- สรุปข้อสนเทศ บริ ษทั ที ม คอนซัลติ้ ง เอนจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) (TEAMG)
ที่ ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
: 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (66) 2 509 9000
โทรสาร: (66) 2 509 9090
Website: www.teamgroup.co.th
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
: เมือ่ วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 (เริม่ ซือ้ ขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน : หุน้ สามัญ 680 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 340 ล้านบาท
ทุนของบริ ษทั
: ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 (วันทีเ่ ริม่ ซือ้ ขาย)
ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 340 ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว หุน้ สามัญ 340 ล้านบาท
ตลำดรอง
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
รำคำเสนอขำย
: 2.42 บาทต่อหุน้
วันที่ เสนอขำย
: วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561
(บริษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน จานวน 180 ล้านหุน้ )
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ นเพิ่ มทุน :
จำนวนเงิ นลงทุนที่ ใช้จำก ระยะเวลำที่ ใช้
วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
กำรระดมทุน
เงิ นโดยประมำณ
1. ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยี
65.00 ล้านบาท
ภายในปี 2562
ก้าวหน้าเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการ
2. เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
345.77 ล้านบาท
ภายในปี 2562
รวม
410.77 ล้ำนบำท
หมายเหตุ : บริษทั ระดมทุนได้ทงั ้ หมด 435.60 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายทัง้ หมดประมาณ 24.83 ล้านบาท คงเหลือเงินจากการระดมทุ น
ในครัง้ นี้จานวน 410.77 ล้านบาท

