบาท
ร้อยละ 48.77
ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา สิง่ แวดล้อม และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องใน สปป. ลาว
1,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 4 ล้านบาท*
ร้อยละ 100

*หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง “บาท” และ “กีบ” ที่ใช้แสดงข้อมูลข้างต้น เท่ากับ 250 กีบต่อ 1 บาท
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บริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการจดทะเบียนปิดกิจการ/ช�ำระบัญชี
ชื่อบริษัท

รายละเอียดของบริษัท

บริษัท ทีดับเบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จ�ำกัด
(TWI)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูชั่นส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (MSI)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท ทีม ควอลิตี้ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
(TQM)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท

ที่ปรึกษาในงานวิศวกรรมด้านแหล่งน�ำ้
และระบบสาธารณูปโภค
15.00 ล้านบาท
ร้อยละ 93.73
ที่ปรึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กร
เชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน บัญชี
การตลาด การบริหารจัดการโครงการ
ตลอดจนการพัฒนาโครงการ
10.00 ล้านบาท
ร้อยละ 100
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน ให้บริการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน การจัดวาง
ระบบการจัดการพลังงาน การตรวจวัดพลังงาน
การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน
แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
10.00 ล้านบาท
ร้อยละ 83.75

หมายเหตุ: TWI, MSI และ TQM อยู่ระหว่างการด�ำเนินการปิดกิจการ

บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

รายละเอียดของบริษัท

บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จ�ำกัด (KGT)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

iGL Synergy Company Limited (iGL)

ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จ�ำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(PSDC)
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จ�ำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
(ASATV)
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนถือหุ้นโดยบริษัท

ให้บริการในการส�ำรวจและทดสอบวัสดุทางด้าน
วิศวกรรมปฐพี
5.00 ล้านบาท
ร้อยละ 30.00
ทีป่ รึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้างในขอบเขต
พลังงานไฟฟ้า และบริการส�ำรวจ ออกแบบ และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในขอบเขตพลังงานไฟฟ้า
1,000 ล้านกีบ
ร้อยละ 30.00
ติ ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การระบบผลิ ต ความเย็ น
จากส่วนกลาง เพื่อให้บริการจ�ำหน่ายน�ำ้ เย็น
50.00 ล้านบาท
ร้อยละ 14.00
ให้ บ ริ ก ารการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ของ
สินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
100.00 ล้านบาท
ร้อยละ 30.00

1.3.2 บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ถื อ หุ ้ น ในบริษั ท ย่ อ ยหรือ บริษั ท ร่ ว มเกิ น กว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจ� ำนวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ของบริษัทดังกล่าว
- ไม่มี 46

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มี 1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 ล�ำดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ล�ำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
นายประเสริฐ ภัทรมัย
นายอ�ำนาจ พรหมสูตร
นายพีรวัธน์ เปรมชื่น
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
นายชาย มโนภาส
นายประสงค์ หวังรัตนปราณี
นายชวลิต จันทรรัตน์
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

67,328,800.00
48,279,000.00
37,637,000.00
24,590,700.00
20,429,800.00
20,275,000.00
20,000,000.00
17,007,600.00
15,495,100.00
15,000,000.00

9.90%
7.10%
5.53%
3.62%
3.00%
2.98%
2.94%
2.50%
2.28%
2.21%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

เงิ น ปั น ผลที่ ก ล่ า วอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง จะขึ้ น อยู ่ กั บ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง
340 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 340 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการบริ ห ารงาน ความจ� ำ เป็ น และความเหมาะสมอื่ น ๆ
680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
ในอนาคต และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น จะไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการของบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผล
บริษทั ไม่มหี นุ้ ประเภทอืน่ ทีม่ สี ทิ ธิหรือเงือ่ นไขแตกต่างจาก
จะต้
อ
งน�
ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ อนึง่ คณะกรรมการ
หุ ้ น สามั ญ และบริ ษั ท ไม่ มี โ ครงการออกและเสนอขายหุ ้ น
หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น บริษัทมีอ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
คนต่ า งด้ า ว (Thai Trust Fund) และไม่ มี ก ารออกตราสาร กาลได้ ห ากเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมและไม่ ก ระทบต่ อ การ
ด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ทราบในการประชุมคราวถัดไป ในปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปี 2563 จากผลการด�ำเนินงานส�ำหรับงวด 1 กรกฎาคม
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษั ท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ ้ นแต่ ละปี – 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 34 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตั้งแต่เข้าเป็น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ
ษ
ท
ั
จดทะเบี
ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีดังนี้
ของบริ ษั ท หลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล และหั ก ส� ำ รองต่ า งๆ
ทุ ก ประเภทตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ย

1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

เงินปันผล

อนุมัติการจ่ายโดยคณะกรรมการบริษัทฯ(1)
/ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(2)

เงินปันผล/หุ้น
(บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

ระหว่างกาลปี 2561
ประจ�ำปี 2561
ระหว่างกาลปี 2562
ระหว่างกาลครั้งที่ 2 ปี 2562
ระหว่างกาลปี 2563
ประจ�ำปี 2563
ประจ�ำปี 2564*

9 สิงหาคม 2561(1)
3 เมษายน 2562(2)
7 สิงหาคม 2562(1)
7 เมษายน 2563(1)
11 สิงหาคม 2563(1)
29 เมษายน 2564(2)
23 กุมภาพันธ์ 2565(1)

0.075
0.075
0.05
0.06
0.11
0.05
0.15

51.0
51.0
34.0
40.8
74.8
34.0
102.0

หมายเหตุ : *รอน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 26 เมษายน 2565

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

47

2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จ� ำ กั ด (มหาชน) ให้ ค วามส� ำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การบริ ห าร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ในการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และป้องกัน
ความเสียหายและลดความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
แสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงและความ
ไม่แน่นอนในการด�ำเนินธุรกิจ จึงก�ำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร ดังนี้
2.1.1 การบริหารความเสีย่ งขององค์กร ให้ใช้แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงฉบับปรับปรุงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring
Organization of Treadway Commission; Enterprise Risk
Management - Integrated Framework 2017) ซึ่งก�ำหนด
องค์ประกอบกิจกรรมหลักการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอน ดังนี้
1 การก�ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
2 การบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification)
3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
5 ก�ำหนดมาตรการควบคุม (Control Activities)
6 การติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานความเสี่ ย ง
(Monitoring and Reporting)
2.1.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดท�ำคู่มือบริหาร
ความเสี่ ย งองค์ ก ร โดยก� ำ หนดองค์ ป ระกอบของการบริ ห าร
ความเสี่ ย งที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และกระบวนการ
บริหารงาน
2.1.3 ให้ ใ ช้ คู ่ มื อ บริห ารความเสี่ ย งองค์ ก รเป็ น แนวทาง
ในการปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ ง และให้ถอื เป็นความรับผิดชอบ
ของทุกส่วนงานที่ต้องน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

บริ ษั ท ทบทวนความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ทั้งความเสี่ยงในปัจจุบันและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) และระบุปัจจัย
ความเสี่ยง ตลอดจนก�ำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
2.2.1 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การด�ำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
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แบบบูรณาการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่เน้นการ
ให้บริการด้วยความรู้ และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น
ขึ้ น อยู ่ กั บ การคั ด เลื อ กสรรหาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี แ ละ
เหมาะสมในจ� ำ นวนที่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการเข้ า ท� ำ งาน
ในโครงการ  
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว จึงด�ำเนินการ
• ก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานเฉพาะท� ำ หน้ า ที่ พิ จ ารณา
จัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าท�ำงานโครงการ
• ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใน
องค์กร (Knowledge Management : KM) โดยพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
• จัดหลักสูตรการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
• สร้ า งเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รจากมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ
เพื่อขอสนับสนุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมท�ำงานในโครงการ
เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นต้น
2.2.2 ความเสี่ ย งในการบริห ารจั ด การและการควบคุ ม
คุณภาพงาน
บริษัทยึดมั่นในการท�ำงานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ จึงก�ำหนดให้มกี ารบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการด�ำเนินกิจกรรม
ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย
งานศึกษา งานวางแผน งานออกแบบและประมาณราคา รวมทัง้
การจัดเตรียมเอกสารเพือ่ การประกวดราคา งานศึกษาผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ ม งานบริ ห ารโครงการและควบคุ ม การก่ อ สร้ า ง
งานถ่ายภาพทางอากาศและท�ำแผนที่ และงานออกแบบก่อสร้าง
ด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM)
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทก�ำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพงานทั้งหมด โดย
• จั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารคุ ณ ภาพ (Quality
Management Committee : QMC) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย
คุณภาพ ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านคุณภาพประจ�ำปีของบริษัท
รวมถึงติดตามทบทวนการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ
และก� ำ หนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง

• จัดให้มี Quality Assurance Expert ท�ำหน้าที่ก�ำกับ
การด� ำ เนิ น งานโครงการตามนโยบายคุ ณ ภาพด้ า นเทคนิ ค
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ติดตามก�ำกับการด�ำเนินงาน
โครงการที่มีความส�ำคัญและมีความเสี่ยงสูงด้านคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิด และตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเคร่งครัดก่อนส่งมอบ
ให้ลูกค้า
• เพือ่ ให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
บริษทั ได้แต่งตัง้ Quality Management Representative (QMR)
ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ
ธ� ำ รงรั ก ษาระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนด
ของ ISO และติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพของทั้งองค์กร
• ก�ำหนดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อผลงานและการบริการ (Customer Satisfaction
Survey) รวมทั้งการท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) ในทุกโครงการ
2.2.3 ความเสี่ ย งจากการลงทุ น ในโครงการพั ฒ นาต่ า งๆ
และการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีการลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆ โดยบริษัทเอง
และร่วมทุนกับพันธมิตร ตลอดจนการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว จึงอาจมีความเสี่ยง
จากการลงทุนดังกล่าว ทัง้ นี้ ความเสีย่ งจากการลงทุนในบริษทั ย่อย
และบริษัทร่วมจะจ�ำกัดเท่ากับเงินลงทุนในแต่ละบริษัท
การบริหารความเสี่ยง
• บริ ษั ท ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ในการลงทุนโครงการพัฒนา การลงทุนเพื่อด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน
• มีการพิจารณาพันธมิตรร่วมลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีค่านิยมในการท�ำงานที่คล้ายคลึงกัน เพื่อน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอย่างรอบคอบ
• ติดตามผลการด�ำเนินงานและประเมินผลตอบแทนของ
โครงการตลอดจนผลประกอบการของแต่ละบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ
2.2.4 ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
• บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับกิจการทีด่ ี จึงก�ำหนด
ให้มรี ะบบควบคุมภายในทีร่ ดั กุม และก�ำหนดนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
• ก� ำ หนดนโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ที่ มี
ความชัดเจนและเคร่งครัด
• ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า งเคร่ ง ครั ด
มี ม าตรการควบคุ ม และติ ด ตามกระบวนการท� ำ งานที่ ส� ำ คั ญ
ที่อาจเกิดการทุจริต
• ก� ำ หนดให้ มี ช ่ อ งทางให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถแจ้ ง
เบาะแส ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น
(Whistleblower) ทางเว็บไซต์และอีเมล

• แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาและสอบสวนกรณี
มีเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
2.2.5 ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงเหตุ ป ั จ จั ย ภายนอก
(External Factor) ในระหว่างการด�ำเนินโครงการ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาฯ ส� ำ หรั บ
การด� ำ เนิ น โครงการทางวิ ศ วกรรมประเภทต่ า งๆ ระยะเวลา
การด� ำ เนิ น งานขึ้ น อยู ่ กั บ ลั ก ษณะโครงการและขอบข่ า ยงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นในการด�ำเนินงานอาจมีเหตุปัจจัยที่
เปลีย่ นแปลงหรือเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดทีจ่ ะส่งผลกระทบโดยตรง
หรือโดยอ้อมต่อการด�ำเนินโครงการ เช่น การต่อต้านโครงการจาก
มวลชน สภาพคล่องทางการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา
ก่ อ สร้ า งของผู ้ ว ่ า จ้ า ง ความล่ า ช้ า ของกระบวนการโครงการ
หรือการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้าง/ขอบข่ายงาน เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้กำ� หนดแนวทางบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
• ในการรับงาน ก�ำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทบทวน
และท� ำ ความเข้ า ใจรายละเอี ย ด ถึ ง ลั ก ษณะโครงการและ
ขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์
ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโครงการ วิเคราะห์ชื่อเสียงกิจการ
และฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง
• ติ ด ตามตรวจสอบสภาพปั ญ หาของแต่ ล ะโครงการ
อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ และปรับแผน
การด�ำเนินงานให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
• ประสานงานกับผูว้ า่ จ้างในการด�ำเนินงาน เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ให้ทันกับสถานการณ์และให้งานส�ำเร็จลุล่วงตามก�ำหนดเวลา
2.2.6 ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ
• ตัง้ แต่ปี 2563 ทัว่ โลกต้องเผชิญกับโรค COVID-19 ท�ำให้
มีประชาชนป่วยเป็นโรคดังกล่าวและเสียชีวิตจ�ำนวนมาก
การบริหารความเสี่ยง
บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางบริหารความเสีย่ งในเรือ่ งดังกล่าว
โดย
• ด�ำเนินการตามแผนบริหารธุรกิจต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP) ก�ำหนดให้พนักงาน Work From Home
ในบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
• จัดหาวัคซีนให้พนักงานเพื่อป้องกันโรคระบาดส�ำหรับ
พนักงาน และได้ให้ความช่วยเหลือดูแลพนักงานที่อยู่ในต่าง
ประเทศ
• จั ดให้ มีมาตรการในการป้ องกั นการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ภายในอาคาร ส�ำหรับพนักงานและผู้ที่มาติดต่อ
• ปรับตัวให้สามารถด�ำเนินงาน โดยท�ำงานผ่านระบบ
Internet การประชุ ม Conference call แม้ จ ะมี ม าตรการ
ล็อคดาวน์ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบการท�ำงานจากสถานการณ์
COVID-19 ลงได้
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2.2.7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี สั ด ส่ ว นรายได้ จ ากภาครั ฐ มากกว่ า
ร้อยละ 50 นโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ
จึงมีสว่ นส�ำคัญในการด�ำเนินงานของบริษทั ซึง่ รวมถึงความมัน่ คง
ทางการเมื อ ง การเปลี่ ย นแปลงของนโยบายรั ฐ ตลอดจน
ความล่าช้าในการขับเคลื่อนการลงทุน
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทก�ำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง โดย
• เพิ่ ม สั ด ส่ ว นการหารายได้ ทั้ ง จากภาคเอกชนทั้ ง ใน
และต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยง
• ก� ำ หนดเป้ า หมายมุ ่ ง สู ่ ก ารลงทุ น ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ ง
ในสาขาที่ บ ริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญ เพื่ อ สร้ า งรายได้ ที่ มั่ น คง
เช่น การลงทุนในโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง
(District Cooling) การลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา
(Private-PPA) การลงทุนในโครงการบ�ำบัดน�้ำเสีย การติดตั้ง
และด�ำเนินการระบบผลิตน�้ำประปา เป็นต้น
2.2.8 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ
ประกอบกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มีเพิ่มสูงขึ้น
และมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จึงมี
ผู ้ ป ระกอบการที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมทั้ ง ที่ เ ป็ น สั ญ ชาติ ไ ทย
และบริษัทข้ามชาติ (Multinational firms) รวมทั้งมีการควบรวม
กิจการของที่ปรึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น
ในด้ า นจ� ำ นวนบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้า
ที่ พั ฒ นาโครงการขนาดกลางถึ ง โครงการขนาดใหญ่ ที่ ใ ห้
ความส�ำคัญด้านคุณภาพของงานและประสบการณ์ในการท�ำงาน
ของที ม วิ ศ วกรเป็ น หลั ก และกลุ ่ ม บริ ษั ท ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น หนึ่ ง ใน
ผู้น�ำของบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่มีชื่อเสียง ด้วยผู้บริหาร
และทีมงานวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ด้านการให้บริการ
มากว่า 40 ปี
การบริหารความเสี่ยง
• สร้างศักยภาพในการแข่งขัน จากการมีความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลายในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ สามารถ
ให้บริการครอบคลุมทุกลักษณะงาน (One-stop services)
• รั ก ษาความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการท� ำงานและสร้ า งความ
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
• สร้ า งและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญทางด้ า น
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม สิง่ แวดล้อม และนักวิชาการสาขาต่างๆ
กว่า 900 คน ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพ
• เป็ น พั น ธมิ ต รกั บ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ใน
และต่างประเทศ ท�ำให้มีการรวมกลุ่มที่ปรึกษาในการเสนองาน
ซึง่ ช่วยเพิม่ โอกาสในการได้รบั งานมากขึน้ ลดการแข่งขันระหว่าง
บริษัทที่ปรึกษาด้วยกันลงได้
50

2.2.9 ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
ทางวิศวกรรม
ในปัจจุบัน มีการพัฒนาวิธีการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกันในขั้นตอนต่างๆ ในงานที่ปรึกษาทาง
วิศวกรรม ทั้งในการออกแบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ และการบริ ห ารโครงการและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ตลอดจนการตรวจรับงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
เพิม่ คุณภาพของผลงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของเจ้าของโครงการที่หลากหลาย
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรม จึงก�ำหนดมาตรการเตรียมการรับมือ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
• ศึ ก ษาเพื่ อ เรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี ใ หม่ แ ละน� ำ มาปรั บ ใช้
กับการท�ำงานของบริษัท เช่น การน�ำ Drone มาใช้ในงานส�ำรวจ
ออกแบบภาพถ่ายทางอากาศ และน�ำ BIM มาใช้ในงานออกแบบ
สร้างโมเดลจ�ำลอง 3 มิติ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ลดความผิดพลาดในการท�ำงาน และใช้ทรัพยากรในการท�ำงานลง
เป็นต้น
• เป็นพันธมิตรกับบริษัทด้านนวัตกรรมทั้งในและต่าง
ประเทศ เพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
• จัดหลักสูตรอบรมความรู้เชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม
ทีท่ นั สมัยให้กบั บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ
• ก�ำหนดเป็นนโยบายให้วิศวกรที่อายุต�่ำกว่า 40 ปี ทุกคน
ต้องสามารถท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง
ด้วยระบบ Building Information Modeling (BIM)
2.2.10 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ปัจจุบนั การด�ำเนินธุรกิจต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูลโครงการและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ท�ำให้มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การถูก
โจรกรรมข้อมูล การสูญหายของข้อมูล หรือการท�ำให้ระบบติดขัด
จนไม่สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ในการด�ำเนินงานได้
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากการโจรกรรม
ข้อมูล การสูญหายของข้อมูล และการท�ำให้ระบบติดขัด ได้แก่
• ระบบการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานระบบเครือข่าย
• ก า ร ยื น ยั น ตั ว ต น ห ล า ย ป ั จ จั ย ( M u l t i f a c t o r
Authentication)
• ระบบการควบคุมการสือ่ สารทางเครือข่ายด้วย Firewall
• ระบบการส�ำรองข้อมูล
• จัดให้มีการทดสอบความเสถียรและทดสอบการกู้คืน
ระบบ (Recovery Procedure) ตามรอบระยะเวลา
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3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
• การส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความ
Detailed Design)
ยั่งยืน

บริ ษั ท ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการเป็ น “ผู ้ น� ำ ด้ า นบริ ก าร
แบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม” ด้วยการ
ขับเคลื่อนผ่านธุรกิจที่ปรึกษาของบริษัททั้ง 4 ภาคส่วน อันได้แก่
ธุรกิจภาครัฐ ธุรกิจภาคเอกชน ธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเร่งขยายงานด้านธุรกิจอื่นและการลงทุน
(Non-Consulting Business) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เทียบเท่า
กับธุรกิจที่ปรึกษา (Consulting Business) โดยมีเป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานส�ำคัญที่จะช่วยเสริมสร้าง
องค์ ก รให้ เ ติ บ โตอย่ า งมั่ น คง ยั่ ง ยื น และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า ง
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายเพื่อความยั่งยืน และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน ได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการด�ำเนินงาน
1. มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการบริ ก ารแบบครบวงจร
อย่างมีคุณภาพตามค่านิยมการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service)
คุ ณ ภาพของงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร (Quality) การท� ำ งานเป็ น ที ม
(Teamwork) หรือ SQT ขององค์กร และพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในการด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต ร
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และตอบสนองความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
ให้กับลูกค้า
2. มุ่งเน้นความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ มีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง มีกระบวนการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส เป็นธรรม และรักษา
ความลับของลูกค้า ยึดมั่นการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล
สามารถดู ร ายละเอี ย ดนโยบายเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่เว็บไซต์บริษัท www.teamgroup.co.th

3.2 การจั ด การผลกระทบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจบริการ: รับเหมาก่อสร้าง
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม
แบบบูรณาการ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้น�ำด้านบริการแบบครบวงจร
ในภู มิ ภ าคและพั ฒ นาธุ ร กิ จ นวั ต กรรม” และให้ บ ริ ก ารแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Services) ครอบคลุมตั้งแต่
• การวางแผนแม่บท (Master Plan)
• การศึ ก ษาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการ (Feasibility Study)
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• การส� ำ รวจ ศึ ก ษา ประเมิ น และติ ด ตามผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  
• การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project
Management & Construction Supervision: PMSC)
• การด�ำเนินโครงการและบ�ำรุงรักษา (Operation and
Maintenance)
• โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private
Partnership: PPP)
• การลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
โดยให้บริการครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่
ด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ ด้านทรัพยากรน�้ำ  ด้านอาคาร
และสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นพลั ง งาน
ตลอดจนการบริการที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิศวกรรม อาทิเช่น งานบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์
การเงินการลงทุน และการตลาด เป็นต้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนลูกค้าในต่างประเทศ และปัจจุบันยังให้บริการธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุน
(Instrumentation) บริการภาพถ่ายทางอากาศและท�ำแผนที่
(Drone based survey) การท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม
และการก่อสร้างด้วยระบบ Building Information Modelling
(BIM) นอกจากนี้ ยั ง มี การลงทุ นในโครงการสาธารณู ปโภค
เพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอนอีกด้วย
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น
1) กิจกรรมหลัก
ภาพสรุปกระบวนการเข้ารับงานและการบริหารโครงการ
ติดต่อประสานงานเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานราชการ
เพื่อเข้าไปรับฟังรายละเอียดของงานจากเจ้าของโครงการ หรือ
รับเอกสารข้อก�ำหนดโครงการ (Terms of Reference: TOR)
เสนอราคาต่อเจ้าของโครงการ ไม่ได้งาน ยกเลิก
หรือหน่วยงานราชการ
ได้งาน
ลงนามสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
ตรวจสอบงานที่ส่งมอบ และเซ็นอนุมัติการส่งมอบงาน

กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า

การระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การบริหารปัจจัยการผลิต

• ศึ ก ษาท� ำ ความเข้ า ใจรายละเอี ย ด ลั ก ษณะโครงการและขอบข่ า ยงานในแต่ ล ะโครงการ
เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติงานในโครงการอย่างมีคุณภาพ
• จัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ำเนินโครงการตามที่กำ� หนดใน TOR
• พิจารณาคัดเลือก Consortium/Subcontractor ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการร่วมงาน

การปฏิบัติการ

• ปฏิบัติงานที่ปรึกษา ทั้งด้านการศึกษา วางแผน ออกแบบ บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ในต้นทุนที่เหมาะสมและทันก�ำหนดเวลา
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ Consortium/Subcontractor ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
• ประสานงานกับลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ และติดตามแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
• น�ำนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน เช่น ประหยัดเวลา
ลดต้นทุน

การกระจายสินค้าและบริการ

Quality Assurance Expert ท�ำหน้าที่ก�ำกับการด�ำเนินงานโครงการ เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ ครบถ้วน ทันก�ำหนดเวลาให้กับลูกค้า

การตลาดและการขาย

• โบรชัวร์ เว็บไซต์บริษัท สื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ
• ทีมงาน Business Development ของบริษัทเข้าพบหารือ แนะน�ำบริการของบริษัทกับลูกค้า
รวมทั้งติดตามการส่งมอบงานที่ตรงตาม TOR และให้ลูกค้าตรวจรับงาน
• การก�ำหนดราคาของบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• การให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และสื่อสารกับลูกค้าตลอดการด�ำเนินโครงการ
• การส�ำรวจความพึงพอใจทุก 6 เดือน หลังเริ่มด�ำเนินโครงการ โดยหากผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ที่กำ� หนด ผู้จัดการโครงการจะต้องจัดท�ำแผนแก้ไขปัญหา
• เสนอผู้บริหารและลูกค้า

การบริการหลังการขาย

• การรับประกันผลงานหลังการขาย การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงานอย่างซื่อสัตย์
และจริงใจ และการติดตามโอกาสงานในอนาคต

2) กิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมสนับสนุนของบริษัท คือ กิจกรรมของส่วนงานที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย
(1)		 การบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรหลักของบริษัทที่ปรึกษา กิจกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล
ท�ำหน้าที่สรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการท�ำงานโครงการ รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญในการท�ำงาน
(2)		 การจัดท�ำบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ท�ำหน้าที่จัดท�ำบัญชีและบริหารการเงินในการด�ำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งก�ำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความโปร่งใส
(3)		 การบริหารด้านกฎหมาย สนับสนุนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาโครงการ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ในการด�ำเนินโครงการ
(4)		 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย กิจกรรมสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของบริษัทบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และนักวิเคราะห์

• บริษัทให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกับ
• ผลประกอบการที่ดี มีการเติบโต
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
อย่างมั่นคง ยั่งยืน บรรลุตาม
ทุกคนอย่างเท่าเทียม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
• บริษัทมีการด�ำเนินงานที่โปร่งใส
ระเบียบต่างๆ ของ กลต. และตลท.
• มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
อย่างเท่าเทียมกัน

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• การประชุมนักวิเคราะห์
• กิจกรรม Conference Meeting,
Company Visit
• ร่วมงาน Opportunity Day
ของตลาดหลักทรัพย์
• รายงานประจ�ำปี
• การรับฟังข้อคิดเห็น
และข้อร้องเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อมผ่านช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ ขององค์กร
เช่น โทรศัพท์ Conference call
จดหมาย อีเมล เป็นต้น
• หนังสือพิมพ์และสื่อ

พนักงาน

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
• ความก้าวหน้าในอาชีพ
• การพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ให้กับพนักงาน
• ความปลอดภัยในการท�ำงาน
• การมีสว่ นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม  

• ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• ก�ำหนดให้พนักงานมีค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม
• ก�ำหนดแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• จัดอบรม สัมมนา เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• ด�ำเนินการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
• จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring
System) เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม
และองค์ความรู้ในการท�ำงาน
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
• จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
และข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
การสื่อสารของบริษัท  เช่น อีเมล
จดหมาย กล่องรับข้อร้องเรียน
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ
และหลักบรรษัทภิบาล

• การประชุมผู้บริหารและพนักงาน
• กิจกรรมการอบรม สัมมนา
• อีเมล
• Morning Screen ผ่าน Intranet
• Facebook Group
• ป้ายประกาศ
• หนังสือเวียน
• การชี้แจงผ่านหัวหน้างาน
• จดหมาย
• กล่องรับข้อร้องเรียน

ลูกค้า
• เจ้าของโครงการ
ภาครัฐ
• เจ้าของโครงการ
ภาคเอกชน

• ผลงานที่ดี มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และวิชาชีพ
• ส่งมอบงานตรงเวลา
• ราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม
• สร้างความพึงพอใจ
ในงานบริการสูงสุด
• กระบวนการท�ำงานที่โปร่งใส
• การรักษาความลับของลูกค้า

• จัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความสามารถ
ในการท�ำงานโครงการ
• จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเฉลี่ยโครงการละ 2 ครั้ง
เพื่อน�ำมาปรับปรุงคุณภาพ
และให้บริการ
• จัดให้มีคณะกรรมการคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อนส่งมอบลูกค้า

• การประชุมโครงการร่วมกับลูกค้า
• รายงาน เอกสารตาม TOR
• การประเมินความพึงพอใจ
• โทรศัพท์
• อีเมล
• จดหมาย
• ช่องทางการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียน
• เว็บไซต์
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

• การร่วมมือและสร้างมูลค่าเพิ่ม
คู่ค้า
• Subcontractor ของผลงานร่วมกัน
• ช�ำระค่าสินค้าและค่าจ้างครบถ้วน
• Supplier
ตรงตามก�ำหนดเวลา
• การด�ำเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรม

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• รายงานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
• การจัดท�ำรายงานตามข้อก�ำหนด
• จัดประชุมร่วมกันกับ Subcontractor
และ Supplier
• การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล
เว็บไซต์

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกราย
ด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
• มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

คู่แข่งทางธุรกิจ

• ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจริยธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย
• ไม่ทำ� ลายชื่อเสียงของบริษัทอื่น

• ด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย
• การประชุมร่วมกับสมาคมวิศวกร
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทีป่ รึกษา หรือเครือข่ายความร่วมมือ
และบรรษัทภิบาล
อื่นๆ

สื่อมวลชน

• ได้รับข้อมูลผลประกอบการ
การด�ำเนินงาน และข้อมูลวิชาการ
ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันต่อเหตุการณ์
• ได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
• รายงานข่าวประชาสัมพันธ์
ทันต่อเหตุการณ์และเท่าเทียมกัน
บทความ ข่าวออนไลน์
• ปฏิบัติต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียม • สัมภาษณ์ผู้บริหาร
และนักลงทุนสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
• โทรศัพท์
• อีเมล
• Conference call

ชุมชน

• การได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน • ส�ำรวจความต้องการของชุมชน
และส่งเสริมเพื่อประโยชน์โดยรวม
โดยรอบบริษัทฯ และรอบโครงการ
ของชุมชน
• จัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม
• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร
ให้เติบโต เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กับชุมชน
• ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน
• ให้คำ� ปรึกษาและช่วยเหลือชุมชน
ในด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมการพัฒนาในชุมชน
• โทรศัพท์
• จดหมาย
• อีเมล
• เว็บไซต์
• Facebook

สังคม

• การได้รบั ข้อมูลความรูท้ างวิศวกรรม • สนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง
เช่น ข้อมูลสถานการณ์น�้ำ ความรู้
ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
เรื่อง BIM เป็นต้น ที่เป็นประโยชน์ • จัดบรรยายความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อสังคมและประเทศ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

• เวทีสัมมนา การบรรยาย
ให้กับสมาคมและสถาบันต่างๆ
• รายงานข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ ข่าวออนไลน์
• โทรศัพท์
• จดหมาย
• อีเมล
• เว็บไซต์
• Facebook

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและ
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักวิชาการในการศึกษาให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรกั ษ์
พลังงาน มุง่ เน้นการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดการด� ำ เนิ น งานที่ ป ล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
บริษัทมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น บ�ำบัดน�้ำเสีย
ให้ได้ตามมาตรฐานน�้ำทิ้งที่ก�ำหนด และการลดปริมาณขยะ
ทีเ่ กิดขึน้ จากส�ำนักงาน เป็นต้น รวมทัง้ มุง่ มัน่ ในการสร้างจิตส�ำนึก
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกระดับ  
เพื่อร่วมก�ำหนดแนวทางในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ของอาคาร ทัง้ การใช้นำ 
�้ พลังงาน การบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การลดปริมาณ
ขยะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. รณรงค์ให้พนักงานปฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ลดการใช้ทรัพยากร ทั้งในส่วนของการใช้น�้ำ  และ
พลังงาน รวมถึงลดการสร้างขยะ
4. สนับสนุนกิจกรรมพร้อมสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงาน
ทุกระดับในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม
5. บริษัทตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน บริษัท
จึงมีเจตจ�ำนงในการด�ำเนินการและ/หรือร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
1) การจัดการพลังงาน
แผนงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในการเป็นผู้น�ำการพัฒนา
และให้บริการด้าน Smart Energy อย่างครบวงจร และเล็งเห็น

ป 2564
ระบบ PV Solar System
ผลิตไฟฟาได

98,306.12

กิโลวัตต/ชั่วโมง
(kWh)
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ความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการ
จัดการพลังงานของอาคารทีม และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน โดยการรณรงค์และเผยแพร่
วีดทิ ศั น์และเว็บ Intranet ของบริษทั เกีย่ วกับเคล็ดลับการประหยัด
พลังงานให้กบั พนักงาน รณรงค์ให้พนักงานปิดไฟช่วงพักกลางวัน
และการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคาร เช่น
หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด (LED) ทั้งอาคาร
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด� ำ เนิ น ของบริ ษั ท ในด้ า นการจั ด การพลั ง งาน
สรุปได้ ดังนี้
(1) ด้านการจัดท�ำดัชนีชี้วัดการใช้พลังงานและนวัตกรรม
การประหยัดพลังงาน (Innovation on Energy Efficiency)
บริษัทมีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเน้นไปที่ระบบท�ำความเย็น
(Cooling System) ของอาคารเนื่องจากเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด
ในค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของอาคาร ในปี 2564 บริษัทจึงด�ำเนินการ
ติ ด ตั้ ง ระบบ Smart Chiller ที่ อ าคารที ม เพื่ อ ช่ ว ยประหยั ด
การใช้พลังงานของอาคาร
(2) ด้านการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีไ่ ด้รบั ความนิยม
มากที่สุดในปัจจุบัน คือ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ (PV Solar System) เนื่ อ งจากสามารถติ ด ตั้ ง
และใช้งานได้ง่าย ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ค่อนข้างสม�่ำเสมอ
และมีราคาที่ถูกลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี 2563
บริษัทได้ลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้ บนหลังคาอาคารทีม (Solar Rooftop) ขนาด 90.09 kWp
วงเงิน 2.5 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็น
พลังงานสะอาดมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในอาคาร
โดยพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากระบบฯ ช่ ว ยลดปริ ม าณ
การซือ้ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และระบบผลิตไฟฟ้า
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังช่วยลดภาวะ
โลกร้อนอีกด้วย
ทั้ ง นี้ ในปี 2564 ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากแสงอาทิ ต ย์
ผลิตไฟฟ้าได้ 98,306.12 กิโลวัตต์ ซึง่ ค�ำนวนเป็นการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2 ดังนี้

ปร�มาณกาซ
GHG ที่ลดได

49.14

ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา
(tCO2e)

ในภาพรวมของบริษทั ในช่วงปี 2562-2564 มีการใช้ไฟฟ้า
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ Smart Chiller ท�ำให้บริษัท
ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้
เปรียบเทียบปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในปี 2562-2564

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2562-2564 บริษัทในฐานะที่ปรึกษา
เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน�้ำ  ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรน�้ำร่วมกับส่วนราชการเจ้าของ
โครงการ ดังนี้

ปร�มาณการใช ไฟฟา กิโลวัตต/ชั่วโมง : kWh

1,735,000.00
1,598,000.00

2562

ป

2563

1,382,000.00

2564

2) การจัดการทรัพยากรน�้ำ
แผนงาน
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ  จึงมีการ
รณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรกั ษ์นำ 
�้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบการปิดน�ำ้
ทุกครัง้ เมือ่ ไม่ใช้อปุ กรณ์ และน�ำอุปกรณ์ในการประหยัดน�ำ้ มาใช้
ในอาคาร เช่น ก๊อกน�้ำแบบหยุดอัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบ
และบํารุงรักษาระบบน�ำ้ ประปาให้มีคุณภาพ ไม่มีการรั่วไหล

ดังนี้

• โครงการศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ กลุม่ ลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาใหญ่ ของส�ำนักงานทรัพยากร
น�ำ้ แห่งชาติ เพือ่ ศึกษาการพัฒนาแหล่งน�ำ้ และแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อุทกภัย และคุณภาพน�ำ้ ในพื้นที่โครงการได้อย่างยั่งยืน

ผลการด�ำเนินงาน
บริษัทได้เก็บข้อมูลสถิติการใช้น�้ำประปาของอาคารทีม
ปร�มาณการใชน้ำประปา (ลบ.ม.)