กำรจัดสรรหุ้นส่วนเกิ น : -ไม่ม-ี
ประเภทกิ จกำรและลักษณะกำรดำเนิ นงำน :
บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “TEAMG”) และ
บริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมและสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services)
โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) ให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และ
รวดเร็ว TEAMG ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆ และสิง่ แวดล้อมแบบบูรณาการ รวมไปถึง
การจัดทารายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม TEAMG มีบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ 6 บริษทั ได้แก่ 1) บริษทั เอทีที
คอนซัลแตนท์ จากัด (“ATT”) ดาเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ ามัน ก๊าซ ปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรม
ทีเ่ กีย่ วเนื่อง รวมทัง้ ท่าเรือและสาธารณูปโภค 2) บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด (“GFE”) ดาเนินธุรกิจที่
ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดนิ 3) บริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด
(“TEAM-CM”) ดาเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท 4) บริษทั เอสคิว
อาร์คเี ต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด (“SQ”) ดาเนินธุรกิจผู้เชีย่ วชาญด้านการวางแผน ออกแบบสถาปตั ยกรรม
ตกแต่งภายใน ภูมสิ ถาปตั ยกรรม และการพัฒนาเมือง 5) บริษทั ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด (“TLT”) ดาเนินธุรกิจ
ทีป่ รึกษาในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) และ 6) LTEAM Sole Company Limited
(“LTEAM”) ดาเนินธุรกิจทีป่ รึกษาในการจัดทารายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) โดยให้บริการใน
ประเทศ สปป.ลาว
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1. ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร :
 ประเภทกำรให้บริ กำรตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ
บริษัท และบริษัทย่ อยด าเนิ น ธุ ร กิจ วิศ วกรรมที่ป รึก ษาแบบบู ร ณาการ โดยสามารถแบ่ ง ประเภท
การให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ธุรกิ จกำรศึกษำ ออกแบบ และจัดทำรำยงำน (Study & Design)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการศึกษา ออกแบบและจัดทารายงานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพัฒนาโครงการ
ด้านต่างๆ รวมถึงงานด้านวิศวกรรม สถาปตั ยกรรม และสิง่ แวดล้อม โดยมีลกั ษณะการดาเนินงานทีส่ าคัญ
จาแนกตามขัน้ ตอนได้ดงั นี้
(1.1) การวางแผนแม่บท (Master plan)
ในฐานะบริษทั ทีป่ รึกษาในการวางแผนแม่บท บริษัทและบริษทั ย่อยจะต้องทาความเข้าใจถึง
จุดประสงค์ในการจัดทาแผนแม่บท โดยการกาหนดเป้า หมายและกรอบของแผนฯที่ชดั เจน จากนัน้ จึงทา
การวิเคราะห์บริบทแวดล้อมและปจั จัยทีข่ บั เคลื่อนทีส่ ่งผลกระทบต่อเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงปจั จัย
เสี่ย งและป จั จัย แวดล้อมต่ า งๆ ที่อาจกระทบต่ อเป้ า หมายหลักในการพัฒ นาหรือการด าเนิ น โครงการ ซึ่ง
กระบวนการนี้รวมถึงการลาดับความสาคัญของปญั หา การประเมินความไม่แน่ นอนของปจั จัยต่างๆ ในอนาคต
และการวิเคราะห์จุดแข็ง -จุดอ่อน-โอกาส-ข้อจากัด ทีเ่ กิดจากปจั จัยต่างๆ จากนัน้ ข้อมูลจะถูกนามาผูกเรียง
เชื่อมโยง และวิเคราะห์ในหลากหลายมิตใิ นเชิงปริมาณ เพื่อจาลองภาพสถานการณ์ในอนาคตของการจัดทา
โครงการ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารยกร่างแผนแม่บท โดยองค์ประกอบของแผนแม่บทจะประกอบไปด้วยภาพวิสยั ทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย ดัชนีช้วี ดั และแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการแผนแม่บทสูก่ ารปฏิบตั ติ ่อไป
(1.2) การศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)
ในการให้ บ ริก ารที่ป รึก ษาเพื่อ ด าเนิ น การจัด ท ารายงานการศึก ษาความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) บริษทั และบริษทั ย่อยจะทาการวิเคราะห์ความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ของโครงการครอบคลุมด้านต่างๆทีส่ าคัญ อาทิเช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด ด้านการเงิน
และเศรษฐศาสตร์ ด้านธุร กิจและการบริหารจัดการ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ า
โครงการทีต่ อ้ งการจะดาเนินงานนัน้ มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทค่ี มุ้ ค่าต่อ
การลงทุน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ บริหารจัดการผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและ
สังคมที่ตามมาในภายหลัง ตลอดจนสามารถทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ภายใต้ขอ้ จากัดทางด้าน
งบประมาณและเวลา ส่วนการศึกษาความเหมาะสมของแต่ละโครงการ จะเน้นไปทางด้านใดนัน้ บริษทั และ
บริษทั ย่อยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ
(1.3) การสารวจและออกแบบรายละเอียด (Survey and Detailed Design)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการสารวจและออกแบบรายละเอียดของงานในโครงการต่างๆ ตาม
ความต้องการของเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียดของงานจะครอบคลุม แบบการสารวจ แผนทีแ่ สดงตาแหน่ ง
ของโครงการ แบบรายละเอียดทัวไป
่ งานระบบต่างๆ ในพืน้ ทีโ่ ครงการและพืน้ ทีส่ ว่ นต่อเนื่องทีม่ ผี ลต่อโครงการ
แบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แบบอาคาร สิง่ ปลูกสร้าง และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่
โครงการ ตลอดจนแผนงานก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาเอกสารประกวดราคา (Tender Documents)
และ/หรือนาไปใช้ดาเนินการก่อสร้างจริง
(1.4) การสารวจ ศึกษา ประเมินและติดตามผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA)
ในการให้บริการด้านการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม บริษทั และบริษทั ย่อยจะดาเนินการสารวจ
ศึกษา และจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม ให้เป็ นไปตามมาตรฐานและแนวทางของสานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) รวมทัง้ ดาเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อนาเสนอ สผ.ให้ความเห็นชอบ ซึ่งทางบริษทั และ TLT ในฐานะ
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วิศวกรที่ปรึกษาจะร่วมรับผิดชอบในการชี้แจงและตอบข้อซักถามของ สผ.ทุกครัง้ จนโครงการทีเ่ สนอได้รบั
ความเห็นชอบหรือได้ขอ้ ยุตจิ าก สผ.
ทัง้ นี้ กระบวนการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมจะเริม่ ต้นตัง้ แต่การสารวจและเก็บตัวอย่าง เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์สภาพทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในพื้นทีโ่ ครงการและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง การประเมินทางเลื อกใน
การดาเนินการและการประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการ การประเมินผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การพัฒนาโครงการต่อทรัพยากรสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ การศึกษาผลกระทบต่อ
ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม อาชีพ ความปลอดภัย และวิถชี วี ติ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการ ซึง่ จะต้องดาเนินการ
ควบคู่ไปกับ การจัด ให้ม ีส่ว นร่ว มของประชาชน และรับฟ งั ความคิด เห็น ของผู้ม ีส่ว นได้เ สียทัง้ หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในท้องถิน่ เพือ่ นาไปสูก่ ารกาหนดมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ โดยมาตรการดังกล่าวจะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แนวทางและมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมถึงการชดเชย
ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และ 2) มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบ
จากนัน้ จึงจัดทาร่างรายงานผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ นาเสนอต่อผูเ้ กีย่ วข้องต่อไป
(2) ธุรกิ จกำรบริ หำรโครงกำรและควบคุมกำรก่อสร้ำง (Project Management & Construction
Supervision “PMSC”)
บริษัทและบริษัท ย่ อยให้บ ริการด้า นการบริห ารและควบคุ ม การก่ อสร้า งแก่ผู้ป ระกอบการหรือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการทีข่ าดบุคลากรหรือไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องว่าจ้างบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาซึง่
มีประสบการณ์ และมีความเชีย่ วชาญด้านการบริหารและควบคุมโครงการให้มาเป็ นตัว แทนในการบริหารและ
ควบคุมกิจกรรมและผลงานในทุกๆขัน้ ตอนของโครงการ ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการวางแผนองค์ประกอบต่างๆ ของ
โครงการ ขัน้ ตอนการจัด หาผู้ร บั จ้า งเข้า มาร่ว มปฏิบ ัติงาน ขัน้ ตอนการออกแบบรายละเอีย ด ขัน้ ตอนการ
ก่อสร้าง ไปจนถึงขัน้ ตอนหลังส่งมอบงานก่อสร้าง การฝึ กอบรมบุคลากร การทดลองใช้งานจริง การตรวจรับ
ผลงานและการตรวจสอบงานในช่วงรับประกันผลงานอย่างเป็ นระบบ การบริหารและควบคุมโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพจะเป็ นกลไกสาคัญในการควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็ นไปตามแผน การควบคุมมูลค่าการ
ลงทุนให้อยู่ในงบประมาณทีก่ าหนด และการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนด มาตรฐาน
ทางการเงินและเป็ นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั และบริษทั ย่อยสามารถแบ่งกิจกรรม
การให้บริการในส่วนของการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างได้เป็ น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) บริหาร
จัดการโครงการ 2) ควบคุมการก่อสร้าง และ 3) ตรวจสอบผลงานเพือ่ การรับมอบงาน
(3) ธุรกิ จเกี่ยวเนื่ อง (Related business)
นอกจากงานด้า นที่ป รึกษาตามที่กล่ า วข้า งต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บ ริการในธุ ร กิจ ที่
เกีย่ วเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบวงจรมากขึน้ ลักษณะของงานให้บริการในธุร กิจที่
เกีย่ วเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้
(3.1) การติดตัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์สนับสนุน (Instrumentation)
GFE ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ให้บริการติดตัง้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านงานวิศวกรรม
เฉพาะทาง โดยเน้นเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการตรวจวัดและประเมินความมันคงแข็
่
งแรงปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้น ฐานขนาดใหญ่ เพื่อช่ว ยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้ ในระหว่า งการ
ดาเนินการก่อสร้างและตลอดระยะเวลาการใช้งาน รวมถึงการบารุงรักษาโครงสร้างให้มคี วามแข็งแรงและใช้งาน
ได้อ ย่า งต่ อ เนื่ องปลอดภัย ตัว อย่ า งเครื่อ งมือ ตรวจวัด และอุป กรณ์ ด ัง กล่ า วได้แ ก่ เครื่อ งมือ ตรวจวัด การ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีเ ทคนิค (Geotechnical Instrumentation) ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือวัดหลายประเภท
แยกตามวัตถุประสงค์ของค่าทีต่ ้องการวัดหรือตรวจสอบ เช่น เครื่องมือ Piezometer / Observation Wall /
Pressure Transducers ใช้สาหรับวัดระดับและแรงดันน้ าใต้ดนิ หรือฐานรากใต้อาคาร เครื่องมือ Settlement
Plate/ Inclinometer/Tilt Meter ใช้สาหรับวัดการทรุดตัวและเอียงตัวของโครงสร้าง เครื่องมือ Inclinometer/
Extensometer/Settlement Plate ใช้ส าหรับ วัด การเคลื่อนไหวและทรุด ตัว ของชัน้ ดิน ฐานราก เครื่องมือ
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Accelerometer ใช้สาหรับวัดการสันสะเทื
่
อนของโครงสร้าง เครื่องมือ Crack Meter ใช้สาหรับวัดรอยแตกรอย
แยกของโครงสร้าง เครือ่ งมือ Flow Meter ใช้สาหรับวัดการรัวซึ
่ มของน้า เป็ นต้น
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(3.2) บริการถ่ายภาพทางอากาศและทาแผนที่ (Drone-based survey)
บริษทั และบริษทั ย่อยนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV: Unmanned Aerial Vehicle)
หรือ โดรน (Drone) มาเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการถ่ายภาพทางอากาศและจัดทาแผนทีแ่ ก่ลูกค้า ซึ่ง
โดรนเป็ น นวัตกรรมเทคโนโลยีท่สี ามารถเข้า ถึง พื้น ที่เ พื่อ ส ารวจ และศึก ษาสภาพภู ม ิป ระเทศได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทาให้ได้รบั ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ซึง่ ข้อมูลจากการสารวจทัง้ หมดจะถูกเก็บรวบรวมใน
รูปแบบดิจทิ ลั ไฟล์ เป็ นสภาพพืน้ ทีจ่ ริงในลักษณะ 3 มิติ ทีม่ คี วามละเอียดสูง สามารถนาไปเพิม่ ประสิทธิภาพ
งานวางแผน ออกแบบ แก้ปญั หา และพัฒนาเมืองได้อย่างเหมาะสมกับพืน้ ที่ อีกทัง้ ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ร่วมกับโปรแกรม BIM (Building Information Modelling) หรือ CIM (Construction Information Modelling)
เพือ่ ให้บริการแก่ลกู ค้าได้ในทุกส่วนงาน ต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย
โครงการส่วนใหญ่ทม่ี กี ารนาโดรนมาสนับสนุ นและให้บริการเป็ นโครงการทีบ่ ริษทั และบริษัท
ย่อยได้รบั มอบหมายให้สารวจและจัดทาแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศ แผนทีแ่ สดงการใช้ประโยชน์ ดาเนินการวิเคราะห์
พืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาความเหมาะสม รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อออกแบบเบื้องต้นและการออกแบบรายละเอียดของ
โครงการ โดยการใช้โดรนจะช่วยลดข้อจากัดด้านงบประมาณและบุคลากรในการเข้าตรวจสอบพื้นทีแ่ ละลด
ปญั หาในการเข้าถึงพืน้ ที่ รวมถึงลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุจากการสารวจในพืน้ ทีอ่ นั ตราย อาทิเช่น การ
เก็บภาพมุมสูงเพื่อมองทัศนวิสยั ในมุมกว้าง การเก็บภาพในบริเวณทีเ่ ข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณทีไ่ ม่มที างเข้า
บริเวณทีม่ นี ้ าท่วมขังไม่สามารถเดินไปถ่ายเองได้ การเก็บภาพในบริเวณพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย เช่น บริเวณหน้าผาสูงชัน
นอกจากนี้ เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ ผูบ้ ริหารโครงการสามารถขอใช้โดรนในการตรวจสอบความเรียบร้อย
ความสมบูรณ์ของงานก่อนทีจ่ ะส่งมอบให้เจ้าของโครงการได้อกี ด้วย
(3.3) บริการทาแบบสามมิตพิ ร้อมสารสนเทศด้วย Building Information Modelling (BIM)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการออกแบบอาคารและสิง่ ปลูกสร้างต่างๆ แก่ลูกค้าด้วยโปรแกรม
BIM: Building Information Modelling ซึง่ เป็ นการสร้างแบบจาลองอาคาร (Building Model) พร้อมข้อมูลหรือ
สารสนเทศ (Information) ในองค์ประกอบของแบบจาลองอาคารนัน้ ๆ มาจาลองการก่อสร้างอาคารเสมือนจริง
ทัง้ ในด้านสถาปตั ยกรรมและวิศวกรรมในมุมมองรูป 3 มิติ ทาให้ลูกค้าสามารถนาผลงานการบริการที่ม ี
รายละเอียดและส่วนประกอบของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีช่ ดั เจน ไปใช้ในการบริหารจัดการอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถใช้ในการตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ (Clash Detection) ก่อน
นาไปก่อสร้างจริง จัดทาลาดับขัน้ ตอนในการก่อสร้าง คานวณปริมาณวัสดุก่อสร้าง การบริหารจัดการระหว่าง
การก่อสร้า งและหลังการใช้งาน อัน จะมี ผลทาให้การกาหนดขนาดองค์ป ระกอบของสิ่งปลูกสร้า งมีความ
เหมาะสม ใช้งานสะดวก มีความปลอดภัยสูง ลดค่าก่อสร้าง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มาก
ทีส่ ุด นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยยังได้ต่อยอดการใช้ BIM ในการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ คิดคานวณ จาลองภาพเหตุการณ์ (Simulation) ไม่ว่ าจะเป็ นการจราจร การอพยพผู้คนในกรณี
ฉุ กเฉินต่างๆ รวมถึงการดูรายละเอียดในอาคารหรือโครงการแบบเสมือนจริง เพื่อทราบถึงปญั หาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ในช่วงการก่อสร้างและการใช้งาน และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปญั หาดังกล่าว ไปจนถึงการซ่อมบารุง
หลังจากก่อสร้างและเปิ ดให้ใช้งานอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างภายในโครงการได้
(3.4) การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and Training)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการก่อตัง้ สถาบันการบริหารจัดการและเทคโนโลยี “Institute of Management
and Technology (IMT)” เพื่อให้บริการฝึ กอบรมความรูเ้ ชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
ทางานให้แก่บุคลากรของบริษทั และบุคคลทัวไปอย่
่
างต่อเนื่อง ทัง้ ยังสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
การจัดโครงการสหกิจศึกษา และโครงการฝึ กงาน สาหรับนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและนักศึกษา
ต่างชาติ เพือ่ เป็ นกลไกหนึ่งในการสรรหาอัตรากาลังให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทีใ่ ห้บริการ
ในปี 2559 บริษทั ได้รบั การรับรองจากสภาวิศวกรให้เป็ นองค์กรแม่ขา่ ยในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง Continuing Professional Development (CPD) โดยเน้นการจัดอบรมด้านวิชาชีพเป็ น
หลัก สาหรับแต่ละหลักสูตร บริษทั จะเป็ นผูอ้ อกแบบการเรียนการสอน รวมถึงการสอบต่างๆ เพื่อให้วศิ วกรทีเ่ ข้าอบรม
ได้เข้าใจในบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เข้าใจกระบวนการดาเนินงานอย่างถูกต้อง และสามารถนาไปต่อยอดในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รบั การรับรองหน่ วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (Professional
Development Unit: PDU) อีกด้วย ปจั จุบนั บริษทั มีหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสภาวิศวกร อาทิเช่น
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หลักสูตรเทคนิคควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง (Construction Supervision and Management Course) หลักสูตร BIM
(BIM Course) หลักสูตรการเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกร (Professional Engineer Upgrade Course) หลักสูตรการพัฒนา
ด้านวิชาชีพ (Professional Development Course) และหลักสูตรเทคนิคสาหรับงานวิศวกรรม (Engineering Technique
Course) เป็ นต้น
 ประเภทกำรให้บริ กำรตำมสำขำควำมเชี่ยวชำญ
บริษัทและบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถแบ่งลักษณะการ
ให้บริการตามสาขาความเชีย่ วชาญออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี้
(1) กำรคมนำคมและโลจิ สติ กส์ (Transportation and Logistics)
บริษัทและบริษทั ย่อยให้บริการทีป่ รึกษาในทุกขัน้ ตอนสาหรับโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ทัง้ ระบบราง ถนน เพื่อการขนส่งคนและสินค้าทัง้ ในเมืองและชนบท การขนส่งทางเรือและทางอากาศ รวมทัง้
งานด้านวิศวกรรมจราจร การบริหารจัดการจราจร และการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร โดย
ให้บริการที่ปรึกษาตัง้ แต่การวางแผนแม่บท การบริหารโครงการ บริหารแผนงานและควบคุมงานก่อสร้าง
ไปจนถึงการตรวจสอบงานโครงการทัง้ ก่อนและหลังการส่งมอบงาน
(2) ทรัพยำกรน้ำ (Water Resources)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการทีป่ รึกษาในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ า
ไปจนถึงระดับชุมชน การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาเขื่อนและ
โรงไฟฟ้าพลังน้ า การชลประทานและการจัดหาแหล่งน้ า การคาดการณ์ สถานการณ์ น้ า การระบายน้ าและ
ป้องกันอุทกภัย การแก้ปญั หาภัยแล้ง ตลอดจนถึงงานวิศวกรรมชายฝงั ่ เช่น การก่อสร้างท่าเรือ ท่าเทียบเรือ
เขือ่ นกันทรายและคลื่น การถมทะเลเพื่อสร้างพืน้ ที่ โดยมีการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เช่น แบบจาลอง
ชลศาสตร์-อุทกศาสตร์ (River Network Model) ทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยได้พฒ
ั นาขึน้ มาอย่างบูรณาการเพื่อให้
ได้ผลงานการบริการทีด่ ที ส่ี ดุ แก่ลกู ค้า
(3) อำคำรและสำธำรณูปโภค (Building and Infrastructure)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการทีป่ รึกษาในการศึกษา วางแผน ออกแบบ เขียนแบบ ไปจนถึงงาน
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค การวางผังเมืองและผังภูมภิ าค การวาง
แผนพัฒนาทีด่ นิ การวางแผนและออกแบบสาธารณู ปโภคของเมือง และนิคมอุตสาหกรรม การออกแบบโรงงาน
อาหารและยา อาคารประเภทต่างๆ รวมถึงงานอาคารทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
เช่น งานอาคารเขียว งานออกแบบฐานราก งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดนิ อุโมงค์บาบัดน้ าเสีย งานออกแบบวาง
สายไฟฟ้าใต้ดนิ โดยบูรณาการความรู้ ความชานาญ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้การออกแบบและก่อสร้าง
อาคารหรือโครงสร้างต่างๆ ทีม่ คี วามซับซ้อน เป็ นไปโดยสมบูรณ์และมีขอ้ ผิดพลาดน้อยทีส่ ุด สามารถใช้งานได้
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน และตอบสนองต่อความต้องการใช้งานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
(4) สิ่ งแวดล้อม (Environment)
บริษัทและบริษทั ย่อยมีความเชี่ยวชาญในการเป็ นที่ปรึกษาสาหรับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) สาหรับ
โครงการ 35 ประเภทตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การวิเ คราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA: Environmental & Health Impact Assessment) สาหรับโครงการทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งประกอบด้วย การประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA:
Strategic Environment Assessment) การประเมินผลกระทบด้านสังคม (SIA: Social Impact Assessment)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA: Health Impact Assessment) การวางแผนงานด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อม (EMP: Environment Management Program) แผนปฏิบตั ิการอพยพโยกย้า ยถิ่น ฐานและ
แผนพัฒนาสังคม ตลอดจนบูรณาการความเชีย่ วชาญวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบบาบัด
และกาจัดมลพิษทางน้ า การควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน ระบบผลิตน้ าประปา ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
ระบบจัดการของเสีย และกากของเสียอัตราย อาทิเช่น โรงบาบัดน้ าเสีย การผลิตก๊ าซชีวภาพจากของเสีย
โรงประปา ระบบจ่ายน้าประปา เป็ นต้น
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(5) พลังงำน (Energy)
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเชี่ย วชาญในด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยให้บริการที่ป รึกษาในการ
พัฒนาระบบไฟฟ้า การนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้สนับสนุ นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติและแหล่งพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็ นพลังงานจากน้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
นิ ว เคลีย ร์ พลัง งานชีว มวล นอกจากนี้ บริษัท และบริษัท ย่ อ ยยัง มีก ารให้บ ริก ารที่ป รึก ษาในการพัฒ นา
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานด้านพลังงานอืน่ ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน สถานีสบู ถ่าย
คลังน้ ามัน การอนุ รกั ษ์พลังงานและการบริหารจัดการพลังงาน รวมทัง้ บริการทีป่ รึกษาในการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลทางด้านเทคนิคเพือ่ ลดต้นทุนด้านพลังงาน
(6) อื่นๆ (Others)
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการสาหรับงานทีป่ รึกษาอื่นๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดกลุ่มได้ตามทีไ่ ด้จาแนกไว้
ดังกล่าวข้างต้น เช่น การให้บริการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุ ทธ์ การเงินและการลงทุน (ยกเว้นทีป่ รึกษา
ทางการเงินซึง่ ต้องรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์) บัญชี การตลาด การบริหารจัดการโครงการตลอดจนการพัฒนาโครงการ ทัง้ นี้สบื เนื่องจาก
ประสบการณ์และผลการดาเนินงานที่มคี ุณภาพ ทาให้บริษทั ได้รบั ความไว้วางใจให้ดาเนินงานในโครงการทีม่ ี
ความหลากหลายจากผูว้ ่าจ้าง
2. โครงสร้ำงรำยได้ :
2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามส่วนงานโครงการ
โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2558
ล้านบาท
1,485.20
860.48
312.24
257.05
55.43
24.99
1,510.19