20,191
17,347
14,901

ป

2562

2563

• โครงการศึ ก ษาความเหมาะสม ส� ำ รวจ ออกแบบ
พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ของ
กรมทรัพยากรน�้ำ โดยการศึกษาจะน�ำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ระบบนิ เ วศและทรั พยากรธรรมชาติ ใ นพื้ นที่ พรุ ควนเคร็ง ให้มี
ความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

2564

ทั้ ง นี้ ในช่วงปี 2562-2564 บริษัทมีก ารใช้ น�้ำ ประปา
ในปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการ Work From
Home ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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• โครงการจัดท�ำผังน�ำ้ ลุ่มน�ำ้ ปิง วัง ยม น่าน และโครงการ
จัดท�ำผังน�ำ้ ลุม่ น�ำ้ สะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน ของส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ เพื่อจัดท�ำแผน ปรับปรุง ฟื้นฟูทางน�้ำ
และแหล่งน�้ำธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับทางน�้ำสายหลัก รวมถึง
จั ด ท� ำ แนวทางการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในลุ ่ ม น�้ ำ ดั ง กล่ า วทั้ ง ฤดู
น�้ำหลากและฤดูแล้ง
• ผูบ้ ริหารร่วมให้ขอ้ มูลสถานการณ์นำ�้ กับสือ่ ต่างๆ  ทงั้ ทาง
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับสถานการณ์
น�้ำแล้ง น�้ำท่วม เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูล
และสามารถเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น น�้ำท่วม
การจัดการผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

3) การบริหารจัดการน�้ำเสีย
บริษัทก�ำหนดแนวทางการจัดการระบบบ�ำบัดน�้ำเสียทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารทีม โดยใช้ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียแบบเติมอากาศโดยใช้ระบบตะกอนเร่ง (Sequencing Batch Reactor: SBR) เพื่อบ�ำบัดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนจะ
ปล่อยเข้าสู่ระบบระบายน�้ำสาธารณะ
บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำเสีย บันทึกและจัดท�ำรายงาน และการดูแลซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียต่างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ หากผลการตรวจวัด
คุณภาพน�้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจะต้องด�ำเนินการแก้ไขคุณภาพน�้ำให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ก่อนปล่อย
น�้ำทิ้งลงระบบระบายน�ำ้ สาธารณะ โดยในปี 2564 บริษัทมีปริมาณน�้ำเข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ดังนี้

2562

2563
16,265.04
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2564

13,658

11,915
ปร�มาณน้ำเสียเขาระบบบำบัด (ลบ.ม.)

4) การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ
แผนงาน
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการลดขยะ และน�ำขยะกลับมา
ใช้ใหม่ ตามแนวทาง 3R Reduce Reuse Recycle โดยเฉพาะ
ส�ำหรับกระดาษเสียที่เกิดจากการจัดท�ำรายงาน มีการรณรงค์
ให้น�ำกลับมาใช้พิมพ์และถ่ายเอกสารส่วนด้านหลังที่ยังใช้ได้
และหลังจากน�ำมาใช้ประโยชน์ทุกด้านแล้ว จะมีการรวบรวม
เพื่อส่งขายเป็นวัสดุรีไซเคิลต่อไป นอกจากนั้น บริษัทยังมีการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และคัดแยก
ขยะที่เป็นขวดพลาสติกเพื่อน�ำไป Recycle
บริ ษั ท มี น โยบายเปลี่ ย นมาจั ด เก็ บ เอกสารในรู ป แบบ
ดิจิทัล และจัดส่งทางอีเมลเพื่อมุ่งสู่การท�ำงานแบบ Paperless
ลดปริ ม าณการใช้ก ระดาษลง เช่น เอกสารวาระการประชุ ม
คณะกรรมการต่างๆ แบบประเมินพนักงาน เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังน�ำระบบบริหารจัดการเอกสารมาใช้ในทุกโครงการที่เป็นการ
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ลดการใช้เอกสารเวียนภายใน
บริษัท ทั้งเอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งเอกสาร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
แผนงานข้างต้นถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท
ที่ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทาง
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม ระมัดระวัง
ไม่ให้การด�ำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยในปี 2564
บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด

• กิจกรรมเก็บขยะ ชายหาดบางแสน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หาขยะพลาสติ ก ที่ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง
ลงสู่ทะเล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์ทะเล
จึงได้รณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกและให้ความรู้กับ
พนั กงานในการคั ดแยกทิ้ ง ขยะพลาสติ กอย่ า งถู กวิธี และจัด
กิจกรรมเก็บขยะ ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โดยมีพนักงานและสมาชิกครอบครัวพนักงานที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ในช่วงปี 2562-2563 เพือ่ รณรงค์การทิง้ ขยะอย่างถูกวิธี
และสร้างจิตส�ำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันให้แก่พนักงาน
และครอบครัวพนักงานในองค์กร

ผลการด�ำเนินงาน
• โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”
บริษัทตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการใช้พลาสติกให้คุ้มค่า โดยยึดหลัก 3R
(Reduce Reuse Recycle) ประกอบกับในช่วงสถานการณ์
COVID-19 มีความต้องการใช้ชุด PPE จ�ำนวนมาก จึงร่วมกับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ด�ำเนินโครงการ “แยกขวด
ช่วยหมอ” ร่วมกับ ปตท. เพือ่ คัดแยกขวดพลาสติก PET น�ำกลับไป
Recycle ผลิตเป็นชุด PPE ให้บคุ ลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้

การน�ำขยะหรือของเสียกลับมา Recycle

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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5) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
แผนงาน
บริษทั ตระหนักถึงผลกระทบโลกร้อนและสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงจากก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กิจกรรมของบริษัทที่ก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย
• ก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) เกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงต่างๆ ของบริษัท เช่น น�้ำมันเบนซิน การรั่วซึมของ
สารท�ำความเย็น ก๊าซมีเทนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นต้น
• ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การจัดการ
พลังงาน”
• ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน่ ๆ (Scope 3) เกิดจากการใช้
พลังงานในการเดินทางของพนักงานและการใช้นำ�้ ประปา

บริ ษั ท ก� ำ หนดแนวทางในการลดก๊ า ซเรื อ นกระจก
โดยเน้นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามรายละเอียดในหัวข้อ
“การจัดการพลังงาน” และลดการใช้ทรัพยากร วัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ ทั้งกระดาษ ขวด และถุงพลาสติก น�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่
น�ำนโยบาย Paperless มาใช้ในกระบวนการท�ำงานต่างๆ ทัง้ การใช้
เอกสารดิ จิ ทั ล ในการประชุ ม คณะกรรมการต่ า งๆ ลดการใช้
เอกสารเวียนภายในบริษทั เช่น เอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน
เอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึง่ ค�ำนวณเป็นการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2 ดังนี้

การใช้ ไฟฟ้าจากระบบ PV Solar System

2564

กิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ทลี่ ดได้เทียบเท่า (tCO2e)

98,306.12
49.14

ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ของบริ ษั ท โดยรวม บริ ษั ท มี ก ารใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ลดลงในช่ ว งปี 2562-2564
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบ Smart Chiller ตามรายละเอียดในหัวข้อ
“การจัดการพลังงาน” ซึ่งค�ำนวณเป็นข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2 จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัทได้ ดังนี้
เปรียบเทียบปริมาณปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 ปี 2562-2564
การใช้ ไฟฟ้า

2562

2563

2564

กิโลวัตต์/ชั่วโมง (kWh)
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)

1,735,000.00
867.33

1,598,000.00
798.84

1,382,000.00
690.86

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2
690.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e)
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6) กรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม ประเด็นละเมิดกฎหมาย
หรือข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อม โดยเปิดเผยสถานะ พร้อมอธิบาย
มาตรการจัดการกับประเด็นดังกล่าว (ถ้าไม่มีรายงานว่าไม่มี)
- ไม่มีกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม -

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

อายุ สีผิว ความพิการ และสถานะทางสังคมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ง าน และมุ ่ ง เน้ น การสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
สามารถเหมาะสมและสอดคล้ องกั บต�ำ แหน่ ง งานที่ต ้อ งการ
เป็นหลัก โดยในปี 2564 ได้มีการจ้างงานทั้งหมด 84 อัตรา และ
ไม่มขี อ้ พิพาทในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานเด็ก

(2)		 การฝึกอบรมพนักงาน (แผนงานพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงาน)
การจัดท�ำแผนพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ได้พิจารณา
บนพื้ น ฐานข้ อ มู ล ด้ า นกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ค่ า นิ ย ม แผนงาน
ต�ำแหน่งงาน ข้อกฎหมายหรือข้อก�ำหนด และปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ตลอดจน
การปลู ก ฝั ง วั ฒ นธรรมองค์ ก รและจริ ย ธรรมให้ แ ก่ พ นั ก งาน
ทุ ก ระดั บ เพื่ อ สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน
แนวปฏิบัติ
1. มุ ่ ง เน้ น ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อีกทั้งตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและเตรียมความพร้อม
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยก�ำหนดนโยบาย ส�ำหรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และค�ำนึงถึง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงพัฒนาทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม ตามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ของพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู ่ กั บ การน� ำ ระบบ
บริหารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
2. ประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยความเคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ของบริษัท โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ
มีการส่งเสริมและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค อาทิ การจัดฝึกอบรมภายในองค์การ (In-House Training)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคลากรขององค์กรซึ่งเป็นรากฐานของ การจัดฝึกอบรมภายนอก (Outside Training) การฝึกอบรม
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติต่อกัน ในขณะท�ำงาน (On The Job Training) การดูงานนอกสถานที่
อย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้พิการ บุคคลต่าง (Site Visit) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning)และชุมชน
เชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผวิ สถานะทางสังคม วัฒนธรรม แห่งการเรียนรู้ (Communities of Practice : CoPs)
ในปี 2564 บริ ษั ท ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งาน
และขนบธรรมเนียมประเพณี
3. ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ใส่ใจ เข้ารับการอบรมจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยในปี 2564
ต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดสรรพนักงานให้ท�ำงาน มีจำ� นวนชั่วโมงการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน รวม 10.40 ชั่วโมง
ตรงตามคุณลักษณะ และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ทัง้ การดูแลสุขภาพพนักงาน รวมทัง้ ก�ำหนดโครงสร้างผลตอบแทน
(3)		 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม ผลักดันให้พนักงานมีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้
ความเชี่ยวชาญของตนเองอยู่เสมอ ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับ ในการท�ำงาน
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนา
ความสามารถและเพิม่ ทักษะในหน้าทีก่ ารงาน ตลอดจนการสร้าง ของพนักงานมาโดยตลอด และเพือ่ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง
การท�ำงานด้วยความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า
ก�ำลังใจและทัศนคติที่ดีในการท�ำงานให้กับพนักงานทุกระดับ
4. ก�ำหนดแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทจึง
ในกิจ กรรมสาธารณประโยชน์ต่อ ชุม ชนและสังคม ทั้งชุมชน ได้อนุมัติการจัดท�ำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
ที่องค์กรเกี่ยวข้องและชุมชนอื่นๆ
บริษัท และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน ดังนี้
3.4.2 ผลการด�ำเนินงาน
1) การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน
กิจกรรม 5 ส
บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ตั้งแต่
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสร้างเสริมนิสัยในการสะสางการจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร โดยในปี 2564
สะดวก-สะอาด-สุ ข ลั ก ษณะ-สร้ า งนิ สั ย ซึ่ ง เป็ น กระบวนการ
บริษัทมีผลการด�ำเนินงานด้านพนักงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
จัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน มีแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
สามารถน�ำมาใช้เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสภาพแวดล้อม
(1)		 การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทด�ำเนินการในการสรรหาและรักษาบุคลากรอย่าง ในสถานทีท่ ำ� งานให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ เพือ่ ความสะดวก
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แบ่งแยกพื้นฐานของแต่ละ และปลอดภั ย ในระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ปัจเจกบุคคล อันได้แก่ ถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การท�ำงานขององค์กร
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน
นโยบายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ใส่ใจต่อสังคมและชุมชน
จึงก�ำหนดนโยบายด้านสังคม สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อ
พนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
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การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19
เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงานและผู้มา
ติดต่อ และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 บริษัท
จึงจัดสรรพื้นที่ในการปฏิบัติงานโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
และรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานเว้นระยะห่างระหว่างกันตลอดเวลา
ในขณะปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ จัดสรรหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และ
อุปกรณ์ฆา่ เชือ้ โรคไว้ตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ ตลอดจนฉีดพ่น
น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้สอื่ สารไปยังพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน
เป็นล�ำดับแรก โดยต้องใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันอุบตั เิ หตุ อาทิ เสือ้ เซฟตี้
และหมวกนิรภัย ในขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น
ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้น
หยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงานของพนักงาน
2) การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั มีการบริหารระบบคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
โดยได้กำ� หนดนโยบายคุณภาพ มุง่ เน้นถึงการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และตรงตามก�ำหนดเวลา มีการควบคุมคุณภาพงานตามระบบ
บริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001:2015 การควบคุ ม คุ ณ ภาพงาน
ทัง้ หมดนีม้ คี ณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management
Committee : QMC) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายคุณภาพ ตัวชี้วัด
และเป้าหมายด้านคุณภาพประจ�ำปีของบริษัท รวมถึงติดตาม
ทบทวนการด�ำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพและก�ำหนด
แนวทางการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระดับโครงการบริษัทมี Quality Assurance Expert ท�ำหน้าที่
ก�ำกับการด�ำเนินงานโครงการตามนโยบายคุณภาพด้านเทคนิค
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�ำหนด ติดตามก�ำกับการด�ำเนิน
งานโครงการที่มีความส�ำคัญและมีความเสี่ยงสูงด้านคุณภาพ
อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเคร่งครัดก่อนส่ง
มอบให้ลูกค้า
ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการติดตามตรวจสอบความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อผลงานและการบริการในทุกโครงการ (Customer
satisfaction survey) อย่างสม�่ำเสมอผ่านการประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้า ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ หรือการตอบแบบส�ำรวจ
โดยเป็นการประเมินผลแบ่งเป็น 4 หมวด จ�ำนวนรวม 10 ข้อ ดังนี้

คุณภาพ

เวลา

การบร�การ
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ภาพรวม

ระดับคะแนนในการส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้า มีดังนี้

4
3
2
1

พอใจมาก/สูงกว่าความคาดหวัง
พอใจ/ได้ตามที่คาดหวัง
ไม่พอใจ/ต�ำ่ กว่าที่คาดหวัง
ไม่พอใจมาก/ต�่ำกว่าที่คาดหวังมาก

โดยบริ ษั ท ก� ำ หนดเกณฑ์ โ ครงการที่ ผ ่ า นการประเมิ น
จะต้องได้รบั คะแนนตัง้ แต่ 3 คะแนนขึน้ ไปในทัง้ 10 ข้อ หากลูกค้า
ประเมินผลแล้วพบว่ามีข้อใดข้อหนึ่งได้คะแนนต�ำ่ กว่า 3 คะแนน
จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ และผู้จัดการโครงการจะต้องจัดท�ำแผน
แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานให้แก่ลูกค้าอย่างทันท่วงที
ในปี 2564 บริษัทได้เข้าประเมินผลความพึงพอใจของ
ลูกค้าใน 175 โครงการ ผลการประเมินมีโครงการที่ผ่านเกณฑ์
167 โครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของจ�ำนวนโครงการ
ที่เข้าประเมิน โดยคะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อมีดังนี้
หัวข้อ

คะแนนเฉลี่ย
จากคะแนนเต็ม 4

1. คุณภาพ
2. เวลา
3. การบริการ
4. ภาพรวม

3.6
3.6
3.7
3.7

3) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
แผนงาน
บริษัทตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
สังคม โดยก�ำหนดแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งชุมชนที่
องค์กรเกี่ยวข้องและชุมชนอื่นๆ โดยมีแผนงานในการสนับสนุน
การศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดที่ขาดแคลน โรงเรียนและ
ศูนย์อบรมเด็กเล็กในพื้นที่ชุมชนเดียวกับอาคารทีม โรงเรียน
เด็กพิการ ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินงาน
•		 โครงการด้านการศึกษา
บริษทั ร่วมกับมูลนิธกิ ลุม่ ทีมรวมใจ สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กบั โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 5 แห่ง และนครนายก
จ�ำนวน 4 แห่ง และในกรุงเทพฯ 4 แห่ง เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้แก่
เยาวชนด้านการศึกษา เป็นการสร้างอาชีพ ขจัดความยากจน
โดยบริษัท ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2550 ส�ำหรับ
ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการมอบทุนฯ ด้วยการโอนเงินให้แต่ละโรงเรียนน�ำไปมอบให้
กับนักเรียน

o มอบทุนการศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ วัดบ้านมะเกลือ
วิชาวดี วัดศรีสวรรค์สังฆาราม และโรงเรียนวัดเขามโน จังหวัด
นครสวรรค์
o มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดท่าด่าน วัดวังยายฉิม วัด
หุบเมย และโรงเรียนวัดท่าชัย จังหวัดนครนายก
o มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดนวลจันทร์
o มอบทุ น การศึ ก ษาศู น ย์ อ บรมเด็ ก ก่ อ นเกณฑ์ วั ด
นวลจันทร์
o มอบทุนการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน วัดบุญ
ศรีมุนีกรณ์
o โครงการปันน�้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ�ำ้ ซ้อน)

•		 โครงการ “ทีมกรุ๊ปร่วมใจ ต้านวิกฤตไวรัส COVID-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศ บริษัทร่วมกับมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จึงจัดตั้งโครงการ
“ทีมกรุ๊ปร่วมใจ ต้านวิกฤตไวรัส COVID-19” เพื่อช่วยเหลือสังคม ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการที่บริษัทด�ำเนินงาน
เพือ่ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงสนับสนุนการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและ
ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  โดยด�ำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

o บริจาคเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ มูลค่า 480,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
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o มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาล
ศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลปัตตานี
o มอบเงินแก่มูลนิธิโอกาส เพื่อน�ำไปช่วยเหลือชุมชน
และชาวบ้าน รวม 10 แห่ง ในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19

o มอบอาหารปรุ ง สุ ก ให้ กั บ ส� ำ นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

o มอบอาหารปรุงสุกให้กับสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ สนับสนุนโครงการ Food
For Fighters โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และมูลนิธิคุวานันท์
ในภารกิจ “ข้าวแสนกล่อง”
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o การตั้งตู้ปันสุขบริเวณด้านหน้าอาคารทีม โครงการ
รถไฟสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี -ปากน�ำ้ โพ ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการทีบ่ ริษทั เข้าไป
ด�ำเนินงาน

•		 โครงการบริจาคโลหิต
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานร่วมท�ำความดี ด้วยการบริการ
รถเคลือ่ นทีจ่ ากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย มารับ
บริจาคโลหิตที่อาคารทีมทุกไตรมาส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ บริษัทได้
ท�ำต่อเนื่องเป็นปีที่ 28  โดยมีชาวทีมกรุ๊ปร่วมกันสานต่อการให้ที่
ยิ่งใหญ่มาโดยตลอด

•		 ส่งต่อความรู้จากมืออาชีพสู่สาธารณะ
ในฐานะที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรน�้ำ 
บริษทั จึงได้จดั สัมมนาเชิงสาธารณะ (Public Seminar) ในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยน�ำประเด็นที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและก�ำลังเป็น
ที่สนใจของสังคมในขณะนั้น มาเป็นหัวข้อสัมมนา เพื่อให้ความรู้
ในเชิงวิชาการ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ รวมทัง้ การหาข้อสรุปใน
ประเด็นค�ำถามร่วมกัน ตลอดจนร่วมบรรยายความรู้กับองค์กร
ภายนอกเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การจัดบรรยายออนไลน์ ให้
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์นำ�้ ล่าสุด วิกฤตแล้วหรือยัง? จัดโดย
บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และ
บทสัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หัวข้อ  สถานการณ์
น�ำ 
้ รวมทั้งจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สถานการณ์นำ 
�้ ปี 2563”
ผ่าน Zoom

บรรยายออนไลน์ “สถานการณ์น�้ำล่าสุด วิกฤตแล้วหรือยัง?”
(ผ่าน Zoom)

•		 จัดท�ำหนังสือ
บริษัทรวบรวมองค์ความรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ รวมทั้งบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
โดยมีหน่วยงานจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Unit) ท�ำหน้าทีร่ วบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ และจัดท�ำหนังสือรวบรวม
องค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจในขณะนั้นมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถน�ำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้ต่อไป เช่น
เคล็ดลับในการท�ำงานผ่านหนังสือ เคล็ด “ไม่” ลับฉบับทีมกรุป๊ รับรูส้ ภู้ ยั น�ำ 
้ และ Hydropower พลังน�ำ้ กับการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

65

4 การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
สถานการณ์ COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2563
และเพิ่มความรุนแรงขึ้นในปี 2564 ส่งผลให้มีการล็อกดาวน์
และจ� ำ กั ด พื้ น ที่ ร ะลอกใหม่ อี ก ครั้ ง การปิ ด ไซต์ ง านก่ อ สร้ า ง
การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คมเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของ
โรค COVID-19 ที่ยาวนาน รวมทั้งความจ�ำเป็นที่ต้องเปลี่ยน
วิธีการท�ำงานตามแบบปกติเป็นการ Work From Home ตาม
นโยบายขอความร่วมมือจากทางภาครัฐ บริษัทและบริษัทย่อย
จึงต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานใหม่โดยใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ
เข้ามาช่วยเสริมให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่นเดียว
กั บ หลายองค์ ก รที่ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารท� ำ งานใหม่ เช่ น
การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในงานด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นการจัดแบบออนไลน์ หรือการ
แตกกลุ่มย่อยในการจัดประชุมให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มจ�ำนวน
ครั้งในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ครบจ�ำนวน
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด การเพิ่มการจ้างเหมาบุคลากรในท้องถิ่น
ท�ำการส�ำรวจทดแทนการจ้างเหมารูปแบบเดิม และการจัดให้มี
การประชุมตรวจรับงานแบบออนไลน์ เป็นต้น
การเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานใหม่นั้นต้องใช้ระยะเวลา
ในการปรับตัวในช่วงแรก ส่งผลกระทบให้การด�ำเนินงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างล่าช้าในช่วง 3 ไตรมาสแรก
ของปี และอาจรวมถึงการไม่สามารถเข้าไซต์ทำ� งานของทีป่ รึกษา
ได้ตามปกติในช่วงที่รัฐบาลประกาศปิดไซต์ก่อสร้างช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564 ด้วยอีกเหตุผลหนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัท
และบริษัทย่อยปรับตัวตามวิธีการด�ำเนินงานใหม่ได้ดีขึ้น ดังนั้น
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายบริษัทและบริษัทย่อยจึงเร่งสร้างรายได้
ตามวิถีใหม่ให้มีผลการด�ำเนินงานที่ปรับฟื้นตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียง
เป้าหมายที่คาดหวังไว้
นอกจากนีบ้ ริษทั และบริษทั ย่อยมีการขยายงานด้าน Non
Consulting Business อย่างต่อเนือ่ งและมองหาโอกาสทีจ่ ะลงทุน
ในโครงการต่างๆ ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 5 ปีที่ปรับใหม่ขององค์กร โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้นในปี 2564 ไม่ว่าจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ผูถ้ อื หุน้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 หรือการร่วมลงทุนกับพันธมิตรอีก 4 ราย
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ใหม่ ด ้ า นบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี
อสังหาริมทรัพย์ (Property Technology Related Services) เป็นต้น
ในส่วนขององค์กร บริษทั และบริษทั ย่อย ยังคงด�ำเนินการ
ตามมาตรการความเสี่ยงในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการสนับสนุนให้พนักงานได้รับ
วัคซีนอย่างครบถ้วน จัดให้มีการ Work From Home สนับสนุน
นโยบายภาครัฐ จัดให้มีตรวจ ATK กับบุคคลที่มีความเสี่ยงจาก
การท�ำงานเป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ และจัดให้มีการช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านการเงินให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปิดไซต์ก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังคงควบคุม
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารให้เกิดขึ้นเฉพาะส่วนที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานและก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร รวมทั้งรักษาระดับ
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กระแสเงินสดในมือให้มีอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

2. วิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้บริการของบริษทั และบริษทั ย่อยปี 2564
มีจำ� นวน 1,737.35 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากรายได้การให้บริการในปี
2563 ทีม่ จี ำ� นวน 1,704.95 ล้านบาท หรือเป็นการเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 1.90 โดยแบ่งรายได้เป็นภาคธุรกิจและเทียบสัดส่วนต่อ
รายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น ดังนี้ (1) รายได้จากการให้บริการ
โครงการภาครัฐจ�ำนวน 1,062.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 61.16 (2) รายได้จากการให้บริการโครงการภาคเอกชน
จ�ำนวน 477.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.50 (3) รายได้
จากการให้บริการโครงการต่างประเทศจ�ำนวน 98.86 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.69 และ (4) รายได้จากการให้บริการงาน
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องจ�ำนวน 98.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
5.65 และหากจัดรายได้ตามประเภทการให้บริการ จะเป็นสัดส่วน
ดังนี้ (1) รายได้จากการให้บริการงานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
644.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.08 (2) รายได้จากการให้บริการ
งานด้านอาคารและสาธารณูปโภค 459.55 ล้านบาท หรือร้อยละ
26.45 (3) รายได้จากการให้บริการงานด้านทรัพยากรน�ำ 
้ 374.51
ล้านบาท หรือร้อยละ 21.56 (4) รายได้จากการให้บริการงานด้าน
พลังงาน 134.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.74 (5) รายได้จากการ
ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม 95.28 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.59
(6) รายได้จากการให้บริการงานด้านอื่นๆ 29.36 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.69
รายได้ จ ากโครงการงานภาครั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2563
จ�ำนวน 80.73 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.22
ในปี 2564 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากโครงการ
ใหญ่ๆ ทีร่ บั ใหม่ในปีหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการจัดท�ำผังน�ำ 
้
ลุม่ น�ำ้ ปิง วัง ยม น่าน โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมือง
การบิ น ภาคตะวั น ออก โครงการควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์
ส่งน�ำ้ ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครัง้ ที่ 9 ร่วมกับ
การรั บ รู ้ ร ายได้ ข องโครงการใหญ่ ที่ รั บ มาในอดี ต อาทิ เ ช่ น
โครงการงานบริหาร ควบคุมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
แคราย-มี น บุ รี , โครงการงานบริ ก ารที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ควบคุ ม
งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ, โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นต้น
รายได้จากโครงการงานภาคเอกชน ใกล้เคียงกับรายได้ใน
ส่วนเดียวกันนี้ในปี 2563 โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3.43 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 ทั้งนี้รายได้ของโครงการภาค
เอกชนชะลอตัวลดลงในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 และต้นไตรมาสที่
3 จากการปิดไซต์กอ่ สร้างตามนโยบายภาครัฐ และกลับมาสูภ่ าวะ
ปกติดงั เช่นช่วงก่อนหน้า การด�ำเนินงานโครงการภาคเอกชนยังคง
มีแนวโน้มคงที่เช่นเดียวกับปี 2563 จากสถานการณ์ COVID-19
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากโครงการงานต่างประเทศ ลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากการทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยไม่ได้รบั งานใหม่โครงการต่างประเทศ
ในปี 2563 จึงท�ำให้ในปี 2564 รายได้สว่ นนีล้ ดลงเมือ่ เทียบปีกอ่ นหน้า 71.05 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงในอัตราร้อยละ 41.82 อย่างไร
ก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 3 และปลายไตรมาสที่ 4 บริษัทและบริษัทย่อยเริ่มได้รับงานใหม่ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่เข้ามาเสริม
จ�ำนวนหนึ่ง และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
รายได้งานบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เติบโตขึ้นกว่าปี 2563 ในอัตราร้อยละ 24.43 หรือจ�ำนวน 19.28 ล้านบาท จากการที่บริษัท
และบริษัทย่อยได้รับงานโครงการประเภทติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนเช่นที่เคยได้รับทุกปีในจ�ำนวนโครงการที่มากขึ้นกว่า
ปีก่อนๆ โดยทยอยรับเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ
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รายได้จากการขาย
ในปี 2564 เป็นปีแรกที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายของโครงการลงทุนตามโครงสร้างธุรกิจใหม่ด้านงานอื่น
นอกเหนือจากการให้บริการงานที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการลงทุนที่รับรู้รายได้ในปี 2564 นี้ประกอบด้วยโครงการลงทุนด้านบ�ำบัดน�้ำเสีย
ด้านพลังงานทดแทน และด้านน�้ำประปา รวมทั้งหมด 4 โครงการ มีจ�ำนวนเท่ากับ 21.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.23 ของ
รายได้รวมทั้งสิ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
รายได้จากการขาย

22

2563

2564
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รายได้อื่น
ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นเช่น รายได้จากการขายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รายได้จากการจัดท�ำรายงาน และ
อื่นๆ จ�ำนวน 21.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.20 ของรายได้รวมทั้งสิ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
ต้นทุนในการด�ำเนินการ ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนการให้บริการงานที่ปรึกษา
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการรวม 1,297.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการให้บริการของปีก่อนหน้าที่มีจ�ำนวน
1,249.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3.84 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการที่สอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของรายได้ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้การให้บริการในปี 2564 นี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอัตรา
ร้อยละ 74.69 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้การให้บริการของปี 2563 ที่มีอัตราร้อยละ 73.30 สาเหตุที่ต้นทุน
การให้บริการปรับตัวสูงขึน้ เนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยต้องปรับวิธกี ารท�ำงานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
หลายรูปแบบตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในช่วงแรก และหลายครัง้ เป็นการเพิม่ และ/หรือท�ำซ�ำ้ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน อีกทัง้ การขยายระยะเวลา
ของโครงการขนาดใหญ่โดยที่การเจรจาเบิกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มยังไม่เสร็จสิ้นขณะที่กลุ่มบริษัทต้องด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็เป็นเหตุ
ให้ต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นกว่าเดิม
องค์ประกอบของต้นทุนการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2564 ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ให้บริการทางวิชาชีพ จ�ำนวน 921.71 ล้านบาท (2) ค่าจ้างเหมาช่วง เช่น งานส�ำรวจพื้นที่และงานส�ำรวจ
ด้านอืน่ ๆ รวมทัง้ ค่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จ�ำนวน 242.45 ล้านบาท และ (3) ค่าใช้จา่ ยทางตรงอืน่ เช่น ค่าใช้จา่ ยภาคสนาม
ค่าจัดท�ำรายงาน ค่าอุปกรณ์ เป็นต้น จ�ำนวน 133.53 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของต้นทุนแต่ละหมวดต่อต้นทุนการให้บริการรวม
ในอัตราร้อยละ 71.03, 18.68, 10.29 ตามล�ำดับ และเมือ่ เทียบกับองค์ประกอบต้นทุนการให้บริการของปีกอ่ นหน้า จะเห็นว่าสัดส่วนของ
ค่าจ้างเหมาช่วงเพิ่มสูงขึ้นมากถึงอัตราร้อยละ 55.27
โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ

คาใชจายทางตรงอื่น
คาจางเหมาชวง
คาใชจายที่เกี่ยวของ
กับพนักงาน
% ตนทุนการใหบริการ
ตอรายไดการใหบริการ
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คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน

คาจางเหมาชวง

71%

คาใชจายทางตรงอื่น

ต้นทุนขาย
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมเท่ากับ 20.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายที่ระดับร้อยละ
93.65 โดยส่วนใหญ่เป็นต้นทุนจากค่าจ้างเหมาช่วงในการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง
ก�ำไรขั้นต้นและอัตราส่วนก�ำไรขั้นต้น
จากโครงสร้างต้นทุนดังกล่าวในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 441.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า
ในอัตราร้อยละ 3.11 หรือคิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ระดับร้อยละ 25.07 ของรายได้จากการให้บริการและรายได้ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
455.19

441.05

3.1% YoY

26.70%

25.07%
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กำไรขั้นตน

อัตรากำไรขั้นตน
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และก�ำไรจากการด�ำเนินการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารปี 2564 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ เท่ากับ 322.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 18.12 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนเดียวกันของปี 2563 ที่อยู่ในระดับร้อยละ 18.71 แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คาใชจายในการบริหารอื่น
คาเชาและบริการ
คาใชจายสำนักงาน
คาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย
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คาใชจายเกี่ยวของกับพนักงาน
%คาใชจายในการบริหาร
ตอรายไดรวม
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คาใชจายที่เกี่ยวของกับพนักงาน
คาเชาและบริการ
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คาเสื่อมราคาและตัดจำหนาย
คาใชจายสำนักงาน
คาใชจายในการบริหารอื่น เชน คาธรรมเนียมตางๆ
คารับรอง คาเบี้ยประกันวิชาชีพ

ก�ำไรสุทธิและอัตราก�ำไรสุทธิ
บริษัทและบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 เท่ากับ 111.85 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิของปีก่อนหน้าที่ 7.50
ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 6.28 คิดเป็นอัตราส่วนก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวมอยูท่ รี่ ะดับร้อยละ 6.28 ต�ำ่ กว่าอัตราส่วนเดียวกัน
ของปี 2563 ที่อยู่ระดับร้อยละ 6.97 เล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลจากที่บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนจากการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะ
โรคระบาด COVID-19 ที่ยาวนาน อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยเริ่มด�ำเนินธุรกิจด้านอื่นที่มีต้นทุนขายสูงในช่วงแรกของโครงการ
119.35

111.85

6.3% YoY

6.97%

6.28%

2563

2564

กำไรสุทธิ

อัตรากำไรสุทธิ

3. วิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน
2,008.42
สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รายไดที่ยังไมไดเรียกชำระ

276.29
113.40
147.02
65.65
580.76

2,176.64
277.27
106.83
142.32
89.91

สวนของผูถือหุนรวม

861.15

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

333.44
491.86

2563

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
สำรองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน
รายไดคาบริการรับลวงหนา
และเงินรับลวงหนา
จากผูวาจาง

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด

2,008.42

367.91
331.26

2564

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

914.33

27.52
296.18
97.95
486.99

2,176.64

1,016.35

24.15
271.59
131.27
521.77

185.46

211.52

2563

2564
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สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี
สินทรัพย์รวม 2,176.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รวม
สิ้นปี 2563 จ�ำนวน 168.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.38 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 1,650.22 ล้านบาท
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 526.42 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2564
มีจ�ำนวน 331.26 ล้านบาท ลดลง 160.60 ล้านบาทเทียบกับ
สิน้ ปี 2563 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 32.65 โดยเป็นการลดลงของ
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานที่ใช้ไปเพื่อเร่งรัดการผลิตงาน
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี รวมทั้งใช้ในการลงทุนในโครงการ
Non Consulting Business ขนาดเล็ก

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจาก
ผู้ว่าจ้าง มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 521.77 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม ปี 2564 เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 34.78 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นในอัตราร้อยละ 7.14 หลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนเงินรับ
ล่ ว งหน้ า ค่ า บริ ก ารจากผู ้ ว ่ า จ้ า งโครงการขนาดใหญ่ ที่ ไ ด้ รั บ
เพิ่มในปี 2564 ขณะที่รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้ายังมีจ�ำนวน
ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า
ส� ำ รองผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนั ก งาน ลดลง
จ� ำ นวน 24.59 ล้ า นบาท มาเป็ น ยอดส� ำ รองผลประโยชน์
ระยะยาว ณ สิ้นปี 2564 ที่จ�ำนวน 271.59 ล้านบาท จากเดิมมี
จ�ำนวน 296.18 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 หรือลดลงในอัตราส่วน
ร้อยละ 8.30 เนื่องจากผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ 34.47 ล้าน
บาท มาเป็นยอดลูกหนี้คงค้างเท่ากับ 367.91 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2564 เมื่อเทียบกับยอดลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2563 ที่มีจ�ำนวน
333.44 ล้านบาท ทัง้ นีล้ กู หนีค้ งค้างของบริษทั และบริษทั ย่อยกว่า
ร้อยละ 70 เป็นลูกหนี้คงค้างที่มีอายุหนี้ไม่เกิน 3 เดือน

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม
2564 จ�ำนวน 1,016.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีจ�ำนวน 914.33 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ 102.02 ล้านบาท ซึง่ เป็นการเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 11.16
จากก�ำไรสุทธิจากการด�ำเนินงานปี 2564

รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกช�ำระ บริษทั และบริษทั ย่อยมียอด
รายได้ที่ยังไม่เรียกช�ำระเพิ่มสูงขึ้น ณ 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวน
280.39 ล้านบาท จากจ�ำนวน 580.76 ล้านบาท ณ สิน้ ปี 2563 มา
เป็น 861.15 ล้านบาท คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.28 ส่วนใหญ่
เป็นการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกช�ำระของโครงการภาครัฐ
ขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการเบิกจ่ายล่าช้า กอปรกับสถานการณ์
COVID-19 ที่ท�ำให้การเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐมีอัตรา
ลดน้อยลง

กระแสเงิน สด สภาพคล่ อ งและอั ต ราส่ ว นทางการเงิน
ที่ส�ำคัญ

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สิน
รวม 1,160.29 ล้านบาท เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มี
จ�ำนวน 1,094.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.05
หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 66.19 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน
864.55 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 295.74 ล้านบาท
ซึ่งแยกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส�ำคัญได้ดังนี้
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น 26.06
ล้านบาท มาเป็นเจ้าหนี้ที่จ�ำนวน 211.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 14.05
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บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 ติดลบจ�ำนวน 160.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการใช้
เงินไปของกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 133.71 ล้านบาท ใช้ไปใน
กิจกรรมลงทุน เช่น ปรับปรุงอาคารและเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้ง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำ� หรับใช้ในการด�ำเนินการ เท่ากับ 8.15
ล้านบาท และกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น การจ่ายปันผลและช�ำระคืน
หนี้สินตามสัญญาเช่า เท่ากับ 18.89 ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วน
สภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ระดับ 1.91 เท่าเช่นเดียวกับ
ปี 2563 ขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน (Quick Ratio)
ลดระดับลงมาอยู่ที่ 0.81 เท่า เมื่อเที่ยบกับสิ้นปี 2563 ที่มีระดับ
1.07 เท่า สาเหตุจากลูกหนี้และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�ำระที่
เพิ่มขึ้นในปี และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
ณ สิ้นปี 2564 ปรับระดับลงจากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.14 เท่า
แต่อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing
Ratio) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 0.09 เท่ามาเป็น 0.10 เท่า
จากภาระหนี้สิ้นที่มีดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น

กระแสดเงินสดและอัตราส่วนทางการเงินที่สำ� คัญ

ปี 2564

ปี 2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

491.86
(133.56)
(8.15)
(18.89)
331.26

350.88
272.12
(18.96)
(112.18)
491.86

140.98
(405.68)
10.81
93.29
(160.60)

1.91
0.81

1.91
1.07

0.00
(0.26)

1.14
0.10
38.51

1.20
0.09
52.54

(0.06)
0.01
(14.03)

เงินสดสุทธิ (บาท)

เงินสดสุทธิต้นปี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน**
กระแสดเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิปลายปี
สภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
ความสามารถในการช�ำระหนี้ (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย

หมายเหตุ: ** กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

73

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท :
ชื่อย่อหลักทรัพย์:
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ:
กลุ่มอุตสาหกรรม:
หมวดธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียน:
ทุนช�ำระแล้ว:
ที่ตั้งบริษัท:
โทรศัพท์:
โทรสาร:
เว็บไซต์:
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:
ติดต่อเลขานุการบริษัท:

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
TEAMG
0107561000030
ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การจัดการครบวงจร
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
340,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
340,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
0 2509 9000
0 2509 9090
www.teamgroup.co.th
ir@team.co.th หรือ 06 3187 6444
cs@team.co.th

บุคคลอ้างอิง
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นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789
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ทีมกรุ๊ปพร้อมผนึกก�ำลังทั้งภายในองค์กรและพันธมิตร เพื่อ
ก้าวเป็นผู้น�ำในการให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการ (Integrated
Consulting) ภายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีความเชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 5 ด้าน
ดังนี้
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การคมนาคมและโลจ�สติกส

งานถนน สะพาน ทางพิเศษระหวางเมือง ระบบขนสงมวลชน ระบบราง รถไฟฟาทางคู
และรถไฟความเร็วสูง ทาอากาศยาน ทาเรือ วิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร
และการบริหารจัดการโลจิสติกส

ทรัพยากรนํ้า

บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้ เพือ่ การอุปโภค บริโภค และชลประทาน ไฟฟา
พลังนํ้า การปองกันนํ้าทวมและการระบายนํ้า วิศวกรรมชายฝง รวมถึงการคาดการณ
สถานการณนํ้า

สิ�งแวดลอม

การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร การศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
สิง่ แวดลอมเบือ้ งตน การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม การประเมินผลกระทบดานสังคม
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ การวางแผนจัดการสิง่ แวดลอม แผนปฏิบตั กิ ารอพยพ
โยกยายถิ่นฐาน และแผนพัฒนาสังคม

อาคารและสาธารณูปโภค

งานอาคารและระบบสาธารณูปโภคทุกประเภท รวมถึงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ในรูปแบบตางๆ เชน คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนยการคาและ Mixed-use Complex
นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารเขียว การวางผังเมืองและผังภูมภิ าค
การวางแผนพั ฒ นาที่ ดิ น อาคารและนิ ค มอุ ต สาหกรรม รวมถึ ง การพั ฒ นาเมื อ ง
รอบศูนยกลางการคมนาคม (Transit Oriented Development: TOD)

พลังงาน

โครงการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงาน Fossil Fuel และแหลงพลังงานทดแทนทุกประเภท
เพือ่ ลดตนทุนดานพลังงาน อันครอบคลุมถึงกาซธรรมชาติ ถานหิน พลังนํา้ ลม แสงอาทิตย
ชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ นิวเคลียร งานเปลีย่ นระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดนิ
เพือ่ รองรับการเปนมหานครแหงอาเซียน การพัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ ฐานดานพลังงาน
การอนุรกั ษพลังงาน การบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการวิศวกรอิสระและการทํา
Due Diligence
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ผนึกก�ำลังการให้บริการ
		 ตอบสนองความต้องการทุกภาคส่วน
4 ทศวรรษที่ผ่านมา ทีมกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยยึดมั่นหลัก SQT คือ การบริการด้วยหัวใจ (Service) ผลงานมีคุณภาพมาตรฐาน
มืออาชีพ (Quality) และการท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) วันนี้ทีมกรุ๊ปจึงมีหน่วยงาน องค์กร และ บริษัทชั้นน�ำทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
พันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจมากกว่า 100 ราย

International Organizations & Private Enterprises
Asian Development Bank

Cargill Meats (Thailand) Ltd.

Imperial Land Group

Japan Bank for International Cooperation

Central Department Store Co. Ltd

Italian-Thai Development PCL.

Mekong River Commission

Central Pattana PCL.

ITALTHAI GROUP

Overseas Cambodian Investment Corporation

CH. Karnchang PCL.

King Power International Co., Ltd.

Petroleum Trading Lao Public Company

Chevron Thailand Exploration and
Production, Ltd.

Land and Houses PCL.

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.
Atlantic Pharmaceutical Co., Ltd.
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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.

B.Grimm Power PCL.

Eastern Water Resources Development
and Management PCL.

Bangchak Biofuel Co., Ltd.

EDF Group

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

Bangkok Glass PCL.

EGCO Group

Nestlé (Thai) Ltd.

Bangkok Life Assurance PCL.

Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.

Noble Development PCL.

Bangkok Mass Transit System PCL.

Esso (Thailand) PCL.

Ocean Property Co., Ltd.

Bangkok Metal Works Co., Ltd.

Frasers Property (Thailand) PCL.

Power Line Engineering PCL.

Bangkok Expressway and Metro PCL.

Grand Home Mart Co., Ltd.

Pruksa Real Estate PCL.

Bangpa-In Land Development Co., Ltd.

Grohe Siam Ltd.

PMT Property Co., Ltd.

Better Pharma Co., Ltd.

Gulf Electric PCL.

PTT Exploration and Production PCL.

BigC Supercenter PCL.

GULF JP Co., Ltd.

PTT Global Chemical PCL.

Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Gunkul Engineering PCL.

PTT PCL.

Boonthavorn Ceramic Co., Ltd.

Halcrow Group

Punj Lloyd Group JV.

Boss Pharmacare

Home Product Center PCL.

Ratchaphruek Hospital

C&G Environmental Protection
Holdings Ltd.

IRPC PCL.

RATCH Group Public Company Limited

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.

S. Khonkaen Foods PCL.

TCC Capital Land Ltd.

Saraff Energies Ltd.

TCC Land Co., Ltd.

SC ASSET CORPORATION PCL.

Thai Maeda Corporation Ltd.

SCG Logistics Management Co., Ltd.

Thai Public Port Co., Ltd.

SEAFCO PCL.

Thai Oil PCL.

Unique Engineering
and Construction PCL.

SENA Devolopment PCL.

Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.

Vandapac Co., Ltd.

Serene Property Co., Ltd.

Thai Pigeon Co., Ltd.

Verasu Group Co., Ltd.

SF Development Co., Ltd.

Thai Polo Club Pattaya

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

Siam Kraft Industry Co., Ltd.

Thantawan Industy PLC.

Whizdom Inspire Sukhumvit

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
Ministry of Information and
Communication Technology
Ministry of Interior

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

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Ministry of Public Works and Transport,
Kingdom of Cambodia

Electricity Generating Authority of Thailand

Ministry of Transport

The Liquor Distillery Organization

Expressway Authority of Thailand

National Institute of Metrology (Thailand)

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

National Telecommunications Commission

The Secretariat of the House
of Representatives

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

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

The Government Lottery Office

The Treasury Department
Tourism Authority of Thailand
Wastewater Management Authority
and many more...
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5.2 ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คูก่ รณี ซึง่ เป็นคดีทมี่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั หรือ
บริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น แต่มี
คดีแพ่งทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และคดีแรงงาน
รวม 2 คดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บุคคลธรรมดารายหนึ่ง
เป็นโจทก์ฟ้องร้อง บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค ข้อหาผิดสัญญาจ้างท�ำของ
และละเมิด และเรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด รวมเป็นเงินจ�ำนวน 30,472,758.42 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ศาลแพ่งได้อ่านค�ำ
พิพากษาให้ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด ช�ำระ
เงิน จ�ำนวน 950,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559) เป็นต้นไป
จนกว่าจะช�ำระเสร็จ
เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจ
เมนท์ จ�ำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว
และเมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โจทก์ยนื่ อุทธรณ์ขอแก้คำ� พิพากษา
ของศาลแพ่งให้ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จ�ำกัด รับ
ผิดตามค�ำฟ้องของโจทก์
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์
2. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 อดีตพนักงานเป็นโจทก์
ฟ้องร้อง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์
จ�ำกัด (มหาชน) ต่อศาลแรงงานกลาง ในคดีแรงงาน ข้อหาเรียก
ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จาก บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) รวมเป็น
เงินจ�ำนวน 621,538.20 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
ของต้นเงิน 607,613.85 บาท นับถัดจากวันฟ้อง และ บริษัท ทีม
คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้
ยืน่ ค�ำให้การต่อสูค้ ดีแล้ว ศาลได้กำ� หนดนัดพิจารณาตรวจพยาน
หลักฐาน และก�ำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่ 29 มีนาคม 2565  
อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อ
ว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินและการด�ำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
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5.4 ตลาดรอง
-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ (เฉพาะกรณีที่
บริษัทออกตราสารหนี้)
-ไม่มี-
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2

ส่วนที่

การก�ำกับ
ดูแลกิจการ
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6 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในหลักการบริหารจัดการ
ที่มีระบบและกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริม
การด�ำเนินงานของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และได้
ยึดมั่นเป็นแนวทางและกลไกในการบริหารจัดการภายในองค์กร
เพื่ อ เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคณะกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยรวม ซึง่ การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว
จะต้องสะท้อนถึงหลักการส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระท�ำของตนเอง สามารถชีแ้ จงและอธิบายการตัดสินใจ
นั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกันและยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งาน
ที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. Vision to Create Long-Term Value การมีวิสัยทัศน์
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ และน�ำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความส�ำคัญในการน�ำไป
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และ
เสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ในทุกระดับชัน้ ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ใน
ระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
ซึ่ ง รวมถึ ง การก� ำ หนดระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมทาง
ธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code
of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้
บริษัทได้ท�ำการเผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั โดยมีสาระส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ได้แก่
• หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
• หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
• หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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• หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ
• หมวดที่ 7 : นโยบายที่สำ� คัญและการติดตามดูแล
  ให้มีการปฏิบัติ
• หมวดที่ 8 : นโยบายการต่อต้านทุจริต
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม “เอกสารแนบ
5 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจ” ทีเ่ ว็บไซต์บริษทั www.teamgroup.co.th

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ครอบคลุมประเด็นทีส่ ำ� คัญ อาทิ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
นโยบายการจ� ำ กั ด จ� ำ นวนบริ ษั ท ในการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายแยกบุคคลผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้เป็นคนละบุคคล หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ บทบาท
หน้าที่ของประธานกรรมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  
แนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ของกรรมการ การประเมิ น ผลของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
แผนสืบทอดต�ำแหน่ง การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การประชุมของ
คณะกรรมการ และการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ ริหาร ดังรายละเอียดเพิม่ เติมในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ หมวดที่ 5 โดยขอยกประเด็นส�ำคัญมาดังนี้
1) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ของบริษทั นัน้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559
เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้
(1) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
• ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินกิจการ
ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
• ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูล้ งมติแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น
ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือก
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้

• บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
• ในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี ทุ ก ครั้ ง ให้
กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) และกรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้า
มารับต�ำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งใน
ปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
• กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออก
ต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
• ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ในกรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ�ำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามา
แทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่
• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธาน
กรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทหี่ ลากหลายซึง่ สามารถ
น�ำประสบการณ์ทมี่ มี าพัฒนาและก�ำหนดแนวนโยบายทีจ่ ะก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของกิจการและผูถ้ อื หุน้ โดยรวม และมีหน้าทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนด
นโยบายบริษัท รวมถึงก�ำหนดดูแลติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการด�ำเนินงานของ
กิจการเทียบกับผลงานทีว่ างไว้  ซึง่ บริษทั มีคณะกรรมการจ�ำนวน
9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ�ำนวน
3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็น
การถ่วงดุลของกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอย่างเหมาะสม และบริษทั
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ
อิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และกรรมการแต่ละท่านมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำ� หนดขอบเขตและอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด โดยมีจ�ำนวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มี
ความรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจาก
วันที่มีมติแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบ
วาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยังไม่ได้
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป จนกว่าคณะกรรมการบริษทั
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่
แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมทีห่ มดวาระลง และ/หรือเป็น
ไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และโดยที่คณะ
กรรมการบริษทั จะแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทีส่ รรหามาได้จะต้อง
เป็นกรรมการอิสระและมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์และประกาศทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ นกั น กั บ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัท
• ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั
ย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
• มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถ
ท� ำ หน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอ
ที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงินได้
• มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(3)		 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษทั และ/หรือ
ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบุคคลที่มี
ความเหมาะสม ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดย
มีจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะ
กรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร
(4)		 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนจะ
ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบ
ด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการ
อิ ส ระและกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารโดยส่ ว นใหญ่ และ
โดยที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท จะแต่ ง ตั้ ง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแต่ ล ะท่ า นสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในบริ ษั ท
จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
(5)		 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการ
บริษทั และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั และ/หรือพนักงานของบริษทั
และ/หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจ�ำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการ
บริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
(6)		 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารให้ ม าจากการเสนอชื่ อ ของ
คณะกรรมการบริ ห าร โดยคั ด เลื อ กจากบุ ค คลที่ มี ชื่ อ เป็ น
คณะกรรมการบริ ห ารอยู ่ ใ นขณะที่ ท� ำการคั ด เลื อ ก หรื อ จาก
บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อน�ำเสนอให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) แนวทางการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
บริษทั มีกระบวนการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการทีช่ ดั เจน
และโปร่งใส โดยน�ำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะพิจารณาความเหมาะสมในการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนทีก่ ำ� หนดสามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทน
กรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ
บริ ษั ท มี น โยบายแยกบุ ค คลผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธาน
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กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลเพื่อ
ความชัดเจนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
และเพือ่ ความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในข้อ 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ)
4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ
เข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง
เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจาก
สถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
5) การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้ ง คณะ รวมทั้ ง ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ร่วมกันของกรรมการ
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการ
ดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะ
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายและ
แนวปฏิ บั ติที่เ กี่ ยวกั บผู ้ ถือหุ ้ น และผู ้ มีส่ ว นได้ เ สี ย ครอบคลุม
ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส โดยบริษัทได้เปิดเผยการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ
“การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี”

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท�ำจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ได้ยดึ ถือ
และปฏิ บั ติ โดยถื อ เป็ น ภาระและความรั บ ผิ ด ชอบทั่ ว กั น
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนสร้าง
ความน่าเชื่อถือในการด�ำเนินกิจการอันจะท�ำให้บริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
• ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด�ำเนิน
งานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมายและ

จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท�ำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและ
บริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
• ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด�ำเนินงานทีม่ มี าตรฐาน
และมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่
ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ เ พี ย งพอ และมี ห ลั ก ฐาน
สามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
• ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจาก
การด�ำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
• เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความ
ไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
• เปิ ด เผยข่าวสารข้อ มูล ของสินค้าและบริ การอย่ า ง
ถูกต้องครบถ้วน
• ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม  หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับผู้บริหาร
และพนักงานในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทาง
การค้า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�ำหนดไว้ในนโยบาย
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ หมวดที่ 6 ซึ่ ง
เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 5 ตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ที่ www.teamgroup.co.th

นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุมัติการจัดท�ำนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• อนุมตั กิ ารแก้ไขนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้าน
ผลประโยชน์ให้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติที่เข้มขึ้นเพื่อให้การ
ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
• พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
โครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)
• พิ จ ารณาการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยปฏิ บั ติ
อย่างสอดคล้องกับพระราชก�ำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

สามารถดูรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจได้ตาม
“เอกสารแนบ 5 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ” (หมวดที่ 6) ที่เว็บไซต์บริษัท

6.3.2 การปฏิบตั ิในเรื่องอืน่ ๆ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
โครงการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
(CGR) ครอบคลุม 5 หมวดหมู่ ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยสรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของ
นโยบายและแนวปฏิ บั ติ และระบบการก�ำกั บ ดู แ ล
กิจการในรอบปีที่ผ่านมา
6.3.1 การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาการที่ ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การ
ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก�ำกับดูแลกิจการ หรือ
กฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างสม�ำ่ เสมอทุกปีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัท
และสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code 2017) และ
เหมาะแก่กาลตลอดเวลา โดยปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณา ก�ำกับดูแล และพัฒนาการก�ำกับกิจการที่ดี โดยมีการ
ด�ำเนินการที่สำ� คัญดังนี้
นโยบายและแนวปฏิบัติ
• พิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายต่างๆ ของบริษัทให้
สอดคล้องกับบริบทและโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน และอนุมัติ

การก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
และกลยุทธ์ของบริษัท และให้ค�ำแนะน�ำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อน�ำ
ไปปฏิบัติ โดยให้ความส�ำคัญกับการท�ำธุรกิจที่ค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลตามแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
จากความมุ ่ ง มั่ น ในการผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น งานด้ า น
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส่ ง ผลให้ ใ นปี 2564 บริ ษั ท ได้ รั บ
ผลการประเมินจากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศหรือ 5 ดาว

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในสิ ท ธิ พื้ น ฐานของ
ผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและ
โอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูล
ของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการออก
เสียง ลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา สิทธิในการมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบ
บัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการใน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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(1)		 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตาม
แนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
• บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือ
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และ
วาระการประชุม โดยมีคำ� ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
• บริษัทได้อ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ
กระท�ำใดๆ ที่เป็นการจ�ำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยาก
หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อ
การเดินทาง เป็นต้น
• บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งค�ำถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งค�ำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน
และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน�ำส่งหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค�ำถาม
ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
• บริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควร
เสนอชือ่ กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
(2)		 การด�ำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นย�ำ
• กรรมการทุ ก คนควรเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
86

• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้มกี ารลงมติเป็นแต่ละรายการ
• คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริมหรือจัดให้มีบุคคลที่
เป็นอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
สามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อม
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
• คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�ำคัญ เช่น การท�ำรายการเกี่ยวโยง
การท� ำ รายการได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น
เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
• ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค�ำถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
(3)		 การจัดท�ำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอน
การลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ก่ อ นด� ำ เนิ น การประชุ ม รวมทั้ ง การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกค�ำถาม ค�ำตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
• บริ ษั ท จะเปิ ด เผยให้ ส าธารณชนทราบถึ ง ผลการ
ลงคะแนนของแต่ ล ะวาระในการประชุ ม สามั ญ และวิ ส ามั ญ
ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ส�ำหรับปี 2564 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวั น ที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ข องบริ ษั ท
เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพฯ 10230
โดยกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบ
ทุกท่าน รวมถึงผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมทั้ง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และฝ่ายกฎหมายของบริษทั เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามกฎหมาย
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมโดยการเสนอ
เพิม่ วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการ หรือส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะมีการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2564 แบบ QR Code พร้อมวาระการประชุมและความเห็นของ
กรรมการอย่างย่อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับเต็ม วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการ
บริษัท หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. รายงาน
ประจ�ำปี รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ บริษทั ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 ล่วงหน้า 30 วัน
ก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและ
ตัดสินใจล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการ
เรียกประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม
• ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง
และเหตุ ผ ล ตลอดจนความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท
เพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ
โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
- วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้รับการ
เสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ต�ำแหน่งในบริษัท การศึกษา การ
อบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง และ
การถือหุ้นในบริษัท
- วาระการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน มี ก ารให้ ข ้ อ มู ล
เกี่ ย วกั บ นโยบาย จ� ำ นวนเงิ น และรู ป แบบค่ า ตอบแทนแยก
ตามต�ำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
ผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบ
บัญชี จ�ำนวนปีทปี่ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ สู้ อบบัญชีของบริษทั การพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจาก
ค่าบริการอื่น (ไม่มีค่าบริการอื่น)
- วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล จ�ำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจ�ำนวน
เงินที่จ่ายในปีก่อนหน้า
• บริษทั ไม่มกี ารแจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญในทีป่ ระชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งกะทั น หั น รวมทั้ ง ไม่ เ พิ่ ม วาระการประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำ� คัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
• บริษัทสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมา
ประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ

อิ สระเข้ า ประชุ มและลงมติ แ ทนโดยใช้ หนั ง สื อมอบฉัน ทะทั้ง
3 รู ปแบบตามที่ กฎหมายก� ำ หนด และคณะกรรมการบริษัท
ได้เสนอรายชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทน
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนแทน
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2564 มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 44 ราย เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 13 ราย และ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนจ�ำนวน 31 ราย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 29
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรื อ 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�ำนักงานใหญ่ของบริษัท สถานที่ประชุมสะดวกต่อผู้ถือหุ้น
ในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยแนบแผนที่ตั้งของสถานที่
ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
• บริษัทก�ำหนดให้มีการด�ำเนินตามขั้นตอนการประชุม
อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงความสะดวก
ตลอดจนสิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และจัด
เจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับเพือ่ ให้ขอ้ มูลและตรวจเอกสารในการลงทะเบียน
ตลอดจนเปิดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาเริม่
ประชุม 2 ชั่วโมง โดยมีการน�ำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้
กับการประชุมทัง้ การลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล
เพื่อให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นย�ำ  โดยบริษัทไม่กระท�ำการใดๆ ที่มีลักษณะจ�ำกัดสิทธิใน
การเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิลงทะเบียน
เข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้ บริษัทยังได้
จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
• บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สามารถเข้าร่วมประชุมภายหลัง
จากการเริ่มประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงได้ในวาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
• ก่ อ นเริ่ ม ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม แนะน�ำกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี
ที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจ�ำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้ทปี่ ระชุมทราบ
และมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ แี้ จงหลักเกณฑ์และวิธี
การปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนน เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท
• บริษทั จัดให้มนี กั กฎหมายของบริษทั ท�ำหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
การลงคะแนนนับเสียง (Inspector) ซึ่งเป็นคนกลางเพื่อดูแล
ให้การลงทะเบียน การประชุมผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในทุกขั้นตอน
รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อาสาท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น สั ก ขี พ ยาน
ในการนับคะแนนเสียง โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2564 มี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ม าร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองอาสาท� ำ หน้ า ที่
เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงจ�ำนวน 1 ท่าน ได้แก่
คุณเปรมวณี ปรีดาพันธ์
• ประธานทีป่ ระชุมจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ
และด�ำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามล�ำดับ
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่ม
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
• บริษทั ก�ำหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็นไปตาม
จ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
โดยบริษัทมีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
• บริษทั จัดให้มกี ารลงคะแนนเสียงโดยน�ำบัตรลงคะแนน
มาใช้ในการลงมติแยกตามวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
มีการจัดท�ำบัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคลเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
• ระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอ
ความคิดเห็นในที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่างๆ แก่
ผู ้ ถื อ หุ ้ น จนสิ้ น ข้ อ สงสั ย และให้ มี ก ารบั น ทึ ก ประเด็ น ค� ำถาม
ค�ำตอบ ข้อเสนอแนะ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
• ประธานที่ประชุมได้แจ้งมติที่ประชุมทุกวาระอย่าง
ชัดเจน พร้อมรายละเอียดจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย และแสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่าง
ชัดเจนในรายงานการประชุม
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่จัดประชุม เพื่อให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ทราบในทั น ที โดยระบุ ผ ล
ของมติและจ�ำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
• บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำคัญกับคุณภาพของรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดยบันทึกสาระส�ำคัญต่างๆ
ประกอบด้วย
- รายชื่อพร้อมต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร
ที่เข้าร่วมประชุม
- สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการ
ใช้บัตรลงคะแนน
- ประเด็นข้อซักถามต่างๆ จากผู้ถือหุ้น และการชี้แจง
ข้อมูลหรือการตอบค�ำถามจากกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
- มติทปี่ ระชุมและผลของคะแนนในทุกวาระทีม่ กี ารลง
คะแนนเสียง ทั้งรายละเอียดคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย
• บริษัทจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม
จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ส่งผลให้
บริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพ
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การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจ�ำปี 2564
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติ
และปกป้องสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียง
ลงคะแนนแทน
ในกรณี ที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใดไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม
ด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะ
ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้ง
ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตน
อื่นๆ ตามที่กำ� หนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
• จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม
เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูล
ที่จ�ำเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่ม
วาระการประชุมกับทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการ
หรืออาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติม
แล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุ
ว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
ผูถ้ อื หุน้ สามารถเสนอบุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิพจิ ารณาเฉพาะบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ดังนี้
• มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งและไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
• มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท�ำงาน หรือ
คุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทก�ำหนด
• ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถ
อย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และ