ปี 2559

% ล้านบาท
98.34 1,648.18
56.98 832.19
20.67 338.10
17.02 439.11
3.67 38.78
1.66 30.11
100.00 1,678.29

ปี 2560

% ล้านบาท
98.20 1,590.19
49.58 790.11
20.15 388.94
26.16 339.35
2.31 71.79
1.80 16.30
100.00 1,606.49

%
98.98
49.18
24.21
21.12
4.47
1.02
100.00

งวด 3 เดือนแรก
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
375.09
99.19 414.38
99.68
178.83
47.29 206.01
49.56
77.27
20.43 101.12
24.32
97.68
25.83
67.26
16.18
21.31
5.64
39.99
9.62
3.07
0.81
1.33
0.32
378.16 100.00 415.71 100.00

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ส่วนงานโครงการภาครัฐ
ส่วนงานโครงการภาคเอกชนในประเทศ
ส่วนงานโครงการต่างประเทศ
ส่วนงานธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
รายได้อ่นื /1
รวมรำยได้
ทีม่ า : ข้อมูลจากบริษทั
หมายเหตุ:/1รายได้อ่นื ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ รายได้เงินปนั ผล กาไรจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและอุปกรณ์ รายได้ค่าบริหาร
จัดการรายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ค่าบริการโปรแกรมเพือ่ การศึกษาและวิทยากร เป็นต้น

2.2 โครงสร้างรายได้แยกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ำงรำยได้

งวด 3 เดือนแรก
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
1,485.20 98.34 1,648.18 98.20 1,590.19 98.98 375.09
99.19 414.38
99.68
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
ธุรกิจการศึกษา ออกแบบ และจัดทา
799.76 52.96 1,109.27 66.09 702.91 43.75 161.43
42.69 145.73
35.05
รายงาน
การบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 615.16 40.73 492.62 29.35 805.48 50.14 189.93
50.22 222.44
53.51
ธุรกิจเกีย่ วเนื่อง
70.28 4.65
46.29 2.76
81.80 5.09 23.73
6.28
46.21
11.12
/1
24.99 1.66
30.11 1.80
16.30 1.02
3.07
0.81
1.33
0.32
รายได้อ่นื
1,510.19 100.00 1,678.29 100.00 1,606.49 100.00 378.16 100.00 415.71 100.00
รวมรำยได้
ทีม่ า : ข้อมูลจากบริษทั
หมายเหตุ:/1รายได้อ่นื ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ รายได้เงินปนั ผล กาไรจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนและอุปกรณ์ รายได้ค่าบริหาร
จัดการรายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ค่าบริการโปรแกรมเพื่อการศึกษาและวิทยากร เป็นต้น
หน้ าที่ 7 จาก 41

2.3

โครงสร้างรายได้แยกตามสาขาความเชีย่ วชาญ

โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

งวด 3 เดือนแรก
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
375.09
99.19
414.38
99.68
133.89
35.41 176.89
42.55
115.43
30.53 113.09
27.20
80.32
21.24
86.21
20.74
20.24
5.35
17.19
4.14
24.89
6.58
20.71
4.98
0.32
0.08
0.29
0.07
3.07
0.81
1.33
0.32
378.16 100.00 415.71 100.00

ล้านบาท
% ล้านบาท %
ล้านบาท
%
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
1,485.20 98.34 1,648.18 98.20 1,590.19 98.98
กลุ่มคมนาคมและโลจิสติกส์
715.90 47.40 621.94 37.06
626.62 39.01
กลุ่มทรัพยากรน้า
296.22 19.61 447.37 26.65
412.41 25.67
กลุ่มอาคารและสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
306.80 20.32 391.33 23.32
366.01 22.78
กลุ่มสิง่ แวดล้อม
115.88 7.67 117.84
7.02
92.25
5.74
กลุ่มพลังงาน
44.82 2.97
65.83
3.92
91.39
5.69
/1
กลุ่มอื่นๆ
5.58 0.37
3.87
0.23
1.51
0.09
/2
24.99 1.66
30.11
1.80
16.30
1.02
รายได้อ่นื
1,510.19 100.00 1,678.29 100.00 1,606.49 100.00
รวมรำยได้
ทีม่ า : ข้อมูลจากบริษทั
หมายเหตุ: /1กลุ่มอื่นๆ อาทิเช่น การให้บริการทีป่ รึกษาในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน และการตลาด เป็นต้น
/2
รายได้อ่นื ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ รายได้เงินปนั ผล กาไรจากการจาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์ รายได้ค่าบริหาร
จัดการรายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้ค่าบริการโปรแกรมเพือ่ การศึกษาและวิทยากร เป็นต้น

3. ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย :
ลูกค้าของบริษทั และบริษทั ย่อยสามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ลูกค้ำส่วนงำนภำครัฐ (Government) ประกอบด้วยหน่ วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทีเ่ ป็ นเจ้าของ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บางประเภท โครงการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภคพืน้ ฐาน อาคารสิง่ ปลูกสร้าง และ
สิง่ อานวยความสะดวกขนาดใหญ่ ตลอดจนเจ้าของโครงการทีท่ าโครงการเฉพาะด้าน เช่น โครงการเกีย่ วกับ
พลังงาน โครงการเกีย่ วกับการบริหารจัดการน้า โครงการก่อสร้างเขือ่ น อุโมงค์ หรือสะพาน โดยลูกค้าส่วนงาน
ภาครัฐทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ของบริษทั และบริษทั ย่อย อาทิเช่น 1) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) 2) การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย 3) การไฟฟ้ าฝ่ า ยผลิต แห่ ง ประเทศไทย 4) กรมชลประทาน
5) กรมทางหลวง 6) สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เป็ นต้น
(2) ลูกค้ำส่วนงำนเอกชน (Private) ประกอบด้วยเจ้าของโครงการในกลุ่มผูพ้ ฒ
ั นาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ี
มีโครงการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารทีพ่ กั อาศัย อาคารพาณิชย์ สานักงาน รี
สอร์ท โรงงาน คลังสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์บริการ และสาธารณู ปโภคต่างๆ ซึ่งเป็ นโครงการขนาดกลางถึง
ใหญ่ทอ่ี ยูภ่ ายในประเทศ โดยลูกค้าส่วนงานเอกชนส่วนใหญ่ของบริษทั และบริษทั ย่อย อาทิเช่น 1) บริษทั อนัน
ดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) 2) บริษทั พฤกษา โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) 3) บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด (มหาชน) 4) บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) 5) บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด
(มหาชน) 6) บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นต้น
(3) ลูกค้ ำส่ วนงำนต่ ำงประเทศ (International) ประกอบด้วยลูกค้าภาคเอกชนในประเทศหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ ทีไ่ ปดาเนินโครงการในต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศ ที่
เป็ นเจ้าของโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ท่ดี าเนินการในต่างประเทศ อาทิเช่น 1) บริษัท ช. การช่าง จากัด
(มหาชน) 2) บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) 3) Asian Development Bank 4) Japanese
Bank for International Cooperation เป็ นต้น
4. ช่องทำงกำรให้บริ กำร :
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการรับงานบริการเป็ นวิศวกรทีป่ รึกษาผ่านช่องทาง 3 ช่องทาง ได้แก่
1) การแนะนาจากลูกค้าทีเ่ คยใช้บริการหรือจากเครือข่ายพันธมิตรทีท่ างกลุ่มบริษทั มีอยู่ 2) การทาการตลาด
เชิงรุกเพือ่ ทราบถึงความต้องการทางธุรกิจและพัฒนาโครงการของลูกค้า อันนามาซึง่ การได้รบั ฟงั รายละเอียด
งานหรือรับเอกสารข้อกาหนดโครงการ และนาเสนอแนวทางเบื้องต้น (Preliminary Solutions) 3) การได้รบั
เชิญจากเจ้าโครงการเพือ่ เข้าร่วมการประกวดข้อเสนอการให้บริการด้านเทคนิคและราคา (Technical and Cost
Proposals) โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจประจาแต่ละสายงาน เพื่อดูแลและรับผิดชอบในการ
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ติดตามข่าวสาร หาข้อมูลและรายละเอียดการเปิ ดประกวดราคาสาหรับโครงการทีก่ าลังจะเกิดขึน้ ของภาครัฐ
และภาคเอกชน นอกจากนี้ ผลงานในอดีตของกลุ่มบริษทั ทีม่ คี ุณภาพ เป็ นทีย่ อมรับและสร้างความพึง พอใจ
ให้แก่ลกู ค้าก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งทีช่ ่วยให้กลุ่มบริษทั ได้รบั โอกาสและความไว้วางใจในการเป็ นบริษทั วิศวกรที่
ปรึกษาจากลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
5. กำรจัดจ้ำงบุคคลภำยนอก :
(1) ที่ ปรึกษำและ/หรือผู้เชี่ยวชำญภำยนอก (External Consultant or Expert)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดจ้างบุคลากรภายนอก โดยเฉพาะทีป่ รึกษา และ/หรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้ามาร่วมเป็ นทีมงานหรือหน่ วยงานหนึ่งในการเข้าเสนอรับงานที่
ปรึกษาสาหรับบางโครงการทีเ่ จ้าของโครงการอาจมีกาหนดเรือ่ งลักษณะงานทีม่ คี วามพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และ/หรือ มีขอ้ กาหนดด้านคุณสมบัตขิ องบุคลากรที่จะเข้ามาให้บริการทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดโครงการ อาทิเช่น ต้องมีผลงานในอดีตทีเ่ ป็ นโครงการเฉพาะ และ/หรือ มีคุณวุฒทิ างด้านการศึกษา
เฉพาะทาง เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไม่ได้มขี อ้ กาหนดจากผูว้ ่าจ้างให้มผี เู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน ทางบริษทั
และบริษทั ย่อยก็อาจพิจารณาความเหมาะสมในการสรรหาและจัดจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมาร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งในงานโครงการด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ เนื่องจากบริษทั มองว่างาน
เฉพาะด้านบางประเภท ผู้เชี่ย วชาญจากต่างประเทศจะมีความเชี่ย วชาญและชานาญมากกว่า บุคลากรใน
ประเทศ เช่น ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการพัฒ นาที่ดิน ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นการพัฒ นาพื้น ที่ร อบสถานี ข นส่ง มวลชน
(Transit-Oriented Development:TOD) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตลาด ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านรถไฟความเร็วสูง ระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณรถไฟ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไฟฟ้าพลังน้ า เป็ นต้น ตัวอย่างโครงการส่วนใหญ่ทม่ี กี ารจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
ภายนอกมาช่วยสนับสนุน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการไฟฟ้าพลังน้า
(2) ผู้รบั เหมำ / แรงงำนภำยนอก
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดหาและจัดจ้างผูร้ บั เหมาสาหรับงานรับเหมาขนาดเล็ก ซึง่ เป็ นส่วนประกอบหนึ่งใน
งานโครงการ อาทิเช่น งานสารวจ ขุดเจาะพื้น ดิน หิน เพื่อวิเ คราะห์ความแข็งแรงของฐานราก (Ground
Survey) รวมถึงงานขุดเจาะเพื่อติดตัง้ เครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ ในการศึกษาข้อมูลเชิงสถิตขิ องงานโครงการ
บางประเภท บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดหาและจัดจ้างแรงงานจากภายนอกสาหรับงานเก็บข้อมูลตัวอย่างใน
พืน้ ทีโ่ ครงการ (Data Collection) เช่น การเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมสัตว์และจัดทาบันทึกรายงานการสังเกต
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพืน้ ทีช่ มุ ชน การเก็บข้อมูลปริมาณการจราจรบนถนน เป็ นต้น
(3) วิ ทยำกรภำยนอก (External Lecturer)
นอกจากวิทยากรฝึกอบรมซึง่ เป็ นบุคลากรภายในแล้ว บริษทั ยังมีการว่าจ้างบุคลากรภายนอกทีม่ ผี ลงาน
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านจริง ตลอดจนมีความสามารถในการถ่ายทอด เพื่อ
มาเป็ นวิทยากรอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยเพือ่ เพิม่ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ดาเนินโครงการและบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การอบรม “การวางแผนและออกแบบ
ท่าเรือ (Port Training and Design) โดยวิทยากรผูม้ คี ุณวุฒจิ ากสถาบันการขนส่ง การอบรมหลักสูตร “ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย พ.ศ.2554” และการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน”
โดยวิทยากรผูม้ คี ณ
ุ วุฒจิ ากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) เป็ นต้น
6. ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน :
(1) ภำวะกำรแข่งขันของธุรกิ จที่ ปรึกษำด้ำนวิ ศวกรรมและสิ่ งแวดล้อม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจทีป่ รึกษาบุคคลและนิตบิ ุคคลทีส่ ามารถเข้าร่วมเสนองานกับหน่ วยงานของรัฐจะต้อง
เป็ นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนไว้กบั ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือ
มีหนังสือรับรองจากศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา ตามทีก่ าหนดไว้ใน พ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จากข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้จาแนก
ผู้ ท่ีเ ป็ น ที่ป รึก ษาเป็ น 6 ประเภท ได้ แ ก่ ที่ป รึ ก ษาอิ ส ระ ที่ป รึก ษาห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรือ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
สถาบันการศึกษา ทีป่ รึกษามูลนิธิ ทีป่ รึกษาสมาคม และทีป่ รึกษาองค์กรของรัฐ ปจั จุบนั มีจานวนทีป่ รึกษาทีข่ น้ึ
ทะเบียนแล้ว จานวนทัง้ สิน้ 1,491 ราย แบ่งเป็ นทีป่ รึกษาอิสระ จานวน 127 ราย และทีป่ รึกษานิตบิ ุคคล 1,364 ราย
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(ข้อมูล ณ วัน ที่ 4 มีน าคม 2561) ส่ ว นการขึ้น ทะเบีย นสาขา ความเชี่ย วชาญ และการบริการ จะขึ้น กับ
คุณสมบัตแิ ละเงือ่ นไขของบุคลากรทีป่ รึกษาและ/หรือวัตถุประสงค์ของนิตบิ ุคคลว่ามีความสอดคล้องกับสาขา
หรือไม่ ตลอดจนประสบการณ์โครงการทีแ่ ล้วเสร็จในสาขาเดียวกัน โดยจานวนสาขาทีส่ ามารถขึน้ ทะเบียนได้ม ี
ทัง้ สิน้ 20 สาขา
ทัง้ นี้ ประเภทสาขาทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยได้ขน้ึ ทะเบียนไว้กบั ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง
ได้แก่ 1) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท 2) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง 3) สาขาพลังงาน 4) สาขา
สิง่ แวดล้อม 5) สาขาอุตสาหกรรม 6) สาขาการท่องเทีย่ ว 7) สาขาการคมนาคมขนส่ง 8) สาขาการพัฒนาเมือง
9) สาขาการประปาและสุขาภิบาล และ 10) สาขาการวิจยั และการประเมินผล ซึง่ การขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษา
ดังกล่าว ไม่มกี ารกาหนดรอบระยะเวลาในการขึน้ ทะเบียนแต่ละครัง้ เพียงแต่บริษทั จะต้องรักษาสถานะและ
คุณสมบัตใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาจะขึน้ อยู่กบั ระดับความหลากหลายของสายงาน
หรือสาขาความชานาญในแต่ละด้านว่ามีมากน้อยเพียงใด บริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาใดมีการให้บริการทีค่ รอบคลุม
หลากหลายสาขาความเชีย่ วชาญก็จะยิง่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจและฐานลูกค้ามากขึน้ ปจั จุบนั มีบริษทั ทีด่ าเนิน
ธุรกิจวิศวกรทีป่ รึกษาในงานแขนงๆต่าง และเป็ นสมาชิกของสมาคมวิศวกรทีป่ รึกษาแห่งประเทศไทย จานวน
ทัง้ สิ้น 128 บริษทั (ข้อมูลจากสมาคมวิศวกรทีป่ รึกษา ณ วันที่ 18 มกราคม 2561) และนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือ EIA จากสานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) มีจานวนทัง้ สิน้ 76 แห่ง (ณ วันที่ 17 มกราคม 2561) ซึง่ ฝา่ ยบริหาร
ของกลุ่มบริษัทประเมินว่า บริษทั ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมรายใหญ่ท่ใี ห้บริการครอบคลุมสาขาความชานาญ
เหมือนกับกลุ่มบริษทั มีจานวนไม่มาก โดยบริษทั ทีป่ รึกษาทีม่ ลี กั ษณะการให้บริการหรือมีกลุ่มลูกค้าทีค่ ล้ายคลึง
กับกลุ่มบริษทั มีดงั นี้
1. บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแต้นส์ จากัด (AEC) 6. บริษทั ปญั ญา คอนซัลแตนท์ จากัด
2. บริษทั ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จากัด
7. บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่ กรุ๊ป จากัด
3. บริษทั เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จากัด
8. บริษทั สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จากัด
4. บริษทั ออเรคอน คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จากัด
9. บริษทั โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วสิ จากัด (มหาชน)
5. บริษทั คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จากัด
10. บริษทั โชติจนิ ดา คอนซัลแตนท์ จากัด
(2) ภำพรวมเศรษฐกิ จไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้ มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดแี ละเร่งตัวขึน้ จากปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.6 – 4.6 โดยมีแรงสนับสนุ นทีส่ าคัญ ประกอบด้วย (1) การขยายตัวเร่งขึน้ ของเศรษฐกิจโลก
ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง ออกเริ่ ม ขยายตั ว ในเกณฑ์ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ นป จั จั ย สนั บ สนุ น ให้ ก ารผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวอย่างชัดเจน และส่งผลต่อเนื่องต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม
(2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐทีย่ งั อยู่ในเกณฑ์ดี และการลงทุนภาครัฐทีจ่ ะเร่งตัวขึน้ ตามการเพิ่ มขึน้
ของกรอบงบประมาณรายจ่ายลงทุน และความคืบหน้าของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐทีเ่ ข้าสู่ระยะ
ก่อสร้างมากขึน้ ทาให้การเบิกจ่ายเร่งตัวขึน้ ตามลาดับ (3) การฟื้นตัวทีช่ ดั เจนมากขึน้ ของการลงทุนภาคเอกชน
ซึง่ มีปจั จัยสนับสนุ นจากแนวโน้มการขยายตัวของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร การปรับตัวดีขน้ึ ของการ
ก่อสร้างภาคเอกชนตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ โดยเฉพาะโครงการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทีส่ าคัญ (4) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดตี ่อเนื่องของสาขา
เศรษฐกิจสาคัญๆ เช่น ภาคการท่องเทีย่ ว ภาคการส่งออก สาขาการขนส่งและคมนาคม สาขาการค้าปลีก เป็ น
ต้น และ (5) การปรับตัวดีขน้ึ ของการจ้างงานและฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าจะขยายตัวร้อยละ 6.8 การบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาลจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และการ
ลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 5.5 โดยการลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 10.0 และ
3.7 ตามลาดับ (ทีม่ า: สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค)
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(3) ภำพรวมภำวะอุตสำหกรรมก่อสร้ำง
อุตสาหกรรมการก่อสร้างทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมามีมลู ค่ารวมค่อนข้างสูง
ในแต่ละปี อีกทัง้ ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะเติบโตขึน้ ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว อาทิเช่น การพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียง
เศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก และการพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง โดยเฉพาะโครงการ รถไฟฟ้ าสายต่ า งๆ
นอกจากนี้ แผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานในประเทศเพือ่ นบ้าน ทัง้ กัมพูชา เมียนมาร์ และสปป.ลาว แสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มทีจ่ ะมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่อกี เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ หากโครงการต่างๆ สามารถ
เกิดขึ้นได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ก็จะเป็ นโอกาสทางธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยทีจ่ ะได้มสี ่วนร่วมในการ
ให้บริการทีป่ รึกษาทางวิศวกรรมแก่โครงการต่างๆ เหล่านี้ได้ในอนาคต
(4) ภำพรวมภำวะอุตสำหกรรมอสังหำริ มทรัพย์
แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้สง่ สัญญาณชะลอตัวตัง้ แต่ปี 2558 แต่แนวโน้มในปี 2561
คาดว่า จะปรับ ตัว ดีข้นึ ตอบสนองต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะผลจากโครงการที่
เกีย่ วข้องกับระบบขนส่งมวลชน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึง่ จะสนับสนุ นให้เกิดความ
ต้องการในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและจังหวัดในภาค
ตะวันออก ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษทั และบริษทั ย่อยในการให้บริการทีป่ รึกษาสาหรับ
การพัฒนา ควบคุม และบริหารงานโครงการทีจ่ ะเกิดขึน้ ดังกล่าวได้ในอนาคตทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ระยะยาว
(5) ภำพรวมด้ำนพลังงำน
การใช้พลังงานในระดับประเทศรวมถึงระดับภูมภิ าคมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ กอปรกับ การที่ร ัฐ บาลมีน โยบายส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารใช้พ ลัง งานทดแทนมากขึ้น เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและสร้างความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ บริษัทจึงคาดว่าทัง้ หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทัง้ ในประเทศและประเทศอื่นๆในภูมภิ าคจะผลักดันให้เกิดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้าง
พืน้ ฐานทางด้านพลังงานอีกจานวนมาก ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีโอกาสทางธุรกิจทีจ่ ะให้บริการที่
ปรึกษาให้แก่โครงการต่างๆ เหล่านี้ ตัง้ แต่การวางแผนแม่บท การศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของ
โครงการ จนถึงการมีสว่ นร่วมในการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างสาหรับโครงการดังกล่าวต่อๆไป
(6) ภำพรวมด้ำนคมนำคม
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านคมนาคมเป็ นอย่างมาก โดยรัฐบาลได้เน้น
ทัง้ การพัฒนาระบบขนส่งทางบก ระบบขนส่งทางน้า และระบบขนส่งทางอากาศ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อบูรณาการ
ให้เกิดระบบคมนาคมขนส่งทีค่ รบวงจร รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้
ล่ า สุ ด ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจรได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กโครงการขนาดใหญ่ และมี
ความสาคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล จานวน 44 โครงการ เป็ นจานวนเงินกว่า 2 ล้านล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะ
เริม่ ดาเนินการก่อสร้างได้ภายใน 2561 ปจั จัยต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีโอกาสทาง
ธุรกิจทีจ่ ะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่โครงการต่างๆทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ อันเป็ นปจั จัยทีจ่ ะช่วย
เสริมสร้างเสถียรภาพของผลประกอบการของบริษทั ได้อย่างยังยื
่ นในระยะยาว
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม : - ไม่ม ี -
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สรุปสำระสำคัญของสัญญำ :
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
 สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำสำนักงำน
คู่สญ
ั ญำ
: ผูใ้ ห้เช่า: บริษทั เอเบิล คอนซัลแตนท์ จากัด
ผูเ้ ช่า: บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
ที่ ตงั ้
: เลขที่ 888/29-32 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ เช่ำ
: พืน้ ทีช่ นั ้ 3 ของอาคารบริษทั เอเบิล คอนซัลแตนท์ จากัด เนื้อที่ 230 ตารางเมตร
ระยะเวลำเช่ำ
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์กำรเช่ำ : เพือ่ ใช้เป็ นสานักงาน ศูนย์อบรมและทดสอบความรูพ้ นักงานของบริษทั
สัญญำเช่ำที่ ดิน
คู่สญ
ั ญำ