พร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม�ำ่ เสมอ
• ไม่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย น
มากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการอิ ส ระจะเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาคั ด สรรผู ้ ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่อ เสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือ หุ ้ น พิ จ ารณา
ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมลงมติครัง้ สุดท้าย ซึง่ เอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้อง
แนบมาด้วยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง ได้แก่  
(1) แบบฟอร์มเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั
และ (2) ข้อมูลบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
โดยแนบใบหุน้ หรือหนังสือยืนยันการถือหุน้ จากบริษทั หลักทรัพย์
/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรองและส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทก�ำหนด
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และเป็นไปตาม
กฎหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับ
การดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้คำ� นึงถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้
• ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ หรือกรรมการ
อิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทเสนอให้มอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระของบริษัท และได้ระบุแจ้งค�ำอธิบายและ
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน
• บริษัทได้จัดส่งหนังสือ เชิญประชุม พร้ อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และแม้ว่าในปี 2564
ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึง่ รัฐบาลไทย
ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม และบริษทั ต้องด�ำเนินการตามมาตรการการจัดประชุม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว บริษัทจึงได้
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมพิจารณามอบ
ฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการ
• ในปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถ
เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เสนอชือ่
บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการ
ล่วงหน้า รวมทั้งส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่
14 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มส�ำหรับผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน
เรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน>ข้อมูลส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ >การประชุมผูถ้ อื หุน้ ”
• บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรง
ทางอีเมล ir@team.co.th หรือทางโทรศัพท์ 0-2509-9000-40 ต่อ
2019 และ 08-0271-9521
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อ
ป้องกันกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงพนักงานใช้ขอ้ มูลภายใน
เพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ ซึง่ เป็นการ
เอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลเกีย่ วข้อง ซึง่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจ�ำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในคณะ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
หรือบริษัทเท่านั้น   ส�ำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือ
สอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ข้อมูลที่
เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับ
ผู ้ จั ด การอาวุ โ สขึ้ น ไปเท่ า นั้ น บริ ษั ท มี บ ทลงโทษกั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ท�ำให้เกิดความเสียหาย
นอกจากนั้น บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การก�ำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบ
ข้อมูลภายในของผลการด�ำเนินงาน ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชน
เรียบร้อยแล้ว และห้ามน�ำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไป
เผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะออกเผยแพร่
ต่อสาธารณชน
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้
และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการ
ดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะ
ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ ี บริษทั ได้พจิ ารณาให้มกี ระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและ
หน้าทีท่ มี่ ใี นการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัน่ คงอย่าง
ยัง่ ยืนให้กบั กิจการ และสร้างผลประโยชน์ทเี่ ป็นธรรมให้แก่ทกุ ฝ่าย
นอกจากนี้ บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อ
สื่อสารเสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทาง
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ผู้ถือหุ้น
นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1 ของ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจแล้ว บริษัท
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้
โดยค�ำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยการด�ำเนินงาน
อย่างโปร่งใส ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายในที่เชื่อถือได้
พนักงาน
บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้าง บริษัทให้ความส�ำคัญกับ
พนั ก งานทุ ก ระดั บ ของบริ ษั ท โดยปฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานอย่ า ง
เท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน
โดยใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็น
ตัวชีว้ ดั รวมทัง้ ดูแลด้านสวัสดิการของพนักงานอย่างทัว่ ถึง ควบคู่
ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ รวมถึง
การให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเป็นส�ำคัญ
ลูกค้า
บริษัทพึงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
ที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้
ความส�ำคัญกับการก�ำหนดราคาทีเ่ ป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้
นโยบายการก�ำหนดราคาที่มี
คู่ค้า
บริษัทมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม ด�ำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เท่าเทียมกัน และการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ท�ำร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมุ่งเน้นในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยง
วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า
เจ้าหนี้
บริษทั มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีต้ ามกรอบของกฎหมายและ
สัญญา และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื ตามข้อตกลงหรือสัญญา
ที่มีอย่างเคร่งครัด กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันในสัญญา และ/หรือมีเหตุท�ำให้ผิดนัดช�ำระหนี้ บริษัทจะ
ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบโดยเร็ว เพือ่ พิจารณา
หาแนวทางแก้ไขร่วมกันด้วยหลักความสมเหตุสมผล
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ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ข องชุ ม ชน ตลอดจนพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดดุลยภาพต่อธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
บริษัทปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
• บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเติบโตของบริษทั อย่างยัง่ ยืน
อันมีผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม�่ำเสมอและ
ในอัตราที่น่าพอใจ
• บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับของบริษัท อย่าง
เท่ า เที ย มและเป็ น ธรรม ควบคู ่ ไ ปกั บ การมุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
ศักยภาพและความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนจัดให้
มีการเติบโตตามสายอาชีพ รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส�ำคัญ ดังนี้
ก. บริ ษั ท น� ำ ผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
รายบุคคลทุกระดับมาพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม ทัง้ ใน
รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจ�ำปี
ข. บริษัทได้จัดท�ำแผนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตาม
สายอาชีพของตน โดยในปี 2564 จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
พัฒนาพนักงาน รวม 10.40 ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี
ค. บริษทั จัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพพนักงาน โดยด�ำเนิน
การต่อเนื่องกว่า 30 ปี และจัดสวัสดิการต่างๆ  อาทิ การประกัน
ชีวิตและสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การฉีดวัคซีน และประกันสังคม ให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้ง
สวัสดิการส่วนเพิ่มจากการท�ำงาน อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าเดินทาง และค่าโทรศัพท์  ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม
ง. บริษัทก�ำกับดูแลและใส่ใจเรื่องความปลอดภัย และ
สุขอนามัยทีด่ ใี นสถานทีท่ ำ� งาน คณะกรรมการจึงได้อนุมตั กิ ารจัด
ท�ำนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั โดยปี 2564
ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานหรือการเจ็บป่วยจากการ
ท�ำงาน และที่ส�ำคัญยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 บริษัทได้ให้ความ
ส�ำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยให้พนักงานมีความปลอดภัย
และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น การอนุญาตให้ปฏิบัติงาน
จากทีบ่ า้ น (Work From Home) จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นและพัฒนาระบบ IT เพือ่ รองรับการ
ปฏิบัติงานในรูปแบบดังกล่าว ในส่วนของพื้นที่ท�ำงานบริษัทได้มี
การแบ่งระยะห่างในพื้นที่ท�ำงานอย่างเป็นสัดส่วน และเข้มงวด
ในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ท�ำความ
สะอาดอุปกรณ์ส�ำนักงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
แผ่นฆ่าเชื้อโรคส�ำหรับปุ่มกดในลิฟท์ ตลอดจนปรับเปลี่ยนเครื่อง
สแกนเพื่อลงชื่อเข้างานเป็นรูปแบบไร้การสัมผัส รวมทั้งจัดหา
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กบั พนักงาน และติดตามความเสีย่ ง
ด้านสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด
• บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพสินค้า
และการให้บริการทีด่ ี เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดย
บริษัทผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015 พร้อมทั้งได้
จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ทีม่ ตี อ่ ลูกค้าในด้านต่างๆ ซึง่ ผลการประเมิน
ในปี 2564 ได้คะแนนเฉลีย่ 95% ทัง้ นี้ บริษทั ได้นำ� ผลการประเมิน
ทีไ่ ด้รบั ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
• บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า และ
เจ้าหนี้
• บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคมใกล้เคียง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพ
แวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้
สนับสนุนให้พนักงานของบริษทั ร่วมด�ำเนินงานในโครงการต่างๆ
ดังรายงานไว้ในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หวั ข้อ “การขับเคลือ่ นธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน”

ในปี 2564 บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ คี รบถ้วนโดยไม่มปี ระวัตกิ ารส่งรายงานทางการเงินล่าช้า และ
มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เช่น การแจ้งสารสนเทศเรื่องผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทประจ�ำไตรมาสและประจ�ำปี สารสนเทศในการลงนาม
สัญญาโครงการใหม่ที่ส�ำคัญ รวมทั้งการจัดท�ำรายงานข้อมูล
ทางการเงิน พร้อมรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจ�ำปี และเปิดเผยเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านรายงานประจ�ำปี และเว็บไซต์
ของบริษัท เป็นต้น
นอกเหนื อ จากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการให้ข่าวสาร
ข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
อย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง และน�ำเสนอผลงานให้
แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยมุง่ เน้นให้มกี ารสือ่ สารและสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียม
กัน โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท�ำหน้าที่
รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
บริ ษั ท ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล โดยคณะ โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
กรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ จดหมาย: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่าง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ เป็นไปตาม
เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์
ช่องทางที่กฎหมายก�ำหนด ซึ่งข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ Email:			 ir@team.co.th, nuanprae_p@team.co.th
ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง เป็ น ไป โทรศัพท์: 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ 080 271 9521
ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ โทรสาร: 0 2509 9090
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความ
นอกจากนัน้ ผูส้ นใจสามารถขอนัดเข้าประชุมกับผูบ้ ริหาร
ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปและผ่าน ของบริษัทเพื่อขอข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้ และในปี 2564
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเี่ ป็นอิสระซึง่ ได้รบั การรับรองจาก บริษัทมีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักวิเคราะห์ทั้งจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศและต่างประเทศ จากสถาบันที่น่าเชื่อถือรวม 12 แห่ง
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการเพื่อแสดงถึงความ รวมทั้งนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้
โปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับผลประกอบการของบริษทั ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ�ำนวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2564
จ�ำนวนครั้งต่อปี
ผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย ทัง้ นี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจาก
จะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางส�ำนักงานคณะกรรมการ TEAMG พบนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
4
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ TEAMG พบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
2
แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทด้วย
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
6.3.2 การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ โดยอ้างอิง
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG
Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนการน�ำ CG Code มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนทีก่ ำ� หนดไว้อย่างครบถ้วน ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในเรือ่ งใดทีย่ งั มิได้มกี ารก�ำหนดเป็น
นโยบายหรือยังมิได้นำ� ไปปฏิบตั หิ รือปรับใช้ ฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษทั จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาทบทวน
และหาแนวทางปรับปรุง ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา ยังมีแนวปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ที่บริษัทยังไม่ได้น�ำไปปรับใช้ ดังนี้
ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR
หมวดการค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ค�ำชี้แจงของบริษัท

บริษทั ควรจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดย
อาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึง่ ในรายงานประจ�ำปี หรือจัดท�ำเป็น
รายงานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนแยกต่างหาก ตามกรอบของ Global
Reporting Initiative (GRI) ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น

บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ รายงานความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม
โดยรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจ�ำปี ภายใต้หัวข้อ
“การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” และอยู่ระหว่างศึกษา
ข้อมูลในการจัดท�ำรายงานการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามกรอบของ GRI

บริษทั ควรมีกระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified
Companies)

บริษัทยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและอัตรา
ก�ำลังในการจัดเตรียมข้อมูลในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลง
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหาร
ความเสี่ ย งขององค์ ก ร ตลอดจนจั ด ท� ำ คู ่ มื อ การบริ ห าร
ความเสีย่ งและมีการสือ่ สารให้พนักงานรับทราบและปฏิบตั แิ ล้ว

บริษัทควรก�ำหนดและเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน
พนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน
ที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวไว้ในระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล และ
เปิดเผยไว้ให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบผ่านระบบ Intranet
ขององค์กร

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการควรระบุวาระการด�ำ รงต�ำแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยควรก�ำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น
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บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ ก รรมการอิ ส ระด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ได้
ไม่เกิน 9 ปี ในกรณีจำ� เป็นให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไปคณะกรรมการ
จะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ที่ 3.2.5 ของหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2560 แล้ว ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัท
ทุกท่าน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทจ�ำนวน 4 ปี
ซึ่งยังไม่เกิน 9 ปี อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มี
ความรู ้ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ตลอดจนมี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์และมีความเป็นอิสระ อันจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อื่นเป็นอย่างดี

ข้อที่ยังปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ CGR
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ค�ำชี้แจงของบริษัท

บริษัทควรก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุม
ขั้ น ต�่ ำ  ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดว่า “ในการประชุม
คณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ซึ่งเป็น
ไปตาม พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด มาตรา 80 แล้ว อีกทัง้ การ
ประชุมของคณะกรรมการที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านมีอิสระ
ในการแสดงความเห็นอย่างเต็มทีก่ อ่ นจะขอลงมติ เพือ่ ให้เกิด
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสูงสุดด้วยแล้ว

คณะกรรมการควรมีการจัดตั้ง CG Committee (ระดับ
กรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารท�ำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการกลั่นกรอง
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายทางด้านบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมอยู ่ จ นถึ ง
ปัจจุบัน

ทัง้ นี้ ส�ำหรับหลักปฏิบตั ทิ ยี่ งั ไม่สามารถปฏิบตั หิ รือยังมิได้นำ� ไปปรับใช้ ได้มกี ารพิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

93

7 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

ตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่
บริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารคุณภาพ
รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูแทนฝายบริหาร
ดานคุณภาพ

ธุรกิจที่ปรึกษา

รองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ฝายปฏิบัติการ

ธุรกิจการเงิน
และธุรการองคกร

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

หมายเหตุ: บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ไอวีแอล จ�ำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร (ตาม
ค�ำนิยามของ ก.ล.ต.)
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในด้านทักษณะความช�ำนาญ ความรู้ ประสบการณ์
เพศ และอายุ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ�ำนวน 9 ท่าน โดยกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน
มีกรรมการที่เป็นเพศหญิง 1 ท่าน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านของกรรมการทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุล
คณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด
โครงสร้างกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน
(ร้อยละ 33 ของกรรมการทั้งหมด)
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กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน
(ร้อยละ 45 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 2 ท่าน
(ร้อยละ 22 ของกรรมการทั้งหมด)

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำ� นาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
1) รายนามกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประเภทกรรมการ

1. นายศานิต ร่างน้อย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย/1*

รองประธานกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม

3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการอิสระ

4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์/2

กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์/1

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม

6. นายชวลิต จันทรรัตน์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม

7. ดร.ชนะ ภูมี

กรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย/1

กรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม

9. ดร.อภิชาติ สระมูล

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการผู้มีอำ� นาจลงนาม

โดยมีนางสาวภมรา พัฒนภูมิธนินท์ ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ: รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ
/1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท
/2
กรรมการอิสระที่จบการศึกษาทางด้านบัญชี
*
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย เป็นประธานกิตติมศักดิ์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
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• พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการการได้มาหรือจ�ำหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะ
ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุมตั ิ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• พิจารณาอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่
ในกรณีทรี่ ายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทั้ ง นี้ ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทและการก�ำกับดูแลให้การ แห่งประเทศไทย
• พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อยู ่ ใ นกรอบของการมี จ ริ ย ธรรมที่ ดี ผูถ้ อื หุน้ เมือ่ เห็นได้วา่ บริษทั มีกำ� ไรพอสมควรทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
การท�ำหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty คือ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
มี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
• มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการ
ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ด�ำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ�ำปี และ
บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความระมัดระวัง และ ก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและก�ำหนดค่าตอบแทนของ
บริษัท
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
• รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย ฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
• ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่ ง
• พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด
• ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดเป้าหมาย
รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับต�ำแหน่ง ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความ
กรรมการ ในกรณี ที่ ต� ำ แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น สมเหตุสมผล
นอกจากการออกตามวาระ
• รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงานโดย
• พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจาก รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความ ส�ำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
เหมาะสม พร้อมทั้งก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความ
• พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�ำคัญ เช่น นโยบาย
รับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าว
และแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหาร
• พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก การได้ ม าหรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น และรายการอื่ น ใดที่
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการ กฎหมายก�ำหนด
ตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมัติในการท�ำธุรกรรม
รวมถึ ง ประกาศข้ อ บั ง คั บ และ/หรื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ และการด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องโดยจัดท�ำเป็นคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ และให้มีการ
ของบริษัทต่อไป
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• พิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการ
• จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการ
ซึ่งมีอ�ำนาจผูกพันบริษัทได้
สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการ
• แต่งตัง้ บุคคลอืน่ ใดให้ดำ� เนินกิจการของบริษทั ภายใต้ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คล
• ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ดังกล่าวมีอ�ำนาจและ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการ พิจารณาค่าสอบบัญชีประจ�ำปี เพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
เห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
หรือแก้ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการ
จัดท�ำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
2) กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท คื อ
นายประเสริฐ ภัทรมัย นายธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นายชวลิต
จันทรรัตน์ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย นายอภิชาติ สระมูล กรรมการ
จ�ำนวนสองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญ
ของบริษัท
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บัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปี และครอบคลุมในเรื่องส�ำคัญๆ ตาม
นโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำ� หนดไว้
• คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ทั้งนี้ ก�ำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งใน
ส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนี้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
บางส่วนที่สำ� คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั
มหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การท�ำ  แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า
กิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ การมอบหมายให้
บุคคลอืน่ ใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
ของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(ฌ) การอื่ น ใดที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ 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� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
ทั้ ง นี้ การมอบอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
จากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ส�ำหรับทั้งบริษัทและ
บริษัทย่อย
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
• ก�ำกับ ติดตาม และดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• เป็นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
• เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงสองฝ่าย
เท่ากัน
• ก� ำ หนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการโดยหารื อ
ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และมีมาตรการทีจ่ ะดูแลให้เรือ่ ง
ส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
• จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอ
เรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�ำคัญกันอย่าง
รอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจ
ที่รอบคอบแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
• เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น
ผู ้ บ ริ ห ารและกรรมการที่ ไ ม่ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห าร และระหว่ า งคณะ
กรรมการและฝ่ายจัดการ
บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ควบคุมการด�ำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงาน และบริหารงานประจ�ำวันของบริษัท
• ตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภารกิจ
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการควบคุมการ
บริหารงานในสายงานต่างๆ
• เป็ น ผู ้ มี อ� ำนาจในการบั ง คั บ บั ญ ชา ติ ด ต่ อ สั่ ง การ
ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสัญญา เอกสารค�ำสัง่ หนังสือแจ้ง
ใดๆ ตามที่กำ� หนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
• มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามทีเ่ ห็นสมควร
ตลอดจนก� ำ หนดขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้มีอ�ำนาจ เลิกจ้าง ปลดออก ให้ออกตามความ
เหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือ
อ�ำนาจด�ำเนินการ
• มี อ� ำ นาจในการก� ำ หนดเงื่ อ นไขทางการค้ า เพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัท
• พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือ่
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
• อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
• ด� ำ เนิ น การใดๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท มี ก� ำ หนดวั น ประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษั ท
ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม�ำ่ เสมอ โดยในการประชุมแต่ละ
ครั้ ง บริ ษั ท จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสารประกอบ
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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การประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วั น ประชุ ม เพื่ อ ให้ ก รรมการมี เ วลาเพี ย งพอในการศึ ก ษา
ข้อมูลก่อนเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม ผ่ า นเลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ประสานงาน
ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�ำคัญเรื่อง
การจั ด การเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องผู ้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งรอบคอบ ในกรณี ที่ ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง
มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ มี ก ารพิ จ ารณา กรรมการดั ง
กล่ า วจะต้ อ งไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งนั้ น และ
ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีอสิ ระในการแสดงความเห็นและ
ลงมติโดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้
แสดงความเห็นอย่างเต็มทีก่ อ่ นจะขอลงมติ เมือ่ สิน้ สุดการประชุม
บริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการ
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิง
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือปัญหาต่างๆ
ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรน�ำไปพัฒนาการ
ด�ำเนินการของบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ชุดต่างๆ 4 คณะ เพื่อติดตามและก�ำกับการดูแลการด�ำเนินงาน
อย่ า งใกล้ ชิ ด และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า ง
สม�่ำเสมอ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน โดยมีการก�ำหนดองค์ประกอบสมาชิก
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
ชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 รายชื่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีจำ� นวน 3 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
มีรายนามดังนี้
รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

1. นายศานิต ร่างน้อย
2. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ ใ นการสอบทานความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น คื อ นางสุ วิ ม ล กฤตยาเกี ย รณ์ จบการศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาโท คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย และปริ ญ ญาตรี คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และได้ ท� ำ งานในต� ำ แหน่ ง กรรมการผู ้ จั ด การ
ในบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจ
สอบบัญชี และต�ำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ�ำกัด
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจสอบบัญชี
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โดยมี นางสาวภมรา พัฒนภูมิธนินท์ เลขานุการบริษัท
ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�ำหน้าที่
ช่วยเหลือการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการ
ประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี
• สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน และอาจเสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นสิ่งส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำ� คัญและ
จ�ำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชี
ภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท
• พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนเสนอเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายนอก ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตาม
วิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
• พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของ
บริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อ
ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
• สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
• รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
• จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
• ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน
ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอำ� นาจเชิญให้ฝา่ ยจัดการ/ ผูบ้ ริหาร/ หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร
ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
• ให้มีอ�ำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตาม
ระเบียบของบริษทั มาให้ความเห็นหรือให้คำ� ปรึกษาในกรณีจำ� เป็น
อย่างยิ่ง
• คณะกรรมการตรวจสอบต้ อ งประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน
พร้ อ มทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้
การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
• พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร
จ�ำนวน 6 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนาม
ดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายชวลิต จันทรรัตน์
2. นายกิตติพล บุลนิม
3. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี
4. ดร.สิรินิมิตร บุญยืน
5. ดร.อภิชาติ สระมูล
6. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกิตยิ า นาแพงรัตน์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริหารมี
รายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร.อภิชาติ สระมูล
2. นายนคร แสนยาสิริ
3. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์
4. นายสมพัสตร์ สุวพิศ
5. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกานต์พิชชา เตียวอุดมไพศาล ท�ำหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
• ท�ำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไป
ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้และรายงานผลการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของกรรมการบริ ห าร ส่ ว นการลงมติ ข อง
คณะกรรมการบริหารต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากจากทีป่ ระชุม
และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนน
เสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
• พิจารณาการก�ำหนดอ�ำนาจและระดับการอนุมัติของ
แต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยก
หน้าทีท่ อี่ าจเอือ้ ให้เกิดการท�ำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการก�ำหนด
ขั้นตอน และวิธีการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม
เพือ่ ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตาม
หลักการและข้อก�ำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
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• พิจารณางบประมาณประจ�ำปี และขั้นตอนในการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุม
ดูแลการใช้จา่ ยตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว
• พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
• พิจารณาอนุมัติการลงทุน และก�ำหนดงบประมาณ
ในการลงทุน ตามอ�ำนาจในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
• พิจารณาการท�ำสัญญาต่างๆ ทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ตาม
อ�ำนาจในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
• รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่าง
เพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดท�ำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
• พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษทั และเสนอจ่าย
ปันผลประจ�ำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณาการด�ำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงาน
เหตุการณ์ หรือการกระท�ำที่ผิดปกติ หรือการกระท�ำผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์
ดั ง กล่ า วมี ผ ลกระทบที่ มี ส าระส� ำ คั ญ จะต้ อ งรายงานให้ ค ณะ
กรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอัน
สมควร
• ด�ำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่
ได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
• การด�ำเนินการเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
ในเรือ่ งใดๆ  ซึง่ ได้รบั การลงมติ และ/หรืออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
• ควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม
• พิจารณาก�ำหนดการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม  
• ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึงอ�ำนาจ และ/
หรือการมอบอ�ำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับ
มอบอ�ำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยาม
ไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ
ผลประโยชน์ ใ นลั ก ษณะอื่ น ใดขั ด แย้ ง กั บ บริ ษั ท ซึ่ ง การ
อนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
100

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจ�ำนวน 15 ท่าน มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
มีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร.อภิชาติ สระมูล

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. นายนคร แสนยาสิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรพงศ์ ปรีชา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสมพัสตร์ สุวพิศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายมีฤกษ์ พัสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายพลรัชต์ คงชุ่ม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพงษ์ธร กุศลจิตต์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางเนตรชนก ต๊ะปินตา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายนริศร์ เด่นไพบูลย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นางสาวมยุรี ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นางสาวนวลแพร ภัทรมัย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• ก�ำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
แต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ
มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
• ประเมินความเสีย่ งในระดับองค์กร และก�ำหนดวิธกี าร
บริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุม
ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำ� หนดไว้
• ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
• มีอ�ำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือ
แต่งตั้งและก�ำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่
บริ ห ารความเสี่ ย งตามความเหมาะสม และให้ ร ายงานต่ อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
บรรลุวัตถุประสงค์

• รายงานผลของการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
• จั ด ท�ำคู่มือ การบริหารความเสี่ย ง และประกาศให้
พนักงานรับทราบน�ำไปปฏิบัติได้
• ระบุ ค วามเสี่ ย งด้ า นต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ
ต่อบริษัท
• จัดท�ำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
• ประเมินผลและจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยง
• จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดย
เชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
• ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
4.		 คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาผลตอบแทน
(Nomination and Compensation Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน จ�ำนวน 3 ท่าน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีรายนามดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

1. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
2. นายชวลิต จันทรรัตน์
3. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย /1

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

หมายเหตุ: /1นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน แทนนายวีระ สุธีโสภณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

โดยมี นางสาวภมรา พัฒนภูมิธนินท์ เลขานุการบริษัท
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ผลตอบแทน
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน
ด้านการสรรหา
• ก� ำ หนดวิ ธี ก ารสรรหาบุ ค คลที่ เ หมาะสมเพื่ อ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด�ำเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยการก�ำหนดคุณสมบัติ และความรู้ ความช�ำนาญ
แต่ละด้านที่ต้องการให้มี
• สรรหากรรมการ เมือ่ ถึงวาระทีจ่ ะต้องเสนอชือ่ กรรมการ
ให้แก่คณะกรรมการบริษทั พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณา
จากกรรมการเดิมให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชือ่ จาก
ผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจาก
บุคคลจากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคน
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

• พิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ มาและ
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ
ที่ก�ำหนดไว้
• ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ด�ำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีที่จะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับ
การแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
• เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
บรรจุชอื่ ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
• พิ จ ารณาสรรหากรรมการชุ ด ย่ อ ยและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
• สามารถหาบุคคลทีท่ ำ� หน้าทีท่ ปี่ รึกษาเพือ่ ให้ความเห็น
หรือให้คำ� ปรึกษาในกรณีจ�ำเป็น
ด้านการพิจารณาผลตอบแทน
• พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ
กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความ
เหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ ที่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ น
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้เหมาะสมเพือ่ ให้เกิดผลงานตามทีค่ าดหวัง ให้มคี วามเป็นธรรม
และเป็ น การตอบแทนบุ ค คลที่ ช ่ ว ยให้ ง านของบริ ษั ท ประสบ
ผลส�ำเร็จ
• ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น
ค่าตอบแทนประจ�ำ  ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน และค่า
เบี้ยประชุม โดยค�ำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่  
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษทั และความรับผิดชอบ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
• พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• ก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำปีของกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และ
น� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ อนุ มั ติ ค ่ า ตอบแทนของ
กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ส่วนของกรรมการ
ให้คณะกรรมการบริษัทน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
• พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณี
ที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดย
ยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้
กรรมการและพนักงานปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่
ให้ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้
อย่างแท้จริง
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและต�ำแหน่งผู้บริหาร (ตามค�ำนิยาม ก.ล.ต.)
รายชื่ อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ตามนิ ย ามของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564  มีจำ� นวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
รักษาการรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. นายนคร แสนยาสิริ
ฝ่ายปฏิบัติการ
3. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
4. นายสมพัสตร์ สุวพิศ
5. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
1. ดร.อภิชาติ สระมูล

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร

บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท
ตลาด และคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับ
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไว้
1.4 ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผล
ตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารด้วย
2. ประเภทค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประกอบด้วย 3 ส่วน
2.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยราย
เดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อย
2.2 ค่ า เบี้ ย ประชุ ม เพื่ อ สะท้ อ นการท� ำ งานของ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และเพื่อจูงใจให้กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม�ำ่ เสมอ
2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินรางวัล
โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนในข้อ 2.1 และข้อ 2.2
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
3.1 ค่ า ตอบแทนกรรมการรายเดื อ น ให้ จ ่ า ยเป็ น
รายเดือนทุกเดือนส�ำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
3.2 ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกับกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยทุกท่านที่เข้าประชุม (ทั้งที่เป็นกรรมการอิสระ
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร) ส่วนกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารของบริษทั
จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจูงใจ
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อผลส�ำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาผลตอบแทนเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาและเสนอค่ า ตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อน�ำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา
บริษัทได้ก�ำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจ
อนุมัติ โดยมีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้มีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทใี่ ช้อยู่ในปัจจุบัน และอยูใ่ นลักษณะที่ ให้ผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เปรียบเทียบได้กบั มาตรฐานหรือระดับทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นอุตสาหกรรม และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
กิจการในระยะยาว
และขนาดเดียวกับบริษัท
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาค่ า
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
กรรมการชุดย่อย
ในการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท ให้ ค ณะ ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้เหมาะสมเพือ่ ให้เกิดผลงานตามทีค่ าดหวัง ให้มคี วามเป็นธรรม
และวิธีการดังต่อไปนี้
และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผล
1. แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการ ส�ำเร็จ
ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ชุดย่อย ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการท�ำงาน
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณา
ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
1.2 ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผล หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. แนวทางการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนของประธาน
ตอบแทน พิ จ ารณาถึ ง ประเภทค่ า ตอบแทน วิ ธี ก ารจ่ า ยค่ า
ตอบแทน และจ�ำนวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เจ้าหน้าที่บริหาร
1.1 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้
1.3 ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ่ า ต อ บ แ ท น ดั ง ก ล ่ า ว
พิ
จ
ารณาจากภาระหน้
าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ความรู้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
102

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจน
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทน
ในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย
1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสม
ของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริษทั และ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง
ให้มคี วามเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลทีช่ ว่ ยให้งานของ
บริษัทประสบผลส�ำเร็จ
2. ประเภทค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนประจ�ำ
2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินรางวัล เป็นต้น
3. วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และน�ำเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ อนุ มั ติ ค ่ า ตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
3.2 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในฐานะกรรมการทีเ่ ป็น
ผูบ้ ริหารของบริษทั จะไม่มสี ทิ ธิรบั ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

3.3 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ในฐานะกรรมการทีเ่ ป็น
ผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยประชุม
7.4.3 สรุปค่าตอบแทนผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2564 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนผูบ้ ริหารรวม จ�ำนวน
6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษทั ด้วยจ�ำนวน 1 ท่าน โดยบริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับ
ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้
ประเภทค่าตอบแทน

จ�ำนวน (คน)

6
6
6

เงินเดือน
ผลตอบแทนอื่น(1)
รวม

จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)

17.46
11.70
29.16

หมายเหตุ: (1)ผลตอบแทนอืน่ ได้แก่ โบนัส  เงินสมทบน�ำส่งประกันสังคม เงินสมทบ
  กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสวัสดิการ
   อื่นๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
1) จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด และจ�ำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็นสายงานหลักได้ดังนี้
สายงาน

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป เช่น ฝ่ายกฎหมาย เลขานุการบริษัท
และเลขานุการผู้บริหาร เป็นต้น
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายงบประมาณและต้นทุนโครงการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายธุรการ เป็นต้น
วิศวกร
สถาปนิก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักธรณีวิทยา
นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ เช่น เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน  และเลขานุการโครงการ เป็นต้น
รวม

จ�ำนวนพนักงาน
ปี 2564 (คน)

17
40
11
19
5
61
672
54
109
293
1,281
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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2) เหตุ ผ ล/นโยบาย กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจ� ำ นวน
พนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญหรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปี
ที่ผ่านมา)
ปี 2562-2564 บริษทั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนพนักงาน
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส�ำหรับกรณีพพิ าทด้านแรงงานบริษทั ได้รายงาน
ไว้ในรายงานฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย”
3) ผลตอบแทนรวมและลั ก ษณะผลตอบแทนที่ ใ ห้ กั บ
พนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบและการด�ำรงชีพอย่างเพียงพอกับสภาวะ
ทางสังคม บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน
และค่ า ตอบแทนต่ า งๆ โดยพิ จ ารณาจากสภาวะเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ตลาดแรงงาน และอัตราค่าจ้างแรงงานภายใน
ประเทศ การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของกิจการประเภทเดียวกัน
และ/หรือกิจการในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจนขนาดและความ
สามารถในการจ่ายค่าตอบแทน ตามต�ำแหน่งหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ประสบการณ์ และความสามารถ สถานการณ์และ
ความจ�ำเป็นของบริษัท
ค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับจากบริษัทนอกเหนือจาก
เงินเดือนซึง่ เป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละต�ำแหน่ง
แล้ว ยังมีสวัสดิการพื้นฐานและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย
อาทิ การประกันชีวิตและสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การตรวจ