: นางเสงีย่ ม อ้นสุวรรณ โดยผูจ้ ดั การมรดกคือพลตรีสง่า อ้นสุวรรณและนางประคอง พึง่
โพธิ ์
ที่ ตงั ้
: โฉนดเลขที่ 9767 เลขทีด่ นิ 8770 หน้าสารวจ 64682 ตัง้ อยู่ท่ี ตาบลคลองกุ่ม อาเภอ
บึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ เช่ำ
: ทีด่ นิ เนื้อที่ 4-0-0 ไร่
ระยะเวลำเช่ำ
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์กำรเช่ำ : เพือ่ ใช้เป็ นทีจ่ อดรถให้กบั บริษทั และบริษทั ย่อย
สัญญำเช่ำสำนักงำน
คู่สญ
ั ญำ
: ผูใ้ ห้เช่า: นางสาวพรพิมล มนอัตระผดุง
ผูเ้ ช่า: บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด (GFE)
ที่ ตงั ้
เลขที่ 49/64 หมูบ่ า้ นแสงทิพย์ ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ เช่ำ
: บ้านทาวน์โฮมจานวน 1 หลัง
ระยะเวลำเช่ำ
: 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์กำรเช่ำ : เพือ่ ใช้เป็ นสถานทีเ่ ก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานธรณีและฐานราก
 สัญญำกรมธรรม์ประกันภัย
สัญญำกรมธรรม์ประกันภัย
คู่สญ
ั ญำ
: บริษทั เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ กรมธรรม์
: 0141021800861
ประเภทประกันภัย : การประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ ของสานักงานบริษทั บนทีต่ งั ้ เลขที่ 151,152 ถนน
นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230
ระยะเวลำประกันภัย : 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 พฤษภาคม 2562
วงเงิ นเอำประกันภัย : ทุนประกันภัยรวม จานวน 311,000,000 บาท ประกอบด้วย
- บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ทุนประกัน 295.00 ล้านบาท
- บริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด ทุนประกัน 5.00 ล้านบาท
- บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด ทุนประกัน 3.50 ล้านบาท
- บริษทั เอสคิว อาร์คี เต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด ทุนประกัน 1.50 ล้านบาท
- บริษทั เอทีที คอนซัลแตนท์ จากัด ทุนประกัน 6.00 ล้านบาท
ทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย ประกอบด้วย
- ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร กระจกติดตัง้ ถาวรซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบกับตัวอาคาร ทีจ่ อดรถ สิง่ ต่อเติมต่างๆ ฝ้า เพดาน ผนังกัน้ ระหว่างห้อง
กาแพง ประตู รัว้ ตลอดแนว ป้อมยาม เฟอร์นิ เจอร์ส ิ่งตกแต่งติดตัง้ ตรึงตราต่างๆ
อุปกรณ์สานักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
โน๊ ตบุ๊ ค เครื่องใช้ส านักงานทุกประเภท ระบบสาธารณู ปโภคต่างๆ ทุกชนิ ด เช่น
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ผู้รบั ผลประโยชน์

ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทุกชนิด ระบบลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภยั และอุปกรณ์ ระบบ
สายล่อฟ้า เสาอากาศและระบบสัญญาณวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้าสารอง และทรัพย์สนิ อื่นๆ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นของ
ส่วนกลางทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของผูเ้ อาประกันภัย
: - บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเ นีย ริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ (มหาชน) จ ากัด วงเงิน
120.00 ล้านบาท
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) วงเงิน 191.00 ล้านบาท

สัญญำกรมธรรม์ประกันภัย
คู่สญ
ั ญำ
: บริษทั เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ กรมธรรม์
: 0141021801177
ประเภทประกันภัย : การประกันความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ เครือ่ ง Chillers พร้อมอุปกรณ์ จานวน 2 เครือ่ ง
เครือ่ งที่ 1.Serial No.G17D01372,Model : RTHD-D1G1G1
เครือ่ งที่ 2.Serial No.G17D01373.model : RTHD-D1G1G1
บนทีต่ งั ้ เลขที่ 151,152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 10230
ระยะเวลำประกันภัย : 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึง 18 มิถุนายน 2562
วงเงิ นเอำประกันภัย : ทุนประกันภัยรวม จานวน 5,000,000 บาท
ความคุม้ ครอง ประกอบด้วยความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ อาประกันภัย อัน
เนื่องมาจากอัคคีภยั ฟ้าผ่า ภัยจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้า
ภัยจากควัน อากาศยาน ระเบิด น้าท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟ
ระเบิด ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจลหรือมีเจตนาร้าย
ผู้รบั ผลประโยชน์
: บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด(มหาชน)
สัญญำกรมธรรม์ประกันภัย
คู่สญ
ั ญำ
: บริษทั ซับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ กรมธรรม์
: 000-17-11-109-02333
ประเภทประกันภัย : ประกันภัยอัคคีภยั สานักงาน ทรัพย์สนิ ภายในสิง่ ปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมเครือ่ งใช้
สานักงาน บนทีต่ งั ้ 888/29-32 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลำประกันภัย : 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2560 ถึง 9 กันยายน 2561
วงเงิ นเอำประกันภัย : ทุนประกันภัยรวม จานวน 2,550,000 บาท
ความคุม้ ครอง หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อทรัพย์สนิ ทีป่ ระกันภัยมีสาเหตุมาจากไฟไหม้
ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สทีใ่ ช้สาหรับทาแสงสว่าง หรือประโยชน์เพือ่ การอยูอ่ าศัยเท่านัน้
ผู้รบั ผลประโยชน์
: บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
สัญญำกรมธรรม์ประกันภัย
คู่สญ
ั ญำ
: บริษทั ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ กรมธรรม์
: FIR-01153433
ประเภทประกันภัย : ประกันอัคคีภยั สาหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย บ้านสวนพงษ์เพชร ทีต่ งั ้ เลขที่ 32/562 ตาบลคลอง
เกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120 รวมทัง้ สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)
ระยะเวลำประกันภัย : 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562
วงเงิ นเอำประกันภัย : ทุนประกันภัยรวม จานวน 700,000 บาท
ความคุม้ ครอง หรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อทรัพย์สนิ ทีป่ ระกันภัยมีสาเหตุมาจาก
ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิดจากแก๊สทีใ่ ช้สาหรับทาแสงสว่าง หรือประโยชน์เพือ่ การอยู่
อาศัยเท่านัน้
ผู้รบั ผลประโยชน์
: บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
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บริษทั ย่อย
1) สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำสำนักงำน
คู่สญ
ั ญำ
: ผูใ้ ห้เช่า: นางสาวพรพิมล มนอัตระผดุง
ผูเ้ ช