สุขภาพประจ�ำปี การฉีดวัคซีน และประกันสังคม รวมทัง้ สวัสดิการ
ส่วนเพิ่มจากการท�ำงาน อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง
และค่าโทรศัพท์   ให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยสวัสดิการ
พืน้ ฐานเป็นการให้คา่ ตอบแทนเพือ่ ช่วยให้พนักงานมีความสะดวก
สบาย และมีความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูล
นั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกและ
จูงใจในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการพื้นฐานและประโยชน์
เกือ้ กูลล้วนเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ
ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และบั ง เกิ ด
ประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามา
ท�ำงานในองค์กร และรักษาบุคลากรเหล่านีใ้ ห้อยูใ่ นองค์กรต่อไป
4) กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ (สัดส่วนพนักงานร่วม PVD ต่อ
พนักงานทั้งหมด)
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงาน
อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยพนักงานสามารถเลือกแผนการ
ลงทุนในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามความต้องการและตามล�ำดับ
ความเสีย่ งของตนเองได้อกี ด้วย ปัจจุบนั บริษทั ได้ทำ� การสมทบกับ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ โดยมีรายละเอียด
สัดส่วนสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต่อพนักงานประจ�ำ ดังนี้

ตารางแสดงสัดส่วนพนักงานร่วม PVD
อัตรา PVD

จ�ำนวนพนักงานประจ�ำ
(คน)

จ�ำนวนพนักงาน
ที่เข้าร่วม PVD (คน)

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD
ต่อพนักงานประจ�ำทั้งหมด (%)

3%
4%
5%
รวมทั้งหมด

605
342
262
1,209

390
298
230
918

64.46%
87.13%
87.79%
75.93%

5) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ถือว่าการพัฒนาพนักงานเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ บริษทั จึง
ได้สนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น
การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการศึกษา
ดูงาน ซึ่งจะท�ำให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เพิ่มทักษะให้กับตนเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีขีดความ
สามารถและสมรรถนะที่ สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับการขยาย
งานของบริษัท

7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
7.6.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีของ
บริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสาวภมรา
พัฒนภูมิธนินท์ ให้ท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
• จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
• เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดย
กรรมการหรือผู้บริหารและส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวัน
ท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
• จั ด ท� ำ ระบบการเก็ บ รั ก ษาเอกสารและหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั หรือรายงานอืน่ ใดทีต่ อ้ งเปิดเผยตาม
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ท�ำค�ำเสนอซื้อหุ้นของ
บริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการ
ที่บริษัทจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
รวมทั้ ง ดู แ ลให้ มี ก ารเก็ บ รั ก ษาเอกสารหรื อ หลั ก ฐาน
ดั ง กล่ า วให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และสามารถตรวจสอบได้ ใ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดท�ำเอกสารหรือ
ข้อมูลดังกล่าวโดยการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น
ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอืน่ ใดทีส่ ามารถเรียกดูได้โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อความ
• ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ประกาศก�ำหนดต่อไป
• ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ผู้ถือหุ้นและไม่กระท�ำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
• ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบและความ
ระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระท�ำ
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้กระท�ำไปด้วยความเชือ่ โดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�ำคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระท�ำบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ โดยสุจริต
ว่าเพียงพอ
(3) การตัดสินใจได้กระท�ำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
• ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน คือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
การท�ำบัญชี คือ นางสาวณภัทร ปริญญานุสรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชีองค์กร จบการศึกษาระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา
การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
บริษัทว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด เป็น
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด
ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ท�ำหน้าที่
สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท
7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั มอบหมายให้ นางสาวนวลแพร ภัทรมัย เป็นหัวหน้า
งานนักลงทุนสัมพันธ์ และมีช่องทางในการติดต่อ ดังนี้
จดหมาย: ส่งถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 อาคารทีม แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 0 2509 9000 ต่อ 2019 หรือ 080 271 9521
โทรสาร: 0 2509 9090
Email:		 ir@team.co.th, nuanprae_p@team.co.th
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบและค่าสอบทาน
งบการเงิ น ส� ำ หรั บ งวดบั ญ ชี ป ี 2564 ให้ แ ก่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี จ าก
บริ ษั ท ส� ำ นั ก งาน อี ว าย จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดค่ า ธรรมเนี ย มการ
สอบบัญชี ดังนี้
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินราย
รวม

1,755,000
945,000
2,700,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
- ไม่มี –

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

105

8 รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา
ปี 2564 แม้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทยังคงส่งเสริมและ
สนับสนุนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และ
ผลักดันให้มีการทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
เช่น ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึง
ติดตามก�ำกับดูแลให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยมีสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทในปี 2564 ดังนี้
8.1.1 การสรรหา พั ฒ นา และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการ
1. การสรรหากรรมการอิสระ
การคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ
กรรมการอิสระ ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
• ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ นับรวมการถือหุน้
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ
106

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
• ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการ
ใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
• กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
ครั้งแรก ในกรณีจ�ำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
• กรรมการอิ ส ระตามคุ ณ สมบั ติ ข ้ า งต้ น อาจได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
โดยในปี 2564 ในคณะกรรมการบริษทั ไม่มกี รรมการอิสระ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก
2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
1) การสรรหากรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท
ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจาก
ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ เี่ ป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างรอบด้าน ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ
1.1 คุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท และนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท
1.2 พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.3 ให้ความส�ำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ
คุณสมบัตเิ ฉพาะในด้านต่างๆ ทีห่ ลากหลายและทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ยังขาดอยู่ รวมถึงทีม่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อลักษณะธุรกิจ
ของบริษัทก่อนเป็นล�ำดับแรก โดยไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกเพศ
และเชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ เพื่อให้องค์ประกอบคณะ
กรรมการบริษทั มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
1.4 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรือบริการหลักที่บริษัทด�ำเนินกิจการอยู่
เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น
ธุรกิจบริการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การก่อสร้าง วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย บัญชี การเงิน
ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ
1.5 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัท โดยหาก
เป็นกรรมการเดิมทีจ่ ะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระอาจพิจารณา
จากผลการปฏิบตั งิ านในช่วงทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณา
ถึ ง จ� ำ นวนบริ ษั ท ที่ ก รรมการแต่ ล ะคนจะไปด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ให้
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน
5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการท�ำงานจะ
ไม่ลดลง รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
1.6 กรณีแต่งตัง้ กรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระ
ของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนด และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจของบริษทั และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษทั
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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1.7 พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
วิธีการสรรหากรรมการบริษัท
ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาด�ำเนิน
การดังนี้
2.1 สรรหากรรมการ เมื่ อ ถึ ง วาระที่ จ ะต้ อ งเสนอชื่ อ
กรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหา
อาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อ หรือเปิดรับ
การเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา
หรือพิจารณาจากบุคคลจากท�ำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้
กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
2.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และ
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
ก�ำหนดไว้
2.3 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 ถ้ า เป็ น ด� ำ เนิ น การทาบทามบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล
ดังกล่าวมีความยินดีทจี่ ะมารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั หาก
ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
บรรจุชอื่ ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
วาระการเป็นกรรมการ
วาระการเป็นกรรมการของบริษัท ให้ก�ำหนดดังนี้
3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทมีวาระตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจ�ำนวนกรรมการ ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
3.2 กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ครั้งแรก ในกรณีจ�ำเป็นที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วม
โดยการเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคล ทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ หรือส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าก่อน
ที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่
14 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเว็บไซต์ของ
บริษัท www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน
> ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงเวลา
ของการรับเรื่อง ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการ
ประชุม ส่งค�ำถามล่วงหน้า หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
108

ส�ำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ
หนึ่ง (1) เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณี
เลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด
4. มติที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ มี น โยบายในการก� ำ หนดจ� ำ นวน
บริ ษั ท ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นสามารถด� ำ รงต� ำ แหน่ ง โดยให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดได้ไม่เกิน 5 บริษัท และมีนโยบายในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบถึงการด�ำรงต�ำแหน่งนัน้ ทุกครัง้ และสามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code for Listed Companies 2017) ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพือ่ เอือ้ อ�ำนวยต่อ
การใช้ดลุ ยพินจิ ในการตัดสินใจอย่างมีอสิ ระ คณะกรรมการบริษทั
จึงได้แต่งตั้งนายศานิต ร่างน้อย กรรมการอิสระ เป็นประธาน
กรรมการบริษัท
2) การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การสรรหาประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร คณะกรรมการ
บริหารเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อจากบุคคลที่มีชื่อเป็นกรรมการ
บริ ห ารอยู ่ ใ นขณะที่ ท� ำ การคั ด เลื อ กหรื อ จากบุ ค คลอื่ น ตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และเสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างรอบด้าน และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

3) แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริ ษั ท ก� ำ หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดต�ำแหน่งในกรณี
ฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่ง
จะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์
และจริยธรรม โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ก�ำกับดูแลการสืบทอดต�ำแหน่ง
โดยมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับและผลักดันการด�ำเนินงานตามแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งที่สำ� คัญ ตามแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
• กรรมการบริ ห ารร่ ว มกั บ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
วางแผนสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ โดยก�ำหนดคุณสมบัติ ทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่ง
• ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ จ ะเป็ น
ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
• ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารก� ำ กั บ ดู แ ลการพั ฒ นา
ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานการด�ำเนิน
การตามแผนการสืบทอดต�ำแหน่งต่อคณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
4) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก ท่ า นได้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
พื้ น ฐานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท รวมถึ ง หลั ก สู ต รที่
เป็นประโยชน์อื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
ประวัติกรรมการแต่ละท่าน และในปี 2564 มีกรรมการ ได้แก่
พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร และนายชวลิต จันทรรัตน์ ไปอบรม
หลั ก สู ต รส� ำ หรั บ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทน
(BNCP) เพิ่ ม เติ ม และนอกจากนี้ บริ ษั ท มี ก ารสื่ อ สารให้
กรรมการบริษัทได้ทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และกฎระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
สม�ำ่ เสมอ

หลักสูตรอบรม
Advanced Audit Committee Program (AACP)
Audit Committee Program (ACP)
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
Directors Accreditation Program (DAP)
Directors Certification Program (DCP)
Ethical Leadership Program (ELP)
Finance for Non-Finance Director (FND)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
Financial Statements for Directors (FSD)
Role of the Chairman Program (RCP)
Role of the Compensation Committee Program (RCC)
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

นายศานิต ร่างน้อย
ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
นายชวลิต จันทรรัตน์
ดร.ชนะ ภูมี
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
ดร.อภิชาติ สระมูล

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ส�ำหรับเลขานุการบริษทั ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรส�ำหรับ
เลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตร
อืน่ ๆ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นและเกีย่ วข้องต่อการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการ
บริษัท เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทที่มุ่งมั่น
และให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2564
เลขานุการบริษัทได้อบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการเตรียมพร้อม
จัดท�ำ  Sustainability Disclosure ตาม One Report หลักสูตร
การก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของธุรกิจ (S01) หลักสูตร
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย (S02) หลักสูตร
การก�ำหนดกลยุทธ์และวิธีการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของ
องค์กร (S03) ผ่านระบบ E-Learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและแนวทาง
การกรอกข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report
ภายใต้โครงการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส�ำหรับภาคธุรกิจในตลาด
ทุนไทย (ระยะที่ 1) ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
ก.ล.ต. กับคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษทั ได้จดั ให้มแี นวทางการพัฒนา
ผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะ
เฉพาะสายงานดังนี้
• จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารและพนักงานใหม่เป็น
ประจ�ำตามความเหมาะสม เพือ่ ให้พนักงานใหม่ มีความเข้าใจใน
วิสัยทัศน์ ค่านิยม ลักษณะการประกอบธุรกิจและทิศทางในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบตั สิ ำ� คัญ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
• บริษัทจัดให้มีหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้แก่
ผูบ้ ริหารและพนักงานผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยมุง่ เน้น
หัวข้อและ/หรือหลักสูตรที่ส�ำคัญๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ทั้งด้านการบริหาร วิศวกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำและการท�ำงาน
เป็นทีม เป็นต้น
• ก� ำ หนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อย มีจ�ำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 16.25
ชั่วโมง เฉลี่ย/คน/ปี
5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปี 2564 บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท ให้ กั บ
กรรมการใหม่ โดยบรรจุข้อมูลบริษัทอันได้แก่ โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการถือหุ้น ลักษณะการด�ำเนินงาน สินค้าและบริการ
หลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัท กฎบัตร
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ตลอดจน
เอกสารส�ำคัญของบริษัท อาทิ หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับ
บริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
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บริษัท เพื่อให้กรรมการดังกล่าวเข้าใจการด�ำเนินงานของบริษัท
รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็น
กรรมการตามกฎหมาย อีกทั้งได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางการด�ำเนินงาน
ของบริษัทแก่กรรมการใหม่ก่อนเข้าร่วมการประชุมกรรมการ
ครั้งแรก
6) การประเมินตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้ ง คณะ รวมทั้ ง ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ร่วมกันของกรรมการ
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมินทั้งคณะ) ประจ�ำปี
2564 และการประเมินตนเองคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) ประจ�ำปี 2564 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�ำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการเป็น
ผูอ้ นุมตั เิ กณฑ์การประเมินฯ โดยได้นำ� แนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
และโครงสร้างของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ในกระบวนการการประเมิน เลขานุการบริษทั จะน�ำส่งแบบ
ประเมินของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลัง
ที่กรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบ
ประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการ
ประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมิน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับ
ผลการประเมิน เพื่อน�ำไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ และก�ำหนดแผนการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการต่อไป
1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (ประเมิน
ทั้งคณะ) ประจ�ำปี 2564
1.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
• ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
• การพั ฒ นาตนเองของกรรมการและการพั ฒ นา
ผู้บริหาร

1.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
• มากกว่าร้อยละ  90   เท่ากับ   ดีเยี่ยม
• มากกว่าร้อยละ  80   เท่ากับ   ดีมาก
• มากกว่าร้อยละ  70   เท่ากับ   ดี
• มากกว่าร้อยละ  60   เท่ากับ   พอใช้
• ต�ำ่ กว่าร้อยละ    60  
เท่ากับ   ควรปรับปรุง
1.3 ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท
รายคณะ (ประเมินทัง้ คณะ) ประจ�ำปี 2564 อยูใ่ นระดับ “ดีเยีย่ ม”
มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.38
2. การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการรายบุ ค คล
(ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2564
2.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
• การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
• การประชุมคณะกรรมการ
• ความเป็นอิสระของกรรมการ
2.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
• มากกว่าร้อยละ  90   เท่ากับ   ดีเยี่ยม
• มากกว่าร้อยละ  80   เท่ากับ   ดีมาก
• มากกว่าร้อยละ  70   เท่ากับ   ดี
• มากกว่าร้อยละ  60   เท่ากับ   พอใช้
• ต�ำ่ กว่าร้อยละ    60  
เท่ากับ   ควรปรับปรุง
2.3 ผลการประเมิ น ตนเองคณะกรรมการรายบุ ค คล
(ประเมินตนเอง) ประจ�ำปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับ
คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.12
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประเมินรายคณะ) และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ประเมินรายคณะ) ประจ�ำปี 2564
3.1 หัวข้อประเมินแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
• โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
• การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
• บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะ
กรรมการชุดย่อย
3.2 เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
• มากกว่าร้อยละ  90   เท่ากับ   ดีเยี่ยม
• มากกว่าร้อยละ  80   เท่ากับ   ดีมาก
• มากกว่าร้อยละ  70   เท่ากับ   ดี
• มากกว่าร้อยละ  60   เท่ากับ   พอใช้
• ต�ำ่ กว่าร้อยละ    60  
เท่ากับ   ควรปรับปรุง
3.3 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ�ำปี 2564

• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายคณะ) ประจ�ำปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” มีค่าระดับ
คะแนนเท่ากับร้อยละ 100.00
• ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน (รายคณะ) ประจ�ำปี 2564 อยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยม” มีค่าระดับคะแนนเท่ากับร้อยละ 99.56
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น
ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�ำปี โดย
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลงานเพื่ อ ให้ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ
ในระยะยาว และมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
เกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า  โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน
แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้
ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติจากดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จของ
องค์กร (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
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลงานของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
การประเมิ น ผลงาน โดยคณะกรรมการดั ง กล่ า วจะรายงาน
ผลการประเมิ น ฯ ต่ อ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผล
ตอบแทนเพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล
1) จ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดวั น และเวลาประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการ
ล่วงหน้าเพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
รวมทั้งก�ำหนดระเบียบวาระประจ�ำของการประชุมแต่ละครั้งไว้
อย่างชัดเจน โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสมและความจ�ำเป็น
โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 98.40 โดยมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 1 ครั้ง
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

111

ตารางแสดงข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

1. นายศานิต ร่างน้อย
2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
6. นายชวลิต จันทรรัตน์
7. ดร.ชนะ ภูม/1ี
8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย/2
9. ดร.อภิชาติ สระมูล

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

7/7
7/7
7/7
6/7
7/7
7/7
3/3
7/7
7/7

5/5
5/5
5/5
-

5/5
5/5
1/1
-

22/22
22/22

6/6

นายชนะ ภูมี ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการแทน นายวีระ สุธโี สภณ ทีล่ าออกโดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 6 กันยายน 2564 จึงเริม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2564 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
2/
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทน นายวีระ สุธีโสภณ ที่ลาออก
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 จึงเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ครั้งที่ 5/2564 ในเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
1/

2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติก�ำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประจ�ำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000
บาท อีกทั้งให้จ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 1,910,000 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
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
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน
และค่าเบี้ยประชุม ปี 2564

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

30,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
7,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง
-ไม่มี7,500 บาท/ครั้ง
5,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุม
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส�ำหรับปี 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน ปี 2564
ต�ำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ

กรรมการ
บริษัท

1. นายศานิต ร่างน้อย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

931,895

2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย

รองประธานกรรมการ

793,320

3. พล.อ. วิเชียร ศิริสุนทร

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

5. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการ

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน

กรรมการ
ตรวจสอบ

397,500

-

628,755

265,000

30,000

616,255

265,000

-

621,255

-

-

6. นายชวลิต จันทรรัตน์

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

596,255

-

25,000

7. ดร.ชนะ ภูม(1)ี

กรรมการ

202,843

-

-

8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

กรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน

621,255

-

5,000

9. ดร.อภิชาติ สระมูล

กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

286,255

-

-

10.นายวีระ สุธีโสภณ(2)

-

412,578

-

15,000

หมายเหตุ: ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
(1)
ดร.ชนะ ภูมี ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564  ถึงปัจจุบัน
(2)
ในปี 2564 วีระ สุธีโสภณ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 – 4 กันยายน 2564

ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ไม่มสี ทิ ธิประโยชน์อนื่ ๆ แก่กรรมการ อย่างไรก็ดี บริษทั
เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการอบรมสัมมนาหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท รวมทั้ง

จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบส�ำหรับกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability Insurance) วงเงิน
ประกัน 100 ล้านบาท ก�ำหนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี
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8.1.3 การก�ำกับดูแลบริษัทและบริษัทร่วม
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมนัน้ บริษทั จะส่งตัวแทนของบริษทั เข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทอาจ
เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ เ หมาะสมในธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว และปราศจาก
ผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้
อนึง่ ตัวแทนของบริษทั ซึง่ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อย จะต้อง
บริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ และระเบียบ
ตามทีบ่ ริษทั ก�ำหนด รวมถึงอ�ำนาจในการด�ำเนินการ (Delegation of
Authority) ของบริษัทย่อย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย
เพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
และให้บริษทั สามารถควบคุมดูแลการบริหารจัดการ และรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บริษัท ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการ
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีรายละเอียดที่ส�ำคัญ ดังนี้
นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
การก�ำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทน
ของบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในเรือ่ ง
ต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการก�ำหนดค่าตอบแทน การ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินก�ำไร และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่
ไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม การก�ำหนดกรณีต่างๆ
ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย การจัดให้บริษัท
ย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ การเปิด
เผยและน�ำส่งข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยรวม
ถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้กำ� หนดกรณี/เรือ่ ง/วาระต่างๆ ทีจ่ ะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทตามระดับความส�ำคัญต่างๆ

คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ
8.1.4 การติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการ
ก�ำกับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ก� ำ หนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ท�ำความ
เข้าใจและถือปฏิบตั ติ ามนโยบายและข้อปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดไว้ได้อย่าง
เคร่งครัด ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือ
เป็นเรื่องจริยธรรมของบริษัทอย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานผู้ใดกระท�ำผิดหลักการก�ำกับดูแลกิจกรรมตามที่
ก�ำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระท�ำที่เชื่อได้ว่า
กระท�ำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่ง
เรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�ำเนินการต่อไป
ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ำกับกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และยกระดับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีมาตรฐานที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมี
คุณธรรม ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบายเรื่องการป้องกัน
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ แ ละนโยบายการท� ำ รายการที่
เกีย่ วโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ ใช้บงั คับกับบริษทั และบริษทั
ย่อย โดยบริษทั ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั
ที่ www.teamgroup.co.th
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องหลีกเลี่ยง
การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมใดๆ และการท�ำรายการที่
เกีย่ วโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง ทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลของ
บริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงการท�ำธุรกิจ
ที่แข่งขันกับบริษัท หรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
กรณีมีความจ�ำเป็นต้องท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและอาจ
บริษทั มีการก�ำหนดให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมน�ำส่งผลการ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ท�ำรายการนั้นเสมือน
ด�ำเนินงาน และงบการเงินรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการ การท� ำ รายการกั บ บุ ค คลภายนอกที่ มี ข ้ อ ตกลงทางการค้ า ใน
จัดท�ำงบการเงินดังกล่าวให้กบั บริษทั เพือ่ ประกอบการจัดท�ำงบการ ลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงกระท�ำกับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไป ด้วยอ�ำนาจ
เงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษทั ประจ�ำไตรมาส และ ต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
มีการก�ำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรายงานประเด็นปัญหา พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณา
ทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือเมื่อได้รับการ อนุมัติในรายการนั้น
ร้องขอจากบริษัทให้ด�ำเนินการตรวจสอบและรายงาน
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ งด
นอกจากนี้บริษัทยังก�ำหนดให้กรรมการของบริษัทมีหน้าที่ ออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความ
ในการติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้ ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทาง
เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตาม ผลประโยชน์ ซึง่ การท�ำรายการทีอ่ าจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครัง้ นอกจากนี้
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัท ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของ ต้องจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลเกี่ยวโยง
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ทัง้ นี้ รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2564 เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ตามความ
จ�ำเป็นทางธุรกิจ มีกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการ
กระท�ำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

• ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปี
และภายใน 24 ชั่ ว โมงหลั ง มี ก ารเปิ ด เผยงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว
(Blackout Period)
• ในกรณีที่ได้รับทราบหรือสามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ที่ยัง
ไม่เป็นที่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
จะต้องไม่ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 45 วันก่อนการ
เปิดเผยข้อมูล และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้
บริษัทมีมาตรการป้องกันและการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดนโยบาย ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการน�ำเอา
การดู แ ลเรื่ อ งการใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน ซึ่ ง ใช้ บั ง คั บ กั บ บริ ษั ท และ ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
บริษัทย่อย โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
• ในกรณีท่ีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีความ
ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง
ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้งได้มีการสื่อสารและ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ประกาศนโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ และเลขานุการบริษทั ภายใน 3 วันท�ำการ นับจากวันทีม่ กี ารซือ้ ขาย
ลูกจ้างของบริษทั รับทราบและยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด โดยมีสรุป โอน หรือรับโอนดังกล่าว
สาระส�ำคัญดังนี้
• ส�ำหรับบุคคลอื่นที่มิได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร แต่
• ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
มีโอกาสที่จะล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทเทียบเท่ากับผู้บริหารที่
• ต้องไม่น�ำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท มีหน้าทีร่ ายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 นัน้ บุคคลดังกล่าว
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ จะต้องจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจน
รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัท
• ต้องไม่ท�ำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ ภายใน 3 วันท�ำการ นับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
บริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้า
ปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ท�ำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ที่ดี โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ความเสี่ ย ง ได้ แ จ้ ง ให้ ก รรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท เป็ น
ทางอ้อม
ลายลักษณ์อักษรเพื่อทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขาย
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ต้ อ งรายงานการ หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส�ำนักงานคณะ ถือครองหลักทรัพย์ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันท�ำการนับจาก
และรับทราบบทก�ำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ วันที่มีการซื้อขายโอนหรือรับโอนดังกล่าวอย่างเป็นประจ�ำอีกด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั
หลักทรัพย์โดยคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทัง้ นี้ กรรมการ ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของคณะกรรมการ
และผู้บริหารจะต้องจัดส่งส�ำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัท ผู้บริหาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิภาวะ ต่อคณะ
ในวันเดียวกับทีร่ ายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ กรรมการบริษัททุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลการถือครอง
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานฉบับนี้
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก�ำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท�ำการ
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งนี้ ในปี 2564 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตาม
สารสนเทศ เพื่อก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ นโยบายการก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในและนโยบายการเปิดเผย
(Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรวมถึงผู้บริหาร สารสนเทศ และบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระท�ำ
พนักงาน ผูส้ อบบัญชี หน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูล รวมทัง้ บุคคลทีม่ ี ผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทาง
ความเกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทัง้ ได้มกี ารสือ่ สารและประกาศ มิชอบ
นโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษทั รับทราบและยึดถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด โดยมีสรุปสาระส�ำคัญ
ดังนี้
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ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 กรรมการและผู้บริหารมีการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท

ล�ำดับ

รายชื่อ

ณ 30 ธ.ค. 2563
สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�ำนวนหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2564
สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�ำนวนหุ้น

การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

1.

นายศานิต ร่างน้อย
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.06% / 375,000
0.005 % / 34,000
ไม่มี

0.06% / 375,000
0.005 % / 34,000
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

2.

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10.75% / 73,098,800
ไม่มี
ไม่มี

7.10% / 48,279,000
ไม่มี
ไม่มี

(3.65%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

3.

พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.04% / 300,000
ไม่มี
ไม่มี

0.04% / 300,000
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

4.

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.04% / 300,000
ไม่มี
ไม่มี

0.04% / 300,000
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

5.

ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3.47% / 23,587,000
ไม่มี
ไม่มี

1.07% / 7,266,200
ไม่มี
ไม่มี

(2.40%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

6.

นายชวลิต จันทรรัตน์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4.16% / 28,278,400
ไม่มี
1.47 / 10,000,000

2.28% / 15,495,100
ไม่มี
0.44/ 3,000,000

(1.88%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
(1.03%)

7.

ดร.ชนะ ภูมี
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

8.

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3.18% / 21,627,900
ไม่มี
ไม่มี

3.00% / 20,429,800
ไม่มี
ไม่มี

(0.18%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

9.

ดร.อภิชาติ สระมูล
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.15% / 1,050,000
ไม่มี
ไม่มี

0.07% / 500,000
ไม่มี
ไม่มี

(0.08%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัท

ล�ำดับ

รายชื่อ

ณ 30 ธ.ค. 2563
สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�ำนวนหุ้น

ณ 30 ธ.ค. 2564
สัดส่วนการถือหุ้น/
จ�ำนวนหุ้น

การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี

1.

นายนคร แสนยาสิริ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

2.

ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

3.

นายสมพัสตร์ สุวพิศ
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

0.03% / 222,900
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

(0.03%)
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

4.

นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.98% / 20,275,000
0.01%  / 100,000
ไม่มี

2.98% / 20,275,000
0.01%  / 100,000
ไม่มี

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ในการเป็ น องค์ ก รที่ เ น้ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้
ก� ำ หนดให้ มี น โยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ โดยบริษัทก�ำหนด
ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวทุกปี โดยในปี 2564 มีการ
ทบทวนนโยบายฯ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยมีสาระส�ำคัญของ
นโยบายฯ ดังนี้
1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลง
หรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นการด�ำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพือ่ ให้มกี ารตอบแทน
ปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงาน
ของบริษัท
2.   ไม่ท�ำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3.  ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใดๆ แก่บุคคล
อื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4.  ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่
เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการด�ำเนินของธุรกิจ
หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

สามารถศึ ก ษา นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” ที่เว็บไซต์
บริษัท www.teamgroup.co.th

ในส่ ว นของการเข้ า เป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Companies)
บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและอัตราก�ำลังในการ
จัดเตรียมข้อมูลในการเข้าร่วมโครงการภายหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ได้คลีค่ ลายลง อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้
ก�ำหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็น
ส่วนหนึง่ ของแผนการบริหารความเสีย่ งขององค์กรแล้ว ทัง้ นี้ ในปี
2564 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
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1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ
แก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่าง
บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใส และยุติธรรม
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็น
บริษทั ได้กำ� หนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ผูป้ ระเมิน และจะน�ำผลการประเมินไปรายงานต่อคณะกรรมการ ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ทุกช่องทางจะมีเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าที่
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ในการรับและรวบรวมเรื่องร้องเรียนการทุจริตของบริษัทเพื่อ
และคณะกรรมการบริษัท ตามล�ำดับ ตลอดจนก�ำหนดแนวทาง ด�ำเนินการในขั้นต่อไป โดยพนักงานหรือผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียน
จัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ สามารถส่งเรื่องมายังช่องทางในการรับเรื่องช่องทางใดช่องทาง
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด มีมาตรการควบคุมและติดตามกระบวนการ หนึ่งดังต่อไปนี้
ท�ำงานทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจเกิดการทุจริต ก�ำหนดให้มชี อ่ งทางให้ผมู้ สี ว่ น
1) กล่ อ งรั บ ข้ อ เสนอแนะและข้ อ ร้ อ งเรี ย น ณ บริ เ วณ
ได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนการทุจริต ส�ำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
คอร์รปั ชัน (Whistleblower) ทางเว็บไซต์และอีเมล ตลอดจนแต่งตัง้
2) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
คณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนกรณีมีเรื่องร้องเรียนอย่าง
• ผู้บังคับบัญชาที่พนักงานไว้วางใจทุกระดับ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
• ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2) การก�ำหนดแนวปฏิบัติ
• ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดท�ำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและเผยแพร่ผ่าน
• เลขานุการบริษัท
เว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) โดยก�ำหนดองค์ประกอบของการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบริษัท
บริหารความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการด�ำเนินธุรกิจและกระบวนการ
บริหารงาน และให้ใช้คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นแนวทาง
3) Website ของบริษัท : http://www.teamgroup.co.th
ในการปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ ง และให้ถอื เป็นความรับผิดชอบ
4) Email: ส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่ whistleของทุกส่วนงานทีต่ อ้ งน�ำไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ลดความเสีย่ ง blowing@team.co.th  
ในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน
5) จัดส่งทางไปรษณีย์โดยตรงถึงคณะกรรมการบริษัท
3) การสื่อสารและฝึกอบรมพนักงาน
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ที่
บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานของกลุ ่ ม บริ ษั ท รวมทั้ ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ ทราบบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ที่
151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
www.teamgroup.co.th ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ” 10230
และเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) ตลอดจนบรรจุ
เป็นหัวข้อการอบรมในการปฐมนิเทศพนักงานงานใหม่
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและ
4) การติดตามประเมินผล
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การโดยทุ จ ริ ต ของกรรมการ
บริษทั มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสีย่ ง โดย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานผล
การประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานคณะกรรมการบริหาร คณะ สามารถศึ ก ษานโยบายการแจ้ ง เบาะแสและ
กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั รับทราบตามล�ำดับ ข้อร้องเรียนภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
www.teamgroup.co.th
5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการ
บริหารความเสีย่ งจากรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุม 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกสองไตรมาส ร่วมกับผลการ ตรวจสอบ
บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีทุกไตรมาส
ตรวจสอบ โดยแสดงไว้ตามเอกสารแนบ 6
6) การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักการก�ำกับดูแล
ั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
กิจการทีด่ แี ละมีนโยบายแน่ชดั ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน 8.3 รายงานผลการปฏิบต
บริษทั จึงก�ำหนดนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกใน
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและให้ความส�ำคัญกับการเก็บข้อมูล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยแสดงไว้ตามเอกสารแนบ 7
ข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน
โดยบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ น ผู ้ 8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อท�ำหน้าที่รวบรวม บริหารความเสี่ยง
บริษัทได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พยานหลักฐาน และด�ำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของ
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนนัน้ รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการจัดการ บริหารความเสี่ยง โดยแสดงไว้ตามเอกสารแนบ 8
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9 การควบคุ ม ภายในและรายการ
ระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
บริหารจัดการและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท อีกทั้งยัง
เป็นการป้องกันและลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบ
ไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิผล และสอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
ส�ำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทัง้ หมด
5 ครัง้ ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูส้ อบบัญชี ของส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
(ร่วมประชุมทุกครั้ง) และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สอบ
บัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด (ร่วมประชุม 2 ครั้ง) และคณะกรรมการ
ตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารอีก
1 ครัง้ ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ท�ำรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 6 ตามที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.teamgroup.co.th
ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งองค์กรโดยรวมในระบบ
บริหารและการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ตั้ ง ไว้ โดยได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ก�ำหนด
นโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
เป็นระบบ โดยฝ่ายบริหารของบริษทั ด�ำเนินการจัดท�ำคูม่ อื บริหาร
ความเสีย่ ง ก�ำหนดวัตถุประสงค์ บ่งชีค้ วามเสีย่ ง ประเมินความเสีย่ ง
โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึง
โอกาสที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชัน   จากนั้นก�ำหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเสีย่ ง การก�ำหนดมาตรการควบคุม การด�ำเนินงาน
ตามแผนจัดการความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ จัดการความเสีย่ ง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   การติดตามประเมินผลและรายงาน
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการสื่อสารแก่หัวหน้าส่วนงานให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสี่ยง แล้วน�ำเสนอคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่ งพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสม
และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งทบทวนแผนบริหารความ
เสี่ ย งทุ ก ปี นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ท� ำ แผนด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ ง
(Business Continuity Plan) ส�ำหรับกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้สามารถด�ำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน เข้าร่วม
ประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน จากเอกสารต่างๆ ของฝ่าย
จัดการและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่า การ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ  การควบคุมระดับองค์กร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมระดับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระบบการติดตาม ประกอบกับรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการมี
ความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ไม่มขี อ้ บกพร่องในระบบ
ควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหาร
น�ำทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจได้ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่างบการเงินของบริษทั มีความถูกต้อง
น่าเชือ่ ถือ และได้จดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน บริษัทว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี
ไอ วี แ อล จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ต รวจสอบภายในอิ ส ระ และบริ ษั ท
สอบบั ญ ชี ไอ วี แ อล จ� ำ กั ด ได้ ม อบหมายให้ นางสาววั ล ดี
สีบุญเรือง ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Audit Partner)
เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานและประเมิ น ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับ
ปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางของ COSO (The
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) รวมทั้ ง จั ด ท� ำ รายงานการตรวจสอบเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ข ้ อ เสนอแนะและแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข กรณีที่ตรวจพบจุดอ่อนของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อพัฒนาให้มีระบบการจัดการที่ดีแก่ฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข อง
บริษัทสอบบัญชี ไอ วีแอล จ�ำกัด และนางสาววัลดี สีบุญเรือง
แล้ ว เห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ นางสาววัลดี สีบุญเรือง
มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในมากว่า 20 ปี

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

119

9.2 รายการระหว่างกัน
9.2.1 รายการระหว่ า งกั น ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยกั บ บริษั ท /บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ส� ำ หรั บ ปี สิ้น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ปี 2564
(ล้านบาท)

0.77

บริ ษั ท ย่ อ ยรั บ เหมาช่ ว งงานที่
ปรึ ก ษาของโครงการที่ iGL
Synergy Co., Ltd. ให้บริการ
แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

0.09

บริษทั ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ การของบริ ษั ท
แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จ�ำกัด

iGL Synergy Co., Ltd.

เป็ น บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท รายได้
วิ ศ วกรรมธรณี แ ละฐานราก จากการให้บริการ
จ�ำกัด (GFE) และมีกรรมการ
ร่วมกัน

บริษัท แอสเซ็ท
แอคทิเวเตอร์ จ�ำกัด

เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

รายได้อื่น

บริษัท ผลิตภัณฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ�ำกัด

มีกรรมการร่วมกัน

รายได้
จากการให้บริการ

บริษัท ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

รายได้
จากการให้บริการ

0.51

บริ ษั ท รั บ เหมาช่ ว งงานบริ ห าร
จัดการโครงการทีบ่ ริษทั ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ให้บริการ
แก่ลูกค้า โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

รายได้อื่น

0.14

บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารจั ด ท� ำ รู ป เล่ ม
รายงาน โดยมีราคาและเงื่อนไข
ทางการค้าทั่วไป

ต้นทุนการให้
บริการ

3.42

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.82

บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
จ�ำกัด ให้บริการประชาสัมพันธ์
จัดสัมมนาโครงการ จัดท�ำสื่อใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่
ข่าวสาร เพื่อการด�ำเนินงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัท วิสต้า คาเฟ่ จ�ำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ค่าใช้จ่ายอื่น
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564

0.01

120

0.39

บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ารงานตรวจสอบ
ทางวิ ศ วกรรม โดยมี ร าคาและ
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทซื้อเมล็ดกาแฟ โดยมีราคา
และเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาและ
สอบทานร่วมกับผู้บริหารของบริษัท แล้วมีความเห็นว่า รายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2564 เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และการ
ก�ำหนดราคา หรือเงื่อนไขของรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการ
ที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป
9.2.2 มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับ
บริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นรายการทางการค้าปกติ
และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด�ำเนินการได้ตาม
ปกติภายใต้หลักการทีท่ างคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอนุมตั ิ
และจัดท�ำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส�ำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทาง
การค้ า ปกติ บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ค วามเห็ น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นั้น เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าท�ำรายการ
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการระหว่ า งกั น
ดังกล่าว ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือ

มีส่วนได้เสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงมติในการท�ำรายการระหว่างกันนั้นๆ
9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีความจ�ำเป็นต้อง
ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัท
จะก�ำหนดเงือ่ นไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้า
ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับ
เงือ่ นไขหรือราคาทีเ่ กิดขึน้ กับธุรกิจประเภทเดียวกันทีบ่ ริษทั กระท�ำ
กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความ
จ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว
ส�ำหรั บรายการระหว่ า งกั นที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตนั้น
กรรมการจะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งาน
ก.ล.ต.และตลาดหลั กทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และไม่อ นุมัติ
รายการใดๆ ทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลั กษณะอื่ น ใดกั บบริ ษั ทมี ความเกี่ ยวข้ อง และจะเปิด เผย
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณา ซึง่ บริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง
หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั จะไม่ทำ� รายการระหว่างกันกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ไม่ใช่การด�ำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
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รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีงบการเงินเพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ส� ำหรั บ ปี 2564 ภายใต้พ ระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ� ำกั ด
พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี
โดยขอยืนยันว่างบการเงินดังกล่าวจัดขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง มีหลักการประมาณการที่สมเหตุ
สมผลในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ มีการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีทมี่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด และมีความรู้ความ
สามารถทางการเงินและการบัญชี เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานนโยบาย

การบัญชีและดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน
ระบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้แล้วตามเอกสารแนบ 6
(แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teamgroup.co.th)
งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
จากบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ที่เป็นอิสระในการตรวจสอบ
โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ทีแ่ สดงไว้แล้วแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี/รายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญ และมีความเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูล
ที่ส�ำคัญของบริษัททุกประการ และให้ความเอาใจใส่ในการ
พิจารณารายงานทางการเงินอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนื่อง

นายศานิต ร่างน้อย
ประธานกรรมการบริษัท

ดร.อภิชาติ สระมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย

รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2564
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิน รวมของบริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกั ด (มหำชน)
และบริษั ท ย่อ ย (กลุ่ม บริษั ท ) ซึ่ง ประกอบด้ว ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2564 งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกัน และหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้ สดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงิน
สด สำหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันของบริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และ บริษัทย่อย
และเฉพำะของบริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำ พเจ้ำ ได้ป ฏิบ ตั ิง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ควำมรั บ ผิด ชอบของข้ำ พเจ้ำ ได้ก ล่ำ วไว้ใ น
วรรคความรับผิดชอบของผู ส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำ พเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่ม บริษัท ตำมข้อ กำหนดจรรยำบรรณของผู ป้ ระกอบวิช ำชีพ บัญ ชีที่กำหนดโดยสภำวิช ำชีพ บัญ ชี ใ นส่ว นที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กำรตรวจสอบงบกำรเงิ น และข้ำ พเจ้ำ ได้ป ฏิบ ตั ิต ำมข้อ กำหนดด้ำ นจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ร ะบุใ น
ข้อ กำหนดนัน้ ด้วย ข้ำ พเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้ร บั เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งสำคัญ ในกำรตรวจสอบคือ เรื่อ งต่ำ งๆ ที่มีน ัย สำคัญ ที่ส ุด ตำมดุล ยพินิจ เยี่ย งผูป้ ระกอบวิช ำชีพ ของ
ข้ำ พเจ้ำ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนีม้ ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิน โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็น ของข้ำ พเจ้ำ ทัง้ นี ้ ข้ำ พเจ้ำ ไม่ได้แ สดงควำมเห็น แยกต่ำ งหำกสำหรับ
เรื่องเหล่ำนี ้
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ ได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรือ่ งเหล่ำนีด้ ว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่
ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็ นสำระสำคัญในงบ
กำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่ำนีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรือ่ งสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี ้
การรับรู้รายได้ จากการให้ บริการ
กลุม่ บริษัทได้เปิ ดเผยนโยบำยกำรรับรู ร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรและประมำณกำรต้นทุนโครงกำรไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 4 และข้อ 5 ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำ กำรรับรู ร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรเป็ นควำมเสี่ยงที่มีนยั สำคัญใน
กำรตรวจสอบ เนื่ อ งจำกรำยได้จ ำกกำรให้บ ริ ก ำรที่ ก ลุ่ม บริษั ท รับ รู ้ใ นแต่ ล ะงวดมี จ ำนวนเงิ น ที่ มี ส ำระส ำคัญ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรำยได้รวมของกลุม่ บริษัท นอกจำกนี ้ กระบวนกำรในกำรวัดมูลค่ำรวมถึ งรอบระยะเวลำที่เหมำะสมในกำร
รับรู ร้ ำยได้นนั้ เป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้ดลุ ยพินิจที่มีนยั สำคัญของผูบ้ ริหำรในกำรประเมินขัน้ ควำมสำเร็จของงำนบริกำร ซึ่งทำให้
เกิดควำมเสีย่ งเกี่ยวกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำร
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบเรื่องกำรรับรู ร้ ำยได้จำกกำรให้บริกำรโดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้มีขึน้ เพื่อควบคุมกระบวนกำรในกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรประมำณกำรและกำรปรับเปลี่ยนต้นทุน
โครงกำร กำรบันทึกรับรู ร้ ำยได้ และกำรประมำณกำรขัน้ ควำมสำเร็จของงำนและผลขำดทุนที่อำจจะเกิดขึน้ จำกโครงกำร
โดยกำรสอบถำมผูร้ บั ผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว้ และอ่ำนสัญญำบริกำรเพื่อพิจำรณำเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรรับรูร้ ำยได้ สอบถำมผูบ้ ริหำรที่รบั ผิดชอบและ
ทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรที่กลุม่ บริษัทใช้ในกำรประเมินขัน้ ควำมสำเร็จของงำนและกำรประมำณต้นทุนโครงกำรตลอดทัง้
โครงกำร ตรวจสอบประมำณกำรต้นทุนโครงกำรกับแผนงบประมำณสำหรับแต่ละโครงกำร ตรวจสอบต้นทุนโครงกำรที่เกิดขึน้
จริงกับเอกสำรประกอบรำยกำร ทดสอบกำรคำนวณขัน้ ควำมสำเร็จของงำนจำกต้นทุนโครงกำรที่เกิ ดขึน้ จริง วิเครำะห์
เปรียบเทียบอัตรำกำไรขัน้ ต้นของโครงกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขัน้ ควำมสำเร็จของงำนที่ประมำณโดยวิศวกรโครงกำรกับขัน้
ควำมสำเร็จของงำนที่เกิดจำกต้นทุนโครงกำรที่เกิดขึน้ จริง
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ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุม่ บริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่ แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้ ) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้ำพเจ้ำ ภำยหลังวันที่ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีนี ้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนัน้
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่น นัน้ มี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรูท้ ี่ได้รบั จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อำ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุม่ บริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำ จะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร
ดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ ดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ ริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ น ผูบ้ ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหำรมีควำมตัง้ ใจที่จะเลิกกลุม่ บริษัทหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่ บริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ น
กำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อ เท็จจริงอันเป็ น
สำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี ้
ในกำรตรวจสอบของข้ำ พเจ้ำ ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ข้ำ พเจ้ำ ใช้ดุลยพิ นิ จ และกำรสัง เกตและสงสัย
เยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนีด้ ว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่วำ่
จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้
และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่ งที่ไม่พบ
ข้อ มูลที่ ขัด ต่อ ข้อ เท็ จจริงอัน เป็ นสำระสำคั ญ ซึ่ง เป็ น ผลมำจำกกำรทุจ ริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่ เกิ ดจำกข้อ ผิ ดพลำด
เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ร้ ่วมคิ ดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำร
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน
ของกลุม่ บริษัท
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทีผ่ บู้ ริหำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริหำรและ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รบั ว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุม่ บริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้
สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำ จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำร
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องในงบกำรเงิ น หรือ หำกเห็นว่ำ กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึน้ อยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุม่ บริษัทต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้ หำของงบกำรเงิ นโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึน้ โดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
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• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุม่ บริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ กำรกำหนดแนวทำง
กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุม่ บริษัท ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สอื่ สำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรือ่ งต่ำงๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่ เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้ำพเจ้ำ
เชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่องทัง้ หลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยสำคัญที่ สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรือ่ งสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรือ่ งเหล่ำนีไ้ ว้ในรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะ
เกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี ้

ฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 5813
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพันธ์ 2565
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5

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

331,255,297

491,857,374

97,320,674

319,617,202

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

8

367,910,977

333,444,147

334,137,924

274,838,496

รายได้ที่ยงั ไม่ได้เรียกชาระ

9

861,146,490

580,760,403

574,064,598

318,053,151

21

1,410,026

-

-

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

-

-

81,500,000

64,500,000

สินค้าคงเหลือ

10

15,968,441

4,030,540

-

-

4,115,302

1,342,591

3,878,326

1,106,082

68,412,077

60,278,937

45,855,597

49,710,504

1,650,218,610

1,471,713,992

1,136,757,119

1,027,825,435

12

55,673,230

61,980,000

43,160,000

49,160,000

21

17,716,786

-

3,495,934

-

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

-

-

1,300,000

1,670,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13

-

-

108,245,140

114,844,840

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14

10,475,970

10,960,574

7,750,000

7,000,000

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

15

2,440,597

1,240,609

9,786,149

9,195,392

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

16

142,324,152

147,017,081

121,319,253

128,598,038

สินทรัพย์สิทธิการใช้

21

39,732,671

48,710,417

29,166,418

38,067,434

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

17

51,495,238

59,894,647

44,631,162

52,190,254

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

28

58,017,908

62,003,681

38,613,496

44,418,790

เงินประกันผลงานค้างรับ

9

106,826,824

113,404,252

70,348,560

78,472,992

41,714,844

31,499,058

40,068,172

27,130,661

526,418,220

536,710,319

517,884,284

550,748,401

2,176,636,830

2,008,424,311

1,654,641,403

1,578,573,836

ส่วนของลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าเงินทุน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าเงินทุน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

131

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563

2564

2563

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคาร

18

67,474,717

31,666,005

-

-

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

19

211,520,153

185,458,844

139,383,509

135,952,324

21

14,017,792

18,887,239

9,718,289

14,437,527

9

521,770,198

486,987,182

327,157,253

339,428,387

6,284,539

3,666,693

4,402,557

-

43,487,473

43,729,292

28,803,353

29,522,616

864,554,872

770,395,255

509,464,961

519,340,854

21

24,148,749

27,522,807

17,913,916

22,383,502

22

271,587,465

296,179,638

192,138,365

220,434,353

295,736,214

323,702,445

210,052,281

242,817,855

1,160,291,086

1,094,097,700

719,517,242

762,158,709

ส่วนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
รายได้คา่ บริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

20

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

132

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 680,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท

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

(22,215,349)

(22,215,349)

-

-

(22,547,939)

(22,547,939)

-

-

23,300,000

16,700,000

23,300,000

16,700,000

268,266,114

172,989,254

147,506,166

35,397,132

-

(95,200)

-

-

1,011,120,821

909,148,761

935,124,161

816,415,127

5,224,923

5,177,850

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

1,016,345,744

914,326,611

935,124,161

816,415,127

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

2,176,636,830

2,008,424,311

1,654,641,403

1,578,573,836

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 680,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.5 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนตา่ กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัทย่อย
ส่วนตา่ กว่าทุนจากการจัดโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

23

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

กรรมการ
(นายชวลิต จันทรรัตน์)

กรรมการ
(นายอภิชาติ สระมูล)
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บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขายและให้บริการ

24

1,759,306,534

1,704,950,190

1,123,269,834

1,037,712,720

13

-

-

51,277,808

79,297,904

21,312,143

7,971,845

81,882,705

70,623,220

1,780,618,677

1,712,922,035

1,256,430,347

1,187,633,844

ต้นทุนขายและบริการ

1,318,258,397

1,249,760,318

850,577,259

785,933,805

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

322,588,810

320,538,335

262,827,869

265,300,567

1,640,847,207

1,570,298,653

1,113,405,128

1,051,234,372

139,771,470

142,623,382

143,025,219

136,399,472

รายได้อื่น
รายได้เงินปั นผล
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย

รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

14

(1,329,803)

174,675

-

-

รายได้ทางการเงิน

25

6,872,247

8,397,209

10,629,362

11,408,831

ต้นทุนทางการเงิน

26

(3,766,581)

(2,878,074)

(1,488,047)

(1,657,338)

141,547,333

148,317,192

152,166,534

146,150,965

(29,692,555)

(28,963,873)

(21,067,625)

(12,176,391)

111,854,778

119,353,319

131,098,909

133,974,574

14

95,200

(48,956)

-

-

22

24,334,041

(8,104,173)

21,610,125

(10,957,417)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี

24,429,241

(8,153,129)

21,610,125

(10,957,417)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

136,284,019

111,200,190

152,709,034

123,017,157

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

28

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

134

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ

2564

2563

2564

2563

กำรแบ่งปั นกำไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ ีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

111,542,819

119,372,250

131,098,909

133,974,574

311,959

(18,931)

111,854,778

119,353,319

135,972,060

111,219,121

152,709,034

123,017,157

311,959

(18,931)

136,284,019

111,200,190

0.16

0.18

0.19

0.20

680,000,000

680,000,000

680,000,000

680,000,000

กำรแบ่งปั นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ ีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่อหุน้

29

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทย่อยลดลงจากเงินปั นผลจ่ายของบริษัทย่อย

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ

เงินปั นผลจ่าย

เป็ นสารองตามกฎหมาย

424,317,995

-

-

-

-

-

-

424,317,995

340,000,000

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

-

340,000,000

(22,215,349)

-

-

-

-

-

-

(22,215,349)

ในบริษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุน้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ที่ออกและ

ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

23

หมายเหตุ

ส่วนตา่ กว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

(22,547,939)

-

-

-

-

-

-

(22,547,939)

การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มบริษัทภายใต้

การดาเนินธุรกิจของ

จากการจัดโครงสร้าง

ส่วนตา่ กว่าทุน

จัดสรรแล้ว -

16,700,000

-

-

6,700,000

-

-

-

10,000,000

สารองตามกฎหมาย

กาไรสะสม

172,989,254

-

(115,600,000)

(6,700,000)

111,268,077

(8,104,173)

119,372,250

184,021,177

ยังไม่ได้จดั สรร

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(95,200)

-

-

-

(48,956)

(48,956)

-

(46,244)

ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

การแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจาก

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

909,148,761

-

(115,600,000)

-

111,219,121

(8,153,129)

119,372,250

913,529,640

ของบริษัทฯ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

ส่วนของ

5,177,850

(264,596)

-

-

(18,931)

-

(18,931)

5,461,377

ของบริษัทย่อย

อานาจควบคุม

ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มี

-

914,326,611

(264,596)

(115,600,000)

-

111,200,190

(8,153,129)

119,353,319

918,991,017

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: บาท)
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เป็ นสารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทย่อยลดลงจากเงินปั นผลจ่ายของบริษัทย่อย

ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ

บริษัทย่อยลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย

ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ

เงินปันผลจ่าย

32

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

424,317,995

-

-

-

-

-

-

-

424,317,995

มูลค่าหุน้ สามัญ

340,000,000

-

-

-

-

โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

-

340,000,000

ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

(22,215,349)

-

-

-

-

-

-

-

(22,215,349)

ในบริษัทย่อย

สัดส่วนการถือหุน้

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

23

หมายเหตุ

จากการเปลีย่ นแปลง
ส่วนเกิน

ที่ออกและ

ส่วนตา่ กว่าทุน

ทุนเรือนหุน้

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

(22,547,939)

-

-

-

-

-

-

-

(22,547,939)

การควบคุมเดียวกัน

กลุม่ บริษัทภายใต้

การดาเนินธุรกิจของ

จากการจัดโครงสร้าง

ส่วนตา่ กว่าทุน
กาไรสะสม

23,300,000

-

-

-

6,600,000

-

-

-

16,700,000

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว -

ส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ

268,266,114

-

-

(34,000,000)

(6,600,000)

135,876,860

24,334,041

111,542,819

172,989,254

ยังไม่ได้จดั สรร

งบกำรเงินรวม

-

-

-

-

-

95,200

95,200

-

(95,200)

ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ

การแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจาก

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

องค์ประกอบอื่นของ

รวม

1,011,120,821

-

-

(34,000,000)

-

135,972,060

24,429,241

111,542,819

909,148,761

ของบริษัทฯ

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

5,224,923

(264,692)

(194)

-

-

311,959

-

311,959

5,177,850

ของบริษัทย่อย

อานาจควบคุม

ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มี

ส่วนของ

-

1,016,345,744

(264,692)

(194)

(34,000,000)

-

136,284,019

24,429,241

111,854,778

914,326,611

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: บาท)
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340,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เป็ นสารองตามกฎหมาย
32

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

424,317,995

340,000,000

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

โอนกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

-

กาไรสาหรับปี

23

424,317,995

340,000,000
424,317,995

-

-

32

-

-

-

-

424,317,995

หุน้ สามัญ

ส่วนเกินมูลค่า

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เป็ นสารองตามกฎหมาย

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

โอนกาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

340,000,000

และชาระเต็มมูลค่าแล้ว

-

23

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

กาไรสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

23,300,000

-

6,600,000

-

-

-

16,700,000

16,700,000

-

6,700,000

-

-

-

10,000,000

สารองตามกฎหมาย

จัดสรรแล้ว -

กำไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

147,506,166

(34,000,000)

(6,600,000)

152,709,034

21,610,125

131,098,909

35,397,132

35,397,132

(115,600,000)

(6,700,000)

123,017,157

(10,957,417)

133,974,574

34,679,975

ยังไม่ได้จดั สรร

-

935,124,161

(34,000,000)

-

152,709,034

21,610,125

131,098,909

816,415,127

-

816,415,127

(115,600,000)

-

123,017,157

(10,957,417)

133,974,574

808,997,970

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวม

(หน่วย: บาท)

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี

141,547,333

148,317,192

152,166,534

146,150,965

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

43,634,507

46,566,110

33,776,877

36,487,264

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

17,114,056

1,376,536

14,024,392

1,624,058

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)

-

-

(3,400,000)

800,000

ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

3,523,888

-

1,329,803

(174,675)

-

-

19,577

1,407,686

27,104

1,141,325

-

1,089

-

226,901

(1,722,490)

739,712

(1,264,312)

536,440

(6,108)

44,411

(730,482)

(1,997,559)

32,896,020

32,999,997

22,848,744

22,559,407

144,690

665,016

-

665,016

-

-

(51,277,808)

(79,297,904)

รายได้ทางการเงิน

(6,872,247)

(8,397,209)

(10,629,362)

(11,408,831)

ต้นทุนทางการเงิน

3,766,581

2,878,074

1,488,047

1,657,339

231,851,722

226,423,939

160,553,622

119,144,421

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

(42,466,200)

134,936,867

(64,878,541)

112,455,063

รายได้ทยี่ งั ไม่ได้เรียกชาระ

(282,328,943)

(108,819,528)

(257,524,870)

(18,529,309)

247,334

-

73,530

-

สินค้าคงเหลือ

(11,937,900)

-

-

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(34,229,475)

(5,994,839)

(12,819,486)

(11,541,209)

เงินประกันผลงานค้างรับ

6,577,428

21,182,832

8,124,432

6,993,057

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

25,375

1,410,340

167,418

(853,702)

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

26,050,777

(25,739,226)

4,195,933

(47,968,877)

รายได้คา่ บริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

34,783,016

125,656,806

(12,271,134)

141,943,285

(128,898)

(24,898,062)

(737,593)

(16,932,267)

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(27,070,642)

(31,737,271)

(24,132,075)

(20,809,821)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

(98,626,406)

312,421,858

(199,248,764)

263,900,641

รับดอกเบีย้

1,517,600

2,996,601

5,031,048

5,100,410

จ่ายดอกเบีย้

(3,766,581)

(2,878,074)

(1,488,047)

(1,657,339)

รับคืนภาษีเงินได้

3,678,462

3,574,323

-

-

จ่ายภาษีเงินได้

(36,514,571)

(44,012,424)

(16,262,305)

(23,675,994)

(133,711,496)

272,102,284

(211,968,068)

243,667,718

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษี เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน

ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายส่วนต่อเติมอาคาร
อุปกรณ์ ยานพาหนะและสินทรัพย์สทิ ธิ การใช้
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุงทีด่ นิ และอาคารให้เช่า
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการ (โอนกลับ)
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจาหน่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ า่ ย
รายได้เงินปันผล

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง

ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าเงินทุน

หนีส้ นิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2563

2564

2564

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึน้

(2,772,711)

(191,182)

(2,772,244)

(190,444)

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกันลดลง

6,306,770

1,250,000

6,000,000

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเพิม่ ขึน้

-

-

(17,000,000)

(29,800,000)

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันลดลง

-

-

370,000

400,000

เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

6,475,812

-

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

-

-

51,277,808

79,297,904

(750,000)

(7,000,000)

(750,000)

(7,000,000)

-

299,980

-

-

(1,493)

-

(287,752)

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

(9,815,570)

(4,528,604)

(4,850,822)

(3,842,205)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

(2,267,337)

(8,800,018)

(1,282,936)

(8,393,689)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์สทิ ธิ การใช้

1,151,304

7,477

1,146,306

321,288

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(8,149,037)

(18,962,347)

38,326,172

30,792,854

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากธนาคารเพิม่ ขึน้

35,808,712

24,921,066

-

-

ชาระคืนเงินต้นของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า

(20,324,711)

(21,519,227)

(14,808,779)

(15,767,561)

เงินปันผลจ่าย

(33,981,670)

(115,446,348)

(33,981,671)

(115,446,348)

(194)

-

-

-

(395,942)

(133,346)

-

-

(18,893,805)

(112,177,855)

(48,790,450)

(131,213,909)

152,261

16,839

135,818

(1,041)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(160,602,077)

140,978,921

(222,296,528)

143,245,622

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

491,857,374

350,878,453

319,617,202

176,371,580

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

331,255,297

491,857,374

97,320,674

319,617,202

(230,314)

(1,185,072)

(239,312)

(1,141,048)

12,081,206

22,790,037

7,030,248

21,829,525

โอนทีด่ นิ และอาคารเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน

1,229,369

16

647,401

3,503

โอนสินทรัพย์สทิ ธิ การใช้เป็ นอุปกรณ์

2,667,329

-

1,171,829

-

(112,920)

284,902

18,329

153,652

เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ส่วนปรับปรุงอาคารให้เช่า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยให้แก่
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยให้แก่สว่ นได้เสียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการทีม่ ิใช่เงินสด
เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง
ซือ้ ยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่า

เงินปั นผลค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหำชนจำกัดซึ่งจัดตัง้ และ
มีภมู ิลำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือกำรให้บริกำรกำรปรึกษำด้ำนวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร
ครบวงจร ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัท ฯอยู่ท่ีเลขที่ 151 อำคำรทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหำนคร
เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2564 บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ได้เข้ำซือ้ หุน้ สำมัญของบริษัทฯจำกกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่เดิม
จำนวน 67.3 ล้ำนหุน้ ในรำคำหุน้ ละ 2.54 บำทต่อหุน้ ส่งผลให้ปัจจุบนั บริษัทฯ มีผถู้ ือหุน้ รำยใหญ่ 5 รำยหลักๆ ดังนี ้ บริษัท
เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย คุณอำนำจ พรหมสูตร คุณพีรวัธน์ เปรมชื่น และคุณชวลิต จันทรรัตน์

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบนั ยังมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสำหกรรมส่วน
ใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุรกิจ ฝ่ ำย
บริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำ
ของสินทรัพย์ ประมำณกำรหนีส้ ินและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ นีฝ้ ่ ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินจิ
ในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงินนี้จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำร
บัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้
งบกำรเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

1
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2.2

บริษัท ทีดบั เบิล้ ยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด
LTEAM Sole Co., Ltd.

บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท ทีม ควอลิตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด

บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จำกัด
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูช่นั ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท

ที่ปรึกษำด้ำนพลังงำน ไฟฟ้ำ นำ้ มัน ก๊ำซ ปิ โตรเคมี และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทัง้ ท่ำเรือและสำธำรณูปโภค
ที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐำนรำก และโครงสร้ำงใต้ดิน
ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงกลยุทธ์ กำรเงินและกำรลงทุน กำรบัญชี
กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตลอดจนกำรพัฒนำโครงกำร
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผน ออกแบบสถำปัตยกรรม ตกแต่งภำยใน ภูมิสถำปัตยกรรม
และกำรพัฒนำเมือง
ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรทุกประเภท และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ
ที่ปรึกษำวิศวกรรมทุกสำขำ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในต่ำงประเทศ
ที่ปรึกษำในกำรจัดทำรำยงำนประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม (EIA)
ที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมพลังงำน รวมถึงกำรอนุรกั ษ์พลังงำน กำรจัดวำงระบบ
กำรจัดกำรพลังงำน กำรตรวจวัดพลังงำน และกำรตรวจสอบและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำน
ที่ปรึกษำครบวงจรในงำนวิศวกรรมด้ำนแหล่งนำ้ และระบบสำธำรณูปโภค
ที่ปรึกษำด้ำนวิศวกรรมทุกสำขำ สิ่งแวดล้อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสปป.ลำว

ลักษณะธุรกิจ

ไทย
สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ไทย
ไทย

ไทย

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

93.73
100.00

100.00
48.77
83.75

100.00

100.00
100.00

2564
ร้อยละ
100.00

2

93.73
100.00

100.00
100.00
48.77
83.75

100.00

100.00
100.00

2563
ร้อยละ
100.00

อัตรำร้อยละของกำรถือหุน้

ก) งบกำรเงินรวมนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี ้
เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี ้

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม

2.3

ข)

บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รบั หรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้

ค)

บริษัทฯนำงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิน้ สุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนัน้

ง)

งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จดั ทำขึน้ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

จ)

งบกำรเงิ น ของบริ ษั ท ที แ อลที คอนซั ล แตนส์ จ ำกั ด ได้ร วมอยู่ ใ นงบกำรเงิ น รวม ถึ ง แม้ ว่ ำ บริ ษั ท ฯ
ถื อหุ้นอยู่รอ้ ยละ 48.77 เนื่องจำกบริษัทฯมีสิทธิออกเสียงโดยรวมมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของบริษัทดังกล่ำว และ
บริษัทฯสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทดังกล่ำวได้ อีกทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รำยอื่นเป็ นผูถ้ ือหุน้ รำยย่อยเท่ำนัน้
ดังนัน้ จึงถือว่ำบริษัทดังกล่ำวเป็ นบริษัทย่อย

ฉ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัท รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯและ
ทุนเรือนหุน้ ของบริษัทย่อยได้ถกู ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนีแ้ ล้ว

ช)

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยส่วน
ที่ไม่ได้เป็ นของบริษัทฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ซ)

ผลแตกต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิท่จี ่ำยหรือได้รบั จำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อยของ
บริษัทฯกับส่วนได้เสียของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อยในมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของบริษัท
ย่อย ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ได้แสดงไว้ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม ภำยใต้
หัวข้อ “ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัทย่อย”

บริษัทฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุงจำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำ วได้รบั กำรปรับปรุ งหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มี
เนือ้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ินีไ้ ม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษัท

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ ีรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มีเนือ้ หำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมี
กำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิหรือข้อยกเว้นชั่วครำวกับผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเชื่อว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนนีจ้ ะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษัท

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขาย
กลุ่มบริษัทรับรูร้ ำยได้จำกกำรขำยเมื่อได้โอนกำรควบคุมในสินค้ำให้แก่ลกู ค้ำ กล่ำวคือเมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ รำยได้
จำกกำรขำยแสดงตำมมูล ค่ ำ ที่ ไ ด้รับ หรื อ คำดว่ ำ จะได้รับ สิ น ค้ำ ที่ ไ ด้ส่ ง มอบหลัง จำกหัก ส่ ว นลดโดยไม่ ร วม
ภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
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4

รายได้จากการให้บริการ
กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำสัญญำบริกำรโดยส่วนใหญ่มีภำระที่ตอ้ งปฏิบัติภำระเดียว กลุ่มบริษัทรับรู ร้ ำยได้จำกกำร
ให้บริกำรตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำร โดยใช้วิธีปัจจัยนำเข้ำในกำรวัดขั้นควำมสำเร็จของงำนซึ่งคำนวณโดยกำร
เปรี ย บเที ยบต้นทุน งำนบริกำรที่ เกิ ดขึ น้ แล้วจนถึ งวัน สิ น้ งวดกับต้น ทุน งำนบริกำรทั้งหมดที่ คำดว่ำจะใช้ในกำร
ให้บริกำรตำมสัญญำ
กลุ่มบริษัทจะพิจำรณำควำมน่ำจะเป็ นในกำรรับรูร้ ำยได้ท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำ กำรเรียกร้องควำม
เสียหำย ควำมล่ำช้ำในกำรส่งมอบงำน และค่ำปรับตำมสัญญำ โดยจะรับรูร้ ำยได้เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรที่มีนยั สำคัญของจำนวนรำยได้ท่รี บั รูส้ ะสม
เมื่อมูลค่ำและควำมสำเร็จของงำนไม่สำมำรถวัดได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยได้จะรับรูไ้ ด้ตำมต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงที่คำด
ว่ำจะได้รบั คืนเท่ำนัน้
รายได้ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบีย้ รับรู ต้ ำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีขนั้ ต้นของสินทรัพย์ทำง
กำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตในภำยหลัง ที่จะนำ
มูลค่ำตำมบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ) มำคูณกับ
อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ จำกหนีส้ ินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงและ
รับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปันผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
รายได้และค่าใช้จ่ายอืน่
กลุ่มบริษัทรับรูร้ ำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นตำมเกณฑ์สิทธิท่จี ะได้รบั และภำระที่จะต้องจ่ำย
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่มีสภำพคล่องสูง
ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
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4.3

รายได้ทยี่ ังไม่ได้เรียกชาระ/เงินประกันผลงานค้างรับ
รำยได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชำระ คือ ส่วนของรำยได้ท่ีรบั รูส้ ะสมที่เกินกว่ำจำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปั จจุบัน
รำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระจะจัดประเภทเป็ นลูกหนีก้ ำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิท่จี ะได้รบั ชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น
เมื่อกิจกำรได้ให้บริกำรเสร็จสิน้ และลูกค้ำรับมอบงำน
เงินประกันผลงำนค้ำงรับเป็ นเงินประกันตำมสัญญำบริกำรซึ่งไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีหลักประกันเงินประกันผลงำน
ค้ำงรับจะถูกจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนตำมเงื่อนไขของสัญญำ โดยลูกค้ำหักเงินประกันผลงำนไว้จำกเงิน
ค่ำจ้ำงที่จ่ำยให้แก่กลุ่มบริษัทในอัตรำตำมที่ตกลงร่วมกันในสัญญำและจะได้รบั คืนเมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบตั ิตำมภำระ
และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ

4.4

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รำยได้ค่ ำ บริ ก ำรรับ ล่ ว งหน้ำ คื อ ส่ ว นของจ ำนวนเงิ น ที่ เ รี ย กเก็ บ จำกลู ก ค้ำ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ เ กิ น กว่ ำ รำยได้
ที่รบั รูส้ ะสม โดยกลุ่มบริษัทยังมีภำระที่ตอ้ งโอนสินค้ำหรือบริกำรให้กบั ลูกค้ำ รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำจะถูกรับรู ้
เป็ นรำยได้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็จสิน้
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ คือ ส่วนของค่ำงำนเบิกล่วงหน้ำซึ่งระบุไว้ในสัญญำ และจะทยอยหักกับใบแจ้งหนีค้ ่ำงำนใน
แต่ละงวดในอัตรำตำมที่ตกลงร่วมกัน

4.5

สินค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีรำคำเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ

4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั กับมูลค่ำตำมบัญชีของเงิน ลงทุนจะถูกบันทึกใน
ส่วนของกำไรหรือขำดทุน

4.7

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่ำเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร หลังจำก
นัน้ กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนคำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 20 ปี และ 40 ปี ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของอสัง หำริมทรัพย์เพื่อ กำรลงทุน รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำร
ดำเนินงำน ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเภทที่ดิน
กลุ่มบริษัทรับรูผ้ ลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รบั สุทธิจำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรั พย์ในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุนในปี ท่ตี ดั รำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี
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4.8

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี ้
อำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำร
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์และ
อุปกรณ์จดั กำรระบบทำควำมเย็นภำยในอำคำร
เครื่องตกแต่งติดตัง้ และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 - 40 ปี
5 - 20 ปี
6 - 25 ปี
5 - 10 ปี
5 - 10 ปี

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้
กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
จะรับรูใ้ นส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรำยกำรสินทรัพย์นนั้ ออกจำกบัญชี
4.9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สินทรัพย์นนั้
กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำว เมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่ำสินทรัพย์นนั้ เกิดกำร
ด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิน้ ปี
เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดของกลุ่มบริษัทคือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์
5 - 10 ปี
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4.10

สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทจะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย
สัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนัน้ มีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ท่รี ะบุได้
สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐำนะผูเ้ ช่ำ
กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ร้ ำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สญ
ั ญำเช่ำระยะ
สัน้ และสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่ม
บริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่งึ แสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยชำระ
ตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และปรับปรุง
ด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนีส้ ิน
ตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู เ้ ริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน้ จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่
สัญญำเช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่มมีผลและหักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รบั
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสัน้ กว่ำ ดังนี ้
อำคำร
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

2
3-5
1-5

ปี
ปี
ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสินทรัพย์อำ้ งอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิน้ สุดอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพย์
ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซือ้ ค่ำเสื่อมรำคำจะคำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์
หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบันของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หกั ด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่ขนึ ้ อยู่
กับดัชนีหรืออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือก
ซือ้ ซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินนั้ และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทบันทึกค่ำเช่ำ
ผันแปรที่ไม่ขึน้ อยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนัน้ ได้
เกิดขึน้
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบีย้ ตำมนัยของสัญญำเช่ำ
หรืออัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจำกวันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ำจะเพิ่มขึน้ จำกดอกเบีย้ ของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
นอกจำกนี ้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสญ
ั ญำเช่ำ กำร
เปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซือ้ สินทรัพย์อำ้ งอิง
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สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่มมีผล หรือสัญญำเช่ำ ซึ่งสินทรัพย์
อ้ำงอิงมีมลู ค่ำต่ำ จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ำ
เงินทุน ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำเงินทุนเป็ นลูกหนีด้ ว้ ยจำนวนที่
เท่ำกับเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ กล่ำวคือ ผลรวมของมูล ค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินที่จะได้รบั ตำมสัญญำ
เช่ำและมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์อำ้ งอิงที่ไม่ได้รบั กำรประกัน หลังจำกนัน้ จะรับรู ร้ ำยได้ทำงกำรเงินตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำในรูปแบบที่สะท้อนถึงอัตรำผลตอบแทนรำยงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูกกลุ่ม
บริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
นอกจำกนีบ้ ุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ กลุ่มบริษัท ผูบ้ ริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำน
ของกลุ่มบริษัทที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท
4.12 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนีส้ ินที่เป็ นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่ม
บริษัทหำกมีขอ้ บ่งชีว้ ่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทรับรู ข้ ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์มีมลู ค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนหมำยถึงมู ลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
กลุ่มบริษัทจะรับรูร้ ำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ท่เี กิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่ง กลุ่มบริษัทถือ
ว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริษัทคำนวณหนีส้ ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่
ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนของพนักงำนจะรับรูท้ นั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.15 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมำณกำรหนีส้ ินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำ กลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้ งภำระผูกพันนัน้
และกลุ่มบริษัทสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนัน้ ได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
กลุ่มบริษัทจะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรทัง้ จำนวนเมื่อทรำบแน่ชดั ว่ำโครงกำรนัน้ จะประสบผลขำดทุน
4.16 ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสินทรัพย์และหนีส้ ิน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เกี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตั รำภำษีท่มี ีผลบังคับใช้ ณ
วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
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กลุ่มบริษัทรับรูห้ นีส้ ินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสียภำษี ทกุ รำยกำร แต่รบั รูส้ ิน ทรัพย์
ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทัง้ ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั ไม่ได้ใช้ในจำนวน
เท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั ไม่ได้ใช้นนั้
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนและจะ
ทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวหำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอ
ต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทงั้ หมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หำกภำษีท่เี กิดขึน้ เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่
ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู ร้ ำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำร
เฉพำะในกรณีท่เี ป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม สำหรับ
ลูกหนีก้ ำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู ส้ ินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
ด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่องกำรรับรูร้ ำยได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสิน ทรัพย์ทำงกำรเงิ น ณ วันที่รับรู ร้ ำยกำรเริ่ม แรก เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ วัดมูล ค่ ำ
ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตัดจำหน่ำย โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นกำร
รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย้ จำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนัน้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบีย้ ที่แท้จริงและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ทัง้ นี ้
ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้ จำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรูใ้ น
ส่วนของกำไรหรือขำดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีส้ ินทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู ร้ ำยกำรเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนีส้ ินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และ
จัดประเภทหนีส้ ินทำงกำรเงินเป็ นหนีส้ ินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธี
ดอกเบีย้ ที่แท้จริง ทัง้ นี ้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึน้ จำกกำรตัดรำยกำรหนีส้ ินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ำยตำม
วิ ธี ด อกเบีย้ ที่แ ท้จริง จะรับ รู ใ้ นส่ วนของกำไรหรื อ ขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุน ตัดจำหน่ำยคำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี ้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบีย้ ที่
แท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
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การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิทธิท่ีจะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ ได้สิน้ สุดลง
หรือได้มีกำรโอนสิทธิท่จี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบ
ทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั้ หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพย์นนั้
กลุ่มบริษัทตัดรำยกำรหนีส้ ินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผู กพันของหนีส้ ินนั้นแล้วมีกำรยกเลิก
ภำระผูกพันนัน้ หรือมีกำรสิน้ สุดลงของภำระผูกพันนัน้ ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนหนีส้ ินทำงกำรเงินที่มีอยู่ให้เป็ นหนีส้ ิน
ใหม่จำกผูใ้ ห้กรู้ ำยเดียวกันซึ่งมีขอ้ กำหนดที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำกหรือมีกำรแก้ไขข้อกำหนดของหนีส้ ินที่มีอยู่อย่ำง
เป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนีส้ ินเดิมและรับรูห้ นีส้ ินใหม่ โดยรับรูผ้ ลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชี
ดังกล่ำวในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู ค้ ่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของตรำสำรหนีท้ ั้งหมดที่ไม่ ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ คำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดที่จะ
ครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบีย้ ที่แท้จริงโดยประมำณของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณีท่ีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญนับตัง้ แต่กำรรับรูร้ ำยกำรเริ่มแรก กลุ่ม
บริษัทวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึน้ ใน 12
เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญนับตัง้ แต่กำรรับรูร้ ำยกำร
เริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุท่ี
เหลืออยู่ของเครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ เมื่อมีกำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำ
เกินกว่ำ 30 วัน และพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ เมื่อมีกำรค้ำง
ชำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 180 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษัทอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึน้ ของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยสำคัญและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำก
ข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
กลุ่มบริษัทใช้วิธีก ำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำและ
รำยได้ท่ียงั ไม่ได้เรียกชำระ ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ค้ ่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ตลอดอำยุของลูกหนี ้
กำรค้ำและรำยได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชำระ
กำรค ำนวณผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ ้น ข้ำ งต้น อ้ำ งอิ ง จำกข้อ มู ล ผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิ ต จำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนีน้ นั้ และสภำพแวดล้อมทำงด้ำน
เศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีก
ต่อไป
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การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ ินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รบั รู ้ และกิจกำรมีควำมตัง้ ใจที่จะ
ชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนีส้ ินพร้อมกัน
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รบั จำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนีส้ ิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซือ้ และผูข้ ำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่
วัดมูลค่ำ กลุ่มบริษัทใช้รำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินซึง่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลำด
ที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ ขำยในตลำดที่มี
สภำพคล่ อ งได้ กลุ่ม บริ ษั ท จะประมำณมูลค่ ำ ยุ ติ ธ รรมโดยใช้เ ทคนิ ค กำรประเมิ น มูล ค่ ำ ที่ เ หมำะสมกับ แต่ ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ท่เี กี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ ินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนัน้ ให้
มำกที่สดุ
ล ำดับ ชั้น ของมูล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมที่ ใ ช้วัด มูล ค่ ำ และเปิ ด เผยมูล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของสิ น ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ น ในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี ้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซือ้ ขำยของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนีส้ ิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึน้

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำ
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ถืออยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึน้
ประจำ
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี ้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินผลที่เกิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดลุ ยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี ้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและรายได้ทยี่ ังไม่ได้เรียกชาระ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกชำระ
ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดลุ ยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกลูกหนีแ้ ต่ละรำย
โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนีท้ ่ีคงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่ม
ลูกค้ำที่มีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
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และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึน้ จริงใน
อนำคต
รายได้จากสัญญาบริการ
กลุ่มบริษัทรับรู ร้ ำยได้จำกสัญญำบริกำรตลอดช่วงเวลำที่ให้บริกำร ฝ่ ำยบริหำรใช้วิธีปัจจัยนำเข้ำในกำรวัดขั้น
ควำมสำเร็จของงำนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตั ิงำนของกิจกำรตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิน้ ซึ่งคำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึน้ แล้วจนถึงวันสิน้ งวดกับต้นทุนทัง้ หมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำ ทัง้ นี ้
ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดลุ ยพินิจที่สำคัญในกำรประเมินต้นทุนกำรบริกำรที่เกิดขึน้ จริงของงำนที่ทำเสร็จจนถึงปั จจุบนั กำร
ประมำณกำรรำยได้จำกสัญญำและต้นทุนกำรบริกำรทัง้ หมดตำมสัญญำ ต้นทุนจริงที่คำดว่ำจะได้รบั คืน รวมถึงกำร
ประเมินส่วนหักรำยได้ท่เี กิดจำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ หรือค่ำปรับตำมสัญญำ โดยอำศัยประสบกำรณ์และข้อมูลใน
อดีต รวมถึงข้อมูลจำกวิศวกรโครงกำรหรือผลงำนของผูเ้ ชี่ยวชำญ (ถ้ำมี)
ประมาณการต้นทุนโครงการ
กลุ่มบริษัทประมำณกำรต้นทุน งำนบริกำรของแต่ละโครงกำรจำกรำยละเอียดของงำนบริกำรและนำมำคำนวณ
ค่ำแรง ค่ำจ้ำงเหมำและค่ำโสหุย้ ที่ตอ้ งใช้ในกำรให้บริกำรจนเสร็จ ประกอบกับกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มของกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำค่ำแรงและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ กลุ่มบริษัทจะทำกำรทบทวนประมำณกำรต้นทุนอย่ำงสม่ำเสมอ และทุก
ครำวที่ตน้ ทุนที่เกิดขึน้ จริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการ
ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดลุ ยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ จำกกำรให้งำนบริกำรแต่ละโครงกำรจำก
ประมำณกำรต้นทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยพิจำรณำจำกควำมคืบหน้ำของงำนบริกำรต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงประกอบกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำแรง และสภำวกำรณ์ปัจจุบนั
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรูส้ ินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ี
ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนัน้ ในกำรนีฝ้ ่ ำยบริห ำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษัทควรรับรูจ้ ำนวนสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีท่คี ำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีส้ ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึน้ ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงร่วมกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนัน้ ซึ่ง
เป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
2564

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้จำกกำรให้บริกำร

-

-

28.4

58.1

เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร

-

-

51.3
56.7

79.3
52.8

รำยได้ค่ำเช่ำอำคำร
ดอกเบีย้ รับ

-

-

2.3
4.2

2.5
3.1

รำยได้อื่น

-

-

8.7

7.4

ต้นทุนกำรให้บริกำร

-

-

62.0

66.2

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

-

-

1.0

0.6

0.8
0.1
-

1.4
6.9
0.3

0.1
-

0.4
-

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำที่ประกำศจ่ำย

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
0.9
รำยได้อื่น
0.1

0.5
0.2

0.9
0.1

0.5
0.2

ต้นทุนกำรให้บริกำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ

6.3
0.9

2.8
0.8

5.2
0.9

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรือต้นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำหรือรำคำตลำด

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้อื่น
ต้นทุนกำรให้บริกำร
เงินปันผลรับ

3.4
0.8

รำคำตำมสัญญำหรือต้นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
อัตรำที่ประกำศจ่ำย
รำคำตำมสัญญำหรือต้นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำร้อยละ 3.83 - 5.83 ต่อปี
(2563: อัตรำร้อยละ 3.89 - 6.53
ต่อปี )
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
รำคำตำมสัญญำหรือต้นทุน
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ลูกหนีต้ ามสัญญางานบริการ - กิจการทีเ่ กี่ยวข้อง
กัน(หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน)

2563

2564

2563

104
416

428

26,836
416

33,047
-

รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้

520
-

428
(13)

27,252
(512)

33,047
(163)

รวมลูกหนีต้ ำมสัญญำบริกำร - สุทธิ

520

415

26,740

32,884

ลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน)
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้

8
8
-

9
9
-

42,184
8
42,192
(1,178)

23,069
9
23,078
(267)

รวมลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ

8

9

41,014

22,811

528

424

67,754

55,695

เงินประกันผลงานค้างรับ - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

-

-

2,596

2,596

รวมเงินประกันผลงำนค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

2,596

2,596

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน)

93

93

93

93

รวมเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำร - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

93

93

93

93

รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
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16

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำงของเงินให้กูย้ ืมระยะสัน้ ระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563และกำร
เปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กยู้ ืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

บริษัท ทีดบั เบิล้ ยูไอ คอนซัลแตนส์จำกัด

บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563

เพิ่มขึน้
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564

ลดลง
ระหว่ำงปี

64,500
-

10,000
5,000
2,000

-

74,500
5,000
2,000

64,500

17,000

-

81,500

เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ ข้ำงต้นมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม ไม่มีหลักทรัพย์คำ้ ประกัน โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรำดอกเบีย้
ตำมประกำศของบริษัทฯ ซึ่งอัตรำดอกเบีย้ ดังกล่ำวอ้ำงอิงกับ MLR
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้ำ งของเงิ น ให้กู้ยื ม ระยะยำวระหว่ ำ งบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2564 และ 2563
และกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กยู้ ืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้กยู้ ืมระยะยำว

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563
1,670

เพิ่มขึน้
ระหว่ำงปี
230

ลดลง
ระหว่ำงปี
(600)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564
1,300

สัญญำเงินกูด้ ังกล่ำวมีวงเงินรวม 2.3 ล้ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทย่อยได้มีกำรเบิกใช้เงินกูย้ ืม
ดังกล่ำวทัง้ จำนวนแล้ว เงินให้กยู้ ืมระยะยำวข้ำงต้นมีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยเดือนและชำระคืนทัง้ หมดภำยใน 15 ปี
นับตัง้ แต่วนั ทำสัญญำ โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรำดอกเบีย้ ตำมประกำศของบริษัทฯ ลบด้วย ร้อยละ 2 ซึ่งอัตรำดอกเบีย้
ดังกล่ำวอ้ำงอิงกับ MLR และไม่มีหลักทรัพย์คำ้ ประกัน
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่นื - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ และกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

158

2564

2563

2564

2563

-

446
446

14,619
14,619

12,145
246
12,391

เจ้าหนีอ้ ่นื - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ และกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

181

4

523
181

108
4

181

4

704

112

เจ้าหนีเ้ งินประกันผลงาน - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน)
รวมเจ้ำหนีเ้ งินประกันผลงำน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

463

436

90
463

90
436

463

436

553

526

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมกำรร่วมกัน)
รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

111

580

111

1
580

111

580

111

581

รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

755

1,466

15,987

13,610

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

-

-

-

3,340

รวมเงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

3,340

18

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ในระหว่ำงปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร
และผูบ้ ริหำร ดังต่อไปนี ้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
55
50
3
3
58
53

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
29
28
1
1
30
29

ภำระคำ้ ประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯมีภำระจำกกำรคำ้ ประกันให้กบั บริษัทย่อยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 33.3
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
370
439
330,885
491,418
331,255
491,857

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
290
359
97,031
319,258
97,321
319,617

ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2564 เงิ น ฝำกออมทรัพ ย์แ ละเงิ น ฝำกประจ ำมี อัต รำดอกเบี ้ย ระหว่ ำ งร้อ ยละ 0.05 ถึ ง
ร้อยละ 1.10 ต่อปี (เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.40 ต่อปี ) (2563: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี
เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 ถึงร้อยละ 0.60 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
อำยุหนีค้ งค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
อำยุหนีค้ งค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำ - สุทธิ
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563

-

-

2,517

8,016

520
520
520

428
428
(13)
415

7,346
6,934
7,148
3,307
27,252
(512)
26,740

14,706
4,211
4,021
2,093
33,047
(163)
32,884

128,872

145,778

73,152

94,033

139,371
24,204
5,730
84,698
382,875
(18,528)
364,347
364,867

100,716
2,826
10,615
82,583
342,518
(13,868)
328,650
329,065

122,317
18,058
4,565
56,935
275,027
(11,654)
263,373
290,113

65,634
1,803
8,789
56,042
226,301
(11,150)
215,151
248,035

20

ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รวมลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

8
3,802
73
3,883
(839)
3,044
367,911

42,192
3,772
55
46,019
(1,994)
44,025
334,138

9
4,440
164
4,613
(234)
4,379
333,444

23,078
4,078
147
27,303
(500)
26,803
274,838

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลกู ค้ำโดยปกติมีระยะเวลำ 30 วัน ถึง 90 วัน
กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ำมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือต้นปี
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รับรูร้ ำยได้ดอกเบีย้
จำนวนที่ได้รบั คืน
ตัดจำหน่ำยหนีส้ ญ
ู
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
14,115
16,737
11,844
964
(2,339)
(2,357)
(365)
(1,204)
(4,473)
585
(25)
19,367
14,115

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
11,813
15,540
10,752
2,013
(4,089)
(4,568)
(365)
(1,155)
(4,473)
522
(17)
14,160
11,813
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9.

รายได้ทย่ี ังไม่ได้เรียกชาระ / เงินประกันผลงานค้างรับ / รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้า

9.1

ยอดคงเหลือตามสัญญา
งบกำรเงินรวม
2564
2563
864,406
582,077

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
575,986
318,461

รายได้ทยี่ ังไม่ได้เรียกชาระ - สุทธิ

(3,260)
861,146

(1,317)
580,760

(1,921)
574,065

(408)
318,053

เงินประกันผลงานค้างรับ

106,827

113,404

70,349

78,473

301,141
220,629
521,770

309,180
177,807
486,987

177,552
149,605
327,157

190,113
149,315
339,428

รายได้ทยี่ ังไม่ได้เรียกชาระ
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รำยได้ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของรำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 761 ล้ำนบำท (เฉพำะ
บริษัทฯ: จำนวน 543 ล้ำนบำท) ที่คำดว่ำจะเรียกชำระภำยในหนึ่งปี (2563: กลุ่มบริษัทมี ยอดคงเหลือของรำยได้
ที่ยงั ไม่ได้เรียกชำระจำนวน 562 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 318 ล้ำนบำทที่คำดว่ำจะเรียกชำระภำยในหนึ่งปี )
9.2

รายได้ทร่ี ับรู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

รำยได้ท่รี บั รูใ้ นระหว่ำงปี ท่เี คยรวมอยู่ในยอดยกมำของ
รำยได้คำ่ บริกำรรับล่วงหน้ำ
รำยได้ท่รี บั รูใ้ นระหว่ำงปี จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสิง่ ตอบ
แทนผันแปรที่เกี่ยวเนื่องกับภำระที่ได้ปฏิบตั ิแล้วในปี ก่อน
9.3

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

261,594

170,887

167,333

66,532

2,238

4,945

(4,672)

9,534

รายได้ทคี่ าดว่าจะรับรู้สาหรับภาระทีย่ ังปฏิบัติไม่เสร็จสิน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะมีรำยได้ท่ีรบั รูใ้ นอนำคตสำหรับภำระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็จสิน้ (หรือยังไม่
เสร็จสิน้ บำงส่วน) ของสัญญำที่ทำกับลูกค้ำจำนวน 3,245 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 2,077 ล้ำนบำท) (2563:
จำนวน 3,116 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 1,955 ล้ำนบำท) ซึ่งกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะปฏิบัติตำมภำระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิของสัญญำดังกล่ำวเสร็จสิน้ ภำยใน 7 ปี (เฉพำะบริษัทฯ: 7 ปี ) (2563: 8 ปี เฉพำะบริษัทฯ: 8 ปี )
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10.

สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
13,676
2,292
15,968

งำนระหว่ำงทำ
วัสดุอปุ กรณ์
รวมสินค้ำคงเหลือ
11.

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
งบกำรเงินรวม
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำร
ภำษีซือ้ รอรับคืน
ภำษีซือ้ รอใบกำกับภำษี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

12.

2563
4,031
4,031

2564
10,322
33,032
1,180
7,842
7,342
8,694
68,412

2563
11,456
22,091
2,588
5,723
14,064
4,357
60,279

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
8,561
31,687
2,512
3,096
45,856

2563
8,690
22,041
1,599
13,105
4,276
49,711

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกัน
ยอดคงเหลือดังกล่ำวเป็ นบัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งได้นำไปวำงไว้กบั ธนำคำรเพื่อคำ้ ประกันกำรออกหนังสือคำ้ ประกัน
ธนำคำรสำหรับกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรออกหนังสือคำ้ ประกันอื่นจำกธนำคำร และคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษัท
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บริษัท

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

20
10
10
10
10
10.25
10
15
5

20
10
10
10
10
10
10.25
10
15
5

ทุนเรียกชำระแล้ว
2564
2563

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
48.77
48.77
83.75
83.75
93.73
93.73
100.00
100.00

รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐำนรำก จำกัด
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลูช่นั ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด
บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท ทีม ควอลิตี ้ แมเนจเมนท์ จำกัด
บริษัท ทีดบั เบิล้ ยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด
LTEAM Sole Co., Ltd. (ทุนชำระแล้ว 1,000 ล้ำนกีบ)

13.

46.4
12.3
14.9
11.8
15.2
5.5
6.5
14.1
4.5
131.2

46.4
12.3
14.9
11.8
15.2
10.0
5.5
6.5
14.1
4.5
141.2

รำคำทุน
2564
2563
(5.5)
(3.0)
(14.1)
(0.4)
(23.0)

(5.5)
(3.4)
(3.0)
(14.1)
(0.4)
(26.4)

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของเงินลงทุน
2564
2563
46.4
12.3
9.4
11.8
15.2
5.5
3.5
4.1
108.2

46.4
12.3
9.4
11.8
15.2
6.6
5.5
3.5
4.1
114.8

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ
2564
2563

9.8
14.0
5.7
10.5
11.3
51.3

2564
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44.0
15.0
3.5
8.8
8.0
79.3

2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
เงินปั นผลที่บริษัทฯ
รับระหว่ำงปี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษัท ทีม คอนซัลติง้ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิให้ดำเนินกำรเลิกบริษัท และผูช้ ำระบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่ำว
ได้จ ดทะเบี ย นเลิ ก บริษั ท กับ กระทรวงพำณิ ช ย์แ ล้ว เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ำยน 2559 ต่ อ มำในเดื อ นกัน ยำยน 2564
บริษั ท ย่ อ ยดัง กล่ ำ วได้จ่ ำ ยคื น เงิ น ทุน ให้แ ก่ บ ริษั ท ฯเป็ น จ ำนวน 6.5 ล้ำ นบำท และจดทะเบี ย นเสร็จ กำรช ำระบัญ ชี
กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2564
14.

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วมทีถ่ ือโดยกลุ่มบริษัท
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพ
จีโอเทคนิค จำกัด
iGL Synergy
Co., Ltd.

ให้บริกำรทำงธรณีวิทยำ
และสำรวจแร่
ให้บริกำรกำรปรึกษำ
ด้ำนวิศวกรรมและ
บริหำรจัดกำรโครงกำร
บริษัท ประทุมวัน
ให้บริกำรติดตัง้ และ
สมำร์ทดิสทริคท์
บริหำรจัดกำรระบบผลิต
คูลลิ่ง จำกัด
ควำมเย็นจำกส่วนกลำง
เพื่อให้บริกำรจำหน่ำย
นำ้ เย็น
บริษัท แอสเซ็ท
ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับ
แอคทิเวเตอร์ จำกัด เทคโนโลยี
อสังหำริมทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม - สุทธิ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

ไทย

สัดส่วนเงินลงทุน
2564 2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
30
30

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
2564 2563

รำคำทุน
2564 2563
1,500

1,500

3,229

3,168

สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
ไทย

30

30

1,064

1,064

-

986

14

14

7,000

7,000

6,781

6,807

ไทย

30

-

750

-

466

-

10,314
(1,064)

9,564
-

10,476
-

10,961
-

9,250

9,564

10,476

10,961

25
แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

165

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตัง้ ขึน้
ในประเทศ

บริษัท ประทุมวัน
สมำร์ทดิสทริคท์
คูลลิ่ง จำกัด

ให้บริกำรติดตัง้ และ
บริหำรจัดกำรระบบ
ผลิตควำมเย็นจำก
ส่วนกลำงเพื่อให้บริกำร
จำหน่ำยนำ้ เย็น
บริษัท แอสเซ็ท
ให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับ
แอคทิเวเตอร์ จำกัด เทคโนโลยี
อสังหำริมทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

สัดส่วนเงินลงทุน

รำคำทุน

2563
(ร้อยละ)
14

2564

2563

ไทย

2564
(ร้อยละ)
14

7,000

7,000

ไทย

30

-

750

-

7,750

7,000

ในระหว่ำงปี ปัจจุบัน บริษัทฯได้เข้ำลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้
เป็ นบริษัทจำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้ำนบำท (หุน้ สำมัญ
จำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท) และเรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯได้ถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 30 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนจำนวน 0.75 ล้ำนบำท
14.2 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทรับรูส้ ่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมดังนี ้

(หน่วย: พันบำท)

บริษัท

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วมในระหว่ำงปี
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่ำงปี
2564

บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด
iGL Synergy Co., Ltd.
บริษัท ประทุมวันสมำร์ทดิสทริคท์
คูลลิ่ง จำกัด
บริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด
รวม

166

61
(1,081)

2563
365
3

(27)
(283)
(1,330)

2564

2563
95

(49)

(193)
-

-

-

175

95

(49)

26

14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ ีสาระสาคัญ
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด
2564
2563
7,016
7,768
4,620
4,552
323
1,299
550
460

สรุปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท กรุงเทพ จีโอเทคนิค จำกัด

รำยได้
กำไร (ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับปี สนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
14,895
16,892
202
1,216
202
1,216

(หน่วย: พันบำท)
บริษัท ประทุมวัน
สมำร์ทดิสทริคท์คลู ลิ่ง จำกัด
2564
2563
48,521
50,002
700
12
788
1,379
(หน่วย: พันบำท)
บริษัท ประทุมวัน
สมำร์ทดิสทริคท์คลู ลิ่ง จำกัด
สำหรับรอบ
ระยะเวลำตัง้ แต่
สำหรับปี สนิ ้ สุด
วันที่ 1 ตุลำคม ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม
วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
49
2
(190)
(1,377)
(190)
(1,377)

27
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1,777
(524)
1,253
168
(130)
38

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564:
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563:
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดินและ
อำคำรให้เช่ำ

3,880
(2,677)
1,203

3,880
(2,692)
1,188

อื่น ๆ

งบกำรเงินรวม

4,048
(2,807)
1,241

5,657
(3,216)
2,441

รวม

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี ้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

35,180
(27,188)
7,992

34,468
(25,870)
8,598

ที่ดินและ
อำคำรให้เช่ำ

3,880
(2,677)
1,203

3,880
(2,692)
1,188

อื่น ๆ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

39,060
(29,865)
9,195

38,348
(28,562)
9,786

รวม

(หน่วย: พันบำท)

28

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี ้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซือ้ เพิ่ม
รับโอนจำกบัญชีท่ดี ิน อำคำร
อุปกรณ์
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี - มูลค่ำสุทธิตำม
บัญชี ณ วันที่ตดั จำหน่ำย
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,241
1,259
2
และ
1,229
(31)
2,441

(1)
(17)
1,241

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
9,195
9,766
288
647

4

(344)
9,786

(227)
(348)
9,195

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี ้

ที่ดินและอำคำรให้เช่ำ
อื่น ๆ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
3,141
113
4,750
4,750

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
25,266
23,993
4,750
4,750

บริษัทฯวัดมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธี
เปรียบเทียบรำคำตลำดสำหรับที่ดินและอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ และใช้เกณฑ์วิธีคิดจำกต้นทุนทดแทนสำหรับ
อำคำรให้เช่ำ
บริษัทฯได้นำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี จำนวนประมำณ 9 ล้ำนบำท (2563: จำนวน 8 ล้ำนบำท)
ไปคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18
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16.

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

โอนเข้ำ (ออก)

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซือ้ เพิ่ม
รับโอนจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซือ้ เพิ่ม
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

198,329
58
(1,827)
196,560
1,814
(792)
(30)
240
197,792

73,626
73,626
(815)
72,811

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำร

4,532

2,459
2,459
2,073
121,143

129,799
3,277
(17,080)
(1,264)
114,732
6,151
2,316
(2,056)
-

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์และ
อุปกรณ์จดั กำรระบบทำ เครื่องตกแต่ง ติดตัง้
ควำมเย็นภำยในอำคำร และอุปกรณ์สำนักงำน

งบกำรเงินรวม

4,916

46,126
254
(44,189)
(23)
2,168
5,677
(2,929)
-

ยำนพำหนะ

-

240
240
(240)

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตัง้

30

401,194

450,339
3,829
(61,269)
(3,114)
389,785
10,038
7,993
(1,607)
(5,015)
-

รวม

(หน่วย: พันบำท)
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155,824
2,337
(378)
(1)
157,782
40,736
40,010

73,626
72,811

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

-

240

-

-

-

142,324

147,017

258,870

242,768
14,950
5,326
(378)
(3,796)

267,784
16,332
(39,655)
(1,693)

14,950

2,429

1,383

2,487

785
443
3,017
(1,758)

30,559
329
(30,093)
(10)

2564 ( 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)

23,051

28,823

98,092

85,909
11,911
2,309
(2,037)

83,014
13,544
(9,562)
(1,087)

รวม

16,332

4,023

2,209

509

250
259
-

91
159
-

ยำนพำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตัง้

2563 ( 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

154,120
2,300
(596)

-

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
รับโอนจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำร

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนแสงอำทิตย์และ
อุปกรณ์จดั กำรระบบทำ เครื่องตกแต่ง ติดตัง้
ควำมเย็นภำยในอำคำร และอุปกรณ์สำนักงำน

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: พันบำท)

172

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
71,764
161,074
ซือ้ เพิ่ม
27
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(4)
(1,492)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
71,764
159,605
ซือ้ เพิ่ม
1,161
รับโอนจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รับโอน (โอนไป) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(685)
1,685
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
240
โอนเข้ำ (ออก)
71,079
162,691
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
124,872
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
1,751
โอนไปสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
(487)
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
126,136
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
1,799
รับโอนจำกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
โอนไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
1,647
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
129,582
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
71,764
33,469
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
71,079
33,109
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
2563 ( 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)
2564 ( 2 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรให้บริกำร ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำร
35,865
254
(34,199)
1,920
2,930
(2,930)
1,920
25,522
286
(25,080)
728
322
1,758
(1,758)
1,050
1,192
870

100,605
2,581
(11,995)
(2,200)
88,991
3,949
(1,755)
91,185
64,492
11,166
(6,857)
(1,743)
67,058
9,605
(1,739)
74,924
21,933
16,261

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้
และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

240
-

-

240
240
(240)
-

สินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้

13,203
11,726

128,598
121,319

214,886
13,203
(31,937)
(2,230)
193,922
11,726
1,758
1,647
(3,497)
205,556

369,308
3,102
(46,194)
(4)
(3,692)
322,520
5,110
2,930
1,000
(4,685)
326,875

รวม

32

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัท มีอำคำร อุปกรณ์และยำนพำหนะ จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 58 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 45 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 43 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 31 ล้ำนบำท)
บริษัทฯได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวนประมำณ 104 ล้ำนบำท (2563: จำนวน 105 ล้ำนบำท)
ไปคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 18
17.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

2564
127,094
(75,599)

2563
125,279
(65,384)

2564
99,304
(54,673)

2563
98,520
(46,330)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี

51,495

59,895

44,631

52,190

ค่ำตัดจำหน่ำยที่รวมอยู่ในกำไรหรือ
ขำดทุนสำหรับปี

10,215

9,759

8,343

7,849

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซือ้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำย
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2564
59,895
1,815
(10,215)
51,495

2563
61,339
8,315
(9,759)
59,895

2564
52,190
784
(8,343)
44,631

2563
52,046
7,993
(7,849)
52,190
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18.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม

อัตรำดอกเบีย้
เงินเบิกเกินบัญชี

ตั๋วสัญญำใช้เงิน

(ร้อยละต่อปี )
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกออมทรัพย์บวกอัตรำตำมที่กำหนด,
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกประจำ 12 และ 24 เดือน
บวกอัตรำตำมที่กำหนด, MOR-1 และ MOR
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 3.6, อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำก
ออมทรัพย์บวกร้อยละ 1, อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกประจำ
24 เดือนบวกร้อยละ 2, MLR-1, MLR-1.5 และ MMR

รวม

2564
9,475

2563
1,666

58,000

30,000

67,475

31,666

วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินของกลุ่มบริษัทคำ้ ประกันโดยกำรจำนำเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจำส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มบริษัท กำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส่วนหนึ่งของบริษัทฯ รวมทัง้ กำร
โอนสิทธิกำรรับเงินค่ำงำนส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท
19.

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2564
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เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนีเ้ งินประกันผลงำน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

52,499
181
14,933
4,599
139,308

2563
446
21,828
4
17,886
14,050
131,245

รวมเจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

211,520

185,459

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
14,619
30,443
704
10,541
2,494
80,583

2563
12,391
14,131
112
12,077
12,329
84,912

139,384

135,952

20.

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564

2563

2564

2563

26,178

23,676

18,898

16,455

ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย

5,718

7,567

4,051

4,493

ภำษีมลู ค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย

6,772

9,140

3,707

6,341

อื่น ๆ

4,819

3,346

2,147

2,234

43,487

43,729

28,803

29,523

ภำษีขำยรอเรียกเก็บ

รวมหนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

21.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สัญญาเช่า

21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัททำสัญญำเช่ำสินทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัท โดยมีอำยุสญ
ั ญำระหว่ำง 3 เดือน ถึง 5 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
อำคำร
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึน้

อุปกรณ์สำนักงำน

ยำนพำหนะ

รวม

163
-

12,609
-

33,619
22,796

46,391
22,796

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

(123)

(18)
(6,204)

(14,132)

(18)
(20,459)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึน้

40
242

6,387
219

42,283
11,687

48,710
12,148

-

(6)

(2,661)

(2,667)

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

(122)

(19)
(4,133)

(14,184)

(19)
(18,439)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

160

2,448

37,125

39,733

ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี – มูลค่ำสุทธิ
ตำมบัญชี ณ วันที่ตดั จำหน่ำย

โอนไปบัญชีที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี – มูลค่ำสุทธิ
ตำมบัญชี ณ วันที่ตดั จำหน่ำย
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อุปกรณ์สำนักงำน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึน้

ยำนพำหนะ

รวม

9,663
(4,711)

21,663
21,830
(10,378)

31,326
21,830
(15,089)

4,952
-

33,115
7,030
(1,172)

38,067
7,030
(1,172)

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี

(19)
(3,252)

(1,376)
(10,112)

(1,395)
(13,364)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,681

27,485

29,166

ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึน้
โอนไปบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี - มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ตดั จำหน่ำย

ข) หนีส้ ินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
หัก : ดอกเบีย้ รอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
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2564
41,207
(3,040)

2563
50,254
(3,844)

2564
29,727
(2,095)

2563
39,900
(3,079)

38,167
(14,018)

46,410
(18,887)

27,632
(9,718)

36,821
(14,438)

24,149

27,523

17,914

22,383

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึน้
ดอกเบีย้ รับรู ้
จ่ำยค่ำเช่ำ
ยกเลิกสัญญำเช่ำ
โอนสิทธิสญ
ั ญำเช่ำให้แก่บริษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลำยปี

2564
46,410
12,082
2,123
(22,448)
38,167

2563
45,157
22,790
2,402
(23,921)
(18)
46,410

2564
36,821
7,030
1,488
(16,297)
(1,410)
27,632

2563
30,759
21,830
1,657
(17,425)
36,821

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิ ดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 34.1 ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าทีร่ ับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รบั รูใ้ นส่วนของกำไรหรือขำดทุนสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุป
ได้ดงั นี ้
งบกำรเงินรวม
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบีย้ จ่ำยของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสัน้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซือ้ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำ

2564
18,439
2,123
1,388
-

2563
20,459
2,402
5,015
70

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
13,364
1,488
293
-

2563
15,089
1,657
3,421
-

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จำนวน 24 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 29 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 19 ล้ำนบำท) ซึ่งรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสัน้ สัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำ
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21.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า
กลุ่มบริษัทเข้ำทำสัญญำเช่ำเงินทุนสำหรับกำรขำยระบบบำบัดนำ้ เสียและระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์โดยมี
อำยุสญ
ั ญำ 10 ปี

ยอดกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำของลูกหนีภ้ ำยใต้
สัญญำเช่ำเงินทุนก่อนคิดลด
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม
หัก: ดอกเบีย้ ค้ำงรับรอตัดบัญชี
เงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำเงินทุน

งบกำรเงินรวม
2564

2,263
11,785
9,792
23,840
(4,713)
19,127

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

28
1,416
2,266
3,710
(214)
3,496

จำนวนที่รบั รูใ้ นส่วนของกำไรหรือขำดทุนของสัญญำเช่ำเงินทุน

กำไรหรือขำดทุนจำกกำรขำย
ดอกเบีย้ รับของเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ
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งบกำรเงินรวม
2564
1,437
189

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
44

22.

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี ้

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ส่วนที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
296,180
284,787

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
220,434
204,988

28,871
4,025

28,922
4,078

20,091
2,757

19,771
2,788

2,774
(25,376)
(7,816)
(27,071)

(1)
5,452
4,679
(31,737)

(17,021)
(9,991)
(24,132)

4,288
9,409
(20,810)

271,587

296,180

192,138

220,434

กลุ่มบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ขำ้ งหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 31 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 27 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 42 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 42 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของกลุ่มบริษัท
ประมำณ 13 - 17 ปี (เฉพำะบริษัทฯ: ประมำณ 14 ปี ) (2563: ประมำณ 14 - 18 ปี เฉพำะบริษัทฯ: ประมำณ 14 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดงั นี ้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
2.29 - 2.83
1.49 - 1.90
6.00
6.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2.38
1.49
6.00
6.00

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

179

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(25)
28

29
(24)

(17)
19

19
(16)
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน

23.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(28)
31

33
(27)

(19)
21

23
(18)

สารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี)
จนกว่ำทุนสำรองนีจ้ ะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไป
จ่ำยเงินปั นผลได้
ตำมมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ บริษัทย่อยที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทยต้องจัดสรรทุนสำรอง
ตำมกฎหมำยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมำหำได้ทกุ ครำวที่จ่ำยเงินปั นผลจนกว่ำทุนสำรองนัน้
จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงิน
ปั นผลได้
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24.

รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
กำรจำแนกรำยได้

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรขำยระบบบำบัดนำ้ เสียและ
ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
รำยได้คำ่ ก่อสร้ำงระบบประปำ
รวม
25.

19,375
2,585
1,759,307

3,570
2,585
1,123,270

1,704,950

1,037,713

รายได้ทางการเงิน

ดอกเบีย้ รับจำกเงินฝำกธนำคำร
ดอกเบีย้ รับจำกเงินให้กยู้ ืม
รำยได้ดอกเบีย้ จำกสัญญำเช่ำเงินทุน
รำยได้ดอกเบีย้ จำกกำรกลับค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
รวม
26.

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,737,347 1,704,950

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,117,115 1,037,713

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,238
2,957
189
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
707
1,991
4,188
3,097
44
-

5,445
6,872

5,690
10,629

5,440
8,397

6,321
11,409

ต้นทุนทางการเงิน

ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้ ของเงินกูย้ ืม
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้ ของหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,644
476
2,123
2,402
3,767
2,878

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,488
1,657
1,488
1,657

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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27.

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี ้

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำสำรวจและรับเหมำ
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

28.

งบกำรเงินรวม
2564
2563
990,904 1,034,606
242,451
156,145
43,635
46,566

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
602,359
639,321
256,993
165,028
33,777
36,487

ภาษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงั นี ้

ภาษีเงินได้ปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลสำหรับปี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

31,791

28,750

20,665

9,906

(2,098)
29,693

214
28,964

403
21,068

2,270
12,176

จำนวนภำษี เงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2564 และ 2563 สรุปได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
6,084
(2,026)
5,403
(2,739)
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี ้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นติ ิบคุ คล
ภำษีเงินได้คำนวณในอัตรำภำษีเงินได้ของประเทศไทย
ร้อยละ 20
ผลกระทบจำกควำมแตกต่ำงของอัตรำภำษีของบริษัทย่อย
ในต่ำงประเทศ
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริมกำรลงทุน
ค่ำใช้จำ่ ยที่ไม่สำมำรถนำมำหักภำษีได้
รำยได้ท่ไี ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยที่มีสิทธินำมำหักภำษีได้เพิ่มขึน้
ขำดทุนทำงภำษีปีปัจจุบนั ที่ยงั ไม่ได้ใช้
ขำดทุนทำงภำษีท่ถี กู ใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคย
รับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้ท่แี สดงอยู่ในกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
141,547
148,317

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
152,167
146,151

28,309

29,664

30,433

29,230

-

(20)

-

-

(306)
5,297
(2,408)
(265)
31

(12)
988
(1,088)
(892)
352

4,212
(12,706)
(208)
-

802
(17,124)
(739)
-

(544)
266
(687)
1,384
29,693

(35)
7
(680)
28,964

(663)
(9,365)
21,068

7
(17,054)
12,176

ส่ ว นประกอบของสิ น ทรัพย์ภำษี เ งิน ได้ร อกำรตัดบัญ ชีแ ละหนี ้สิน ภำษี เงิ น ได้ร อกำรตัด บัญชี ประกอบด้ว ยรำยกำร
ดังต่อไปนี ้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้
ผลกระทบจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
54,318
951
2,560
189
58,018

59,236
2,431
337
62,004

38,427
186
38,613

44,087
332
44,419

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทย่อยมีรำยกำรขำดทุนทำงภำษี ท่ียังไม่ได้ใช้จำนวน 0.1 ล้ำนบำท (2563: จำนวน 6.5
ล้ำนบำท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัท
ย่อยอำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้
รำยละเอียดวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ของรำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ยี ังไม่ได้ใช้แสดงได้ดงั นี ้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
2,229
40
40
29
3,898
8
343
11
59
6,539

31 ธันวำคม 2564
31 ธันวำคม 2565
31 ธันวำคม 2566
31 ธันวำคม 2567
31 ธันวำคม 2568
31 ธันวำคม 2569

29.

กาไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวน ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก
ของหุน้ สำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

กำไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทใหญ่สำหรับปี
(พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้ หนัก (พันหุน้ )
กำไรต่อหุน้ (บำทต่อหุน้ )
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สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
111,543
680,000
0.16

119,372
680,000
0.18

131,099
680,000
0.19

133,975
680,000
0.20

30.

ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนีส้ อดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ดำเนินงำนได้รบั และสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่วนงำนและประเมินผล
กำรดำเนินงำนของส่วนงำน โดยผูม้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ คือ คณะกรรมกำรบริหำร
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมลักษณะกำรให้บริกำรและสำขำ
ควำมเชี่ยวชำญ กลุ่มบริษัทมีส่วนงำนที่รำยงำนทัง้ สิน้ 8 ส่วนงำน ดังนี ้
(1) ส่วนงำนโครงกำรด้ำนคมนำคมและโลจิสติกส์
(2) ส่วนงำนโครงกำรด้ำนทรัพยำกรนำ้
(3) ส่วนงำนโครงกำรด้ำนพัฒนำเมือง อำคำรและสำธำรณูปโภค
(4) ส่วนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง
(5) ส่วนงำนด้ำนกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำงอำคำรทุกประเภทและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ
(6) ส่วนงำนโครงกำรด้ำนพลังงำน ไฟฟ้ำ นำ้ มัน ก๊ำซ ปิ โตรเคมี อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ท่ำเรือและสำธำรณูปโภค
(7) ส่วนงำนโครงกำรด้ำนวิศวกรรมธรณีเทคนิคฐำนรำกและโครงสร้ำงใต้ดิน
(8) ส่วนงำนอื่นๆ ประกอบด้วย ส่วนงำนโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่วนงำนโครงกำรด้ำนกำรวำงแผนและออกแบบทำง
สถำปั ตยกรรมกำรตกแต่งภำยใน ภูมิสถำปั ตยกรรมและกำรพัฒนำเมือง และส่วนงำนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ผูม้ ีอำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ ในกำรตัดสินใจ
เกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กลุ่มบริษัท ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน
โดยพิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรือขำดทุน
จำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรธุรกิจ
กับบุคคลภำยนอก
กลุ่มบริษัทใช้เกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6
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186
47

29

132

38

155

34

132

441

1,759

-

-

441
28
(1)
(322)
(4)

1,759

112

84

200

กำไรสำหรับปี

45

296

142
(30)

72

กำไรของส่วนงำน
92
รำยได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน

204

รวม

กำรตัด
รำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

230

410

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำน
กำรบริหำร โครงกำรพลังงำน ส่วนงำน
ส่วนงำนด้ำน และควบคุม ไฟฟ้ำ นำ้ มัน ก๊ำซ โครงกำรด้ำน
ปิ โตรเคมี
วิศวกรรม
ส่วนงำน
กำรบริหำร งำนก่อสร้ำง
ส่วนงำน
อำคำรทุก
อุตสำหกรรมที่ ธรณีเทคนิค
โครงกำรด้ำน
จัดกำร
โครงกำรด้ำน ส่วนงำน
พัฒนำเมือง โครงกำรและ ประเภทและ เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ฐำนรำกและ
คมนำคมและ โครงกำรด้ำน อำคำรและ ควบคุมงำน สำธำรณูปโภค
ท่ำเรือและ
โครงสร้ำง
ส่วนงำนอื่นๆ
โลจิสติกส์ ทรัพยำกรนำ้ สำธำรณูปโภค ก่อสร้ำง
ต่ำงๆ
สำธำรณูปโภค
ใต้ดิน

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ข้อมูลรำยได้และกำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษัทสำหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
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187

108

48

200

33

131

35

167

43

144

455

1,705

-

-

455
17
(321)
(3)

1,705

119

40

303

กำไรสำหรับปี

32

212

148
(29)

116

กำไรของส่วนงำน
รำยได้อื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน

121

รวม

กำรตัด
รำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

427

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก

ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำน
กำรบริหำร
โครงกำรด้ำน
จัดกำร
ส่วนงำน
พัฒนำเมือง โครงกำรและ
โครงกำรด้ำน ส่วนงำน
คมนำคมและ โครงกำรด้ำน อำคำรและ ควบคุมงำน
โลจิสติกส์ ทรัพยำกรนำ้ สำธำรณูปโภค ก่อสร้ำง

ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำน
กำรบริหำร โครงกำรพลังงำน ส่วนงำน
และควบคุม ไฟฟ้ำ นำ้ มัน ก๊ำซ โครงกำรด้ำน
งำนก่อสร้ำง
ปิ โตรเคมี
วิศวกรรม
อำคำรทุก
อุตสำหกรรมที่ ธรณีเทคนิค
ประเภทและ เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ฐำนรำกและ
สำธำรณูปโภค
ท่ำเรือและ
โครงสร้ำง
ส่วนงำนอื่นๆ
ต่ำงๆ
สำธำรณูปโภค
ใต้ดิน

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ข้ อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึน้ ตำมสถำนที่ตงั้ ของลูกค้ำ
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ส่วนงำนโครงกำรในประเทศ
ส่วนงำนโครงกำรในต่ำงประเทศ

1,660
99

1,535
170

รวม

1,759

1,705

ข้ อมูลเกี่ยวกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจำกลูกค้ำรำยใหญ่ซ่งึ ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้ำภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ
เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,169 ล้ำนบำท (2563: 1,074 ล้ำนบำท)
31.

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯและบริษัทย่อยบำงแห่ง และพนักงำนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงำนจะจ่ำยสมทบกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5
ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพเหล่ำนีบ้ ริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุ งศรี จำกัด และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู เ้ งิน
สมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 16 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 25 ล้ำนบำท
เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 17 ล้ำนบำท)

32.

เงินปั นผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
งวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำล
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ
สำหรับปี 2563
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2563
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563
เงินปันผลประจำปี 2563
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564

188

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2564

เงินปันผลจ่ำย จำนวนหุน้ สำมัญ เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนหุน้ )
(บำท)

40.8

680

0.06

74.8

680

0.11

680

0.05

115.6
34.0
34.0

33.

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้

33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงิน 7 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: 6 ล้ำนบำท) (2563:
จำนวน 2 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: 2 ล้ำนบำท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ส่วนปรับปรุ งอำคำร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์
สำนักงำนและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำรดังต่อไปนี ้
ก) กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับ ต้นทุนกำรให้บริกำร ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ทำสัญญำไว้แล้วเป็ นจำนวน 211 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 181 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 194 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 178 ล้ำนบำท)
ข) กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันจำกสัญญำบริกำรอื่น ซึ่ง กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญำไว้แล้วเป็ นจำนวน 3 ล้ำนบำท (เฉพำะ
บริษัทฯ: จำนวน 3 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 3 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 3 ล้ำนบำท)
33.3 การคา้ ประกันระหว่างกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯคำ้ ประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รบั จำกธนำคำรในวงเงินรวม 720 ล้ำนบำท
(2563: จำนวน 720 ล้ำนบำท)
33.4 หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีหนังสือคำ้ ประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระ
ผูกพันทำงปฏิบตั ิตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
ประกันงำนบริกำร เงินเบิกล่วงหน้ำและ
กำรยื่นซองประกวดรำคำ
เงินประกันผลงำน
ประกันอื่น ๆ

2563

2564

2563

775
103
2

730
67
2

615
76
2

565
46
2

880

799

693

613

33.5 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ
ในปี 2556 บริษัทฯได้ถูกผูว้ ่ำจ้ำงยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงในประเด็นเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำจ้ำงโดยผูย้ ่ืนคำฟ้องได้
เรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัทฯเป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ 8 ล้ำนบำท ซึ่งเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2560 ศำลปกครองกลำง
ได้มีคำพิพำกษำให้บริษัทฯชำระค่ำเสียหำยรวมดอกเบีย้ เป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ 0.7 ล้ำนบำท บริษัทฯได้บันทึก
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยแล้วทั้งจำนวนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560
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ต่อมำเมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2560 โจทก์และบริษัทฯได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560
บริษัทฯได้ย่ืนคำแก้อุทธรณ์ ปั จจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรรอคำพิพำกษำจำกศำลปกครองสูงสุด อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำย
บริหำรของบริษัทฯคำดว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเพิ่มเติมที่เป็ นสำระสำคัญจำกผลของคดีนแี ้ ต่อย่ำงใด
บริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยได้ถกู ฟ้องโดยผูย้ ่ืนคำฟ้อง
ต่อศำลแพ่งในประเด็นเกี่ยวกับกำรผิดสัญญำจ้ำงทำของ ผูย้ ่ืนคำฟ้องได้เรียกค่ำเสียหำยจำกบริษัทย่อยเป็ นจำนวนเงิน
รวมประมำณ 31 ล้ำนบำท โดยสัญญำจ้ำงดังกล่ำวมีมูลค่ำสัญญำจำนวน 0.9 ล้ำนบำท ซึ่งมีกำรระบุถึงกำรจำกัด
ควำมรับผิดไว้ท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำสัญญำ ซึ่งเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 ศำลแพ่งได้มีคำพิพำกษำให้บริษัท
ย่อยชำระค่ำเสียหำยรวมดอกเบีย้ และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ 1.2 ล้ำนบำท บริษัทย่อย
ดังกล่ำวได้บนั ทึกรำยกำรดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยทัง้ จำนวนแล้วในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 ต่อมำเมื่อวันที่
6 กันยำยน 2562 และ 8 ตุลำคม 2562 บริษัทย่อยและโจทก์ได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ตำมลำดับ ปั จจุบนั บริษัทย่อย
อยู่ระหว่ำงรอคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทคำดว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเพิ่มเติม
ที่เป็ นสำระสำคัญจำกผลของคดีนแี ้ ต่อย่ำงใด
34.

เครื่องมือทางการเงิน

34.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีก้ ำรค้ำ และลูกหนี ้
อื่น ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำเงินทุน เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝำกธนำคำร
ที่มีภำระคำ้ ประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกธนำคำร เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น และหนีส้ ินตำม
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ดังนี ้
ความเสีย่ งด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น รำยได้
ที่ยงั ไม่ได้เรียกชำระ ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำเงินทุน เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
และเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำ
ตำมบัญชีท่แี สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ทีย่ ังไม่ได้ เรียกชาระ
กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำจะ
เกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระสำคัญ นอกจำกนี ้ กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมยอดคงค้ำงของลูกหนีก้ ำรค้ำ และรำยได้ท่ี
ยังไม่ได้เรียกชำระอย่ำงสม่ ำเสมอ นอกจำกนี ้ กำรให้สิ นเชื่อของกลุ่มบริษัท เป็ นกำรให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัว สูง
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีฐำนลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำก
กลุ่มบริษัทพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตัง้ สำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึน้ คำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหนีค้ งค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบของควำม
เสี่ ย งด้ำ นเครดิ ต ที่ ค ล้ำ ยคลึ ง กั น โดยจัด กลุ่ม ลูก ค้ำ ตำมประเภทของลูก ค้ำ และอัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของลูก ค้ำ
กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ คำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็ นถ่วงนำ้ หนัก มูลค่ำ
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ของเงินตำมเวลำและข้อมูลที่มีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วันที่รำยงำนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ใน
อดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนั และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต
เงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริษัทบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเงินฝำกธนำคำร โดยจะลงทุนกับคู่สญ
ั ญำเป็ นธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถื อด้ำนเครดิตระหว่ำง
ประเทศ
ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 2 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ดังนี ้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกสัญญำค่ำบริกำรที่ปรึกษำและเงินรับล่วงหน้ำจำก
ผูว้ ่ำจ้ำงเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนี ้
งบกำรเงินรวม

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ
กีบลำว

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
2564
(ล้ำน)
1.1
32.0

2563
(ล้ำน)
0.9
163.2

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
2564
(ล้ำน)
0.1
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2563
(ล้ำน)
0.1
-

2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4199
30.0371
0.0030
0.0032

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
2564
(ล้ำน)
0.7

2563
(ล้ำน)
0.5

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
2564
(ล้ำน)
0.1

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2563
(ล้ำน)
0.1

2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4199
30.0371

กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษี ของกลุ่มบริษัทจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึน้ อย่ำงสมเหตุสมผล
ของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศข้ำงต้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีจำนวนเงินที่ไม่เป็ นสำระสำคัญ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
กลุ่มบริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ ที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำเงินทุน เงิน
ให้กยู้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกธนำคำรและหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ สินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตั รำดอกเบีย้ ที่
ปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอตั รำดอกเบีย้ คงที่ซ่งึ ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
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หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืม
ระยะสัน้ จำกธนำคำร
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำเงินทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น

18,887

18,887

21,518

63,713

58,230

7,500
14,018

390
1,343
61,980

2563

782
1,410
4,115
51,923

2564

ภำยใน 1 ปี

24,149

24,149

12,497

8,747
3,750

2564

-

-

27,523

27,523

2563

มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบีย้ คงที่

-

-

8,970

8,970
-

2564

2563

มำกกว่ำ 5 ปี

-

-

-

-

59,975

59,975
-

271,488

271,488
-

2564

31,666

31,666
-

353,723

353,723
-

2563

ปรับขึน้ ลงตำม
รำคำตลำด

อัตรำดอกเบีย้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม

211,520

211,520
-

426,896

58,985
367,911
-

2564

185,459

185,459
-

471,188

137,744
333,444
-

2563

ไม่มีอตั รำดอกเบีย้

317,162

67,475
211,520
38,167

778,081

331,255
367,911
19,127
4,115
55,673

2564

รวม

263,535

31,666
185,459
46,410

888,624

491,857
333,444
1,343
61,980

2563

0.10 - 1.10

0.05 - 0.60
0.20 - 0.35

4.39 - 6.93

4.39 - 6.93

หมำยเหตุ 18 หมำยเหตุ 18
-

0.05 - 1.10

0.05 - 1.10
0.80 - 5.50
0.10 - 0.20

2564
2563
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง

(หน่วย: พันบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีส้ ินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบีย้ และสำหรับสินทรัพย์และหนีส้ ินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบีย้
คงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี ้
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หนีส้ ินทางการเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น

เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระคำ้ ประกัน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีต้ ำมสัญญำเช่ำเงินทุน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน้ แก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะยำวแก่
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

14,438

50,266

47,038

9,718

49,160

43,160

14,438

1,106

3,878

9,718

-

2563

-

2564

ภำยใน 1 ปี

17,914

17,914

1,302

-

-

1,302

2564

-

-

-

-

22,383

22,383

2563

มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบีย้ คงที่

-

-

2,194

-

-

2,194

2564

2563

มำกกว่ำ 5 ปี

-

-

-

-

-

-

-

-

142,838

-

81,500
-

61,338
-

2564

-

-

258,701

-

64,500
-

194,201
-

2563

ภำยใน 1 ปี

-

-

-

-

1,300

1,300
-

2564

-

-

-

-

1,670

1,670
-

2563

มำกกว่ำ 1 ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบีย้ ปรับขึน้ ลงตำมรำคำตลำด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

139,384

139,384
-

370,121

-

-

35,983
334,138
-

2564

135,952

135,952
-

400,254

-

-

125,416
274,838
-

2563

ไม่มีอตั รำดอกเบีย้

167,016

139,384
27,632

564,793

1,300
43,160

81,500
3,878

97,321
334,138
3,496

2564

รวม

2564
2563
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

135,952
36,821 4.39 - 6.76 4.39 - 6.76
172,773

1,670
3.83
3.89
49,160 0.10 - 0.30 0.13 - 0.35
710,891

64,500
5.83
5.89
1,106 0.10 - 0.20 0.20 - 0.35

319,617 0.05 - 0.50 0.05 - 0.60
274,838
0.80
-

2563

อัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริง

(หน่วย: พันบำท)

กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษี ของกลุ่มบริษัทจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึน้ อย่ำงสมเหตุสมผล
ของอัตรำดอกเบีย้ ของเงินกูย้ ืมที่มีอัตรำดอกเบีย้ ที่ปรับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
มีจำนวนเงินที่ไม่เป็ นสำระสำคัญ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีกำรติดตำมควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกธนำคำร
และสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ ินประมำณร้อยละ 75 ที่จะครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เมื่อเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีทงั้ หมดของหนีส้ ิน รวมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน (2563: ร้อยละ 70) (เฉพำะบริษัทฯ: ร้อยละ
71 2563: ร้อยละ 68) กลุ่มบริษัทได้ประเมินกำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรกูย้ ืมเงินเพื่อนำไปชำระหนีส้ ิน
เดิมและได้ข้อสรุ ปว่ำ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับต่ ำ กลุ่มบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่ง ของเงิ น ทุน ที่
หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ
รำยละเอีย ดกำรครบกำหนดชำระของหนี ้สิน ทำงกำรเงิน ของกลุ่มบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2564 และ 2563 ซึ่ง
พิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี ้

เมื่อทวงถำม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกธนำคำร
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
67,475
211,520
15,521
294,516

25,686
25,686

-

(หน่วย: พันบำท)

รวม
67,475
211,520
41,207
320,202
(หน่วย: พันบำท)

เมื่อทวงถำม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกธนำคำร
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
รวม
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-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
31,666
185,459
20,842
237,967

29,412
29,412

-

รวม
31,666
185,459
50,254
267,379

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ ื่น
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

เมื่อทวงถำม
-

เมื่อทวงถำม
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
139,384
10,779
18,948
150,163
18,948
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ไม่เกิน
มำกกว่ำ
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
135,952
15,880
24,020
151,832
24,020
-

(หน่วย: พันบำท)

รวม
139,384
29,727
169,111
(หน่วย: พันบำท)

รวม
135,952
39,900
175,852

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั รำดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตรำ
ดอกเบีย้ ในตลำด กลุ่มบริษัทจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทคือกำรจัดให้มีซ่งึ โครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ2563 กลุ่มบริษัทมีอตั รำส่วนหนีส้ ินต่อทุนสรุปดังนี ้
งบกำรเงินรวม
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อทุน

2564
1.14

2563
1.20

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
0.77
0.93

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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36.

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2565 ได้มีมติให้เสนอจ่ำยเงินปั นผล จำกกำไร
สุทธิประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในอัตรำหุน้ ละ 0.15 บำท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯซึ่งถือหุน้ จำนวนทัง้ สิน้ 680 ล้ำนหุน้
คิดเป็ นจำนวนรวมทั้งสิน้ 102 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯจะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯประจำปี 2565
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิต่อไป

37.

การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565
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เอกสารแนบ (แสดงบนเว็บไซต์บริษัท)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบ
สู ง สุ ด ในสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง
ในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม ทีบ่ ริษทั
ได้จัดท�ำ

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 7

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เอกสารแนบ 8

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอียด
ในเอกสารแนบที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ www.teamgroup.co.th

“ข้อมูลอ้างอิงใดๆ ในรายงานฉบับนี้ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.teamgroup.co.th ให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1
One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการน�ำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏ
ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้”

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
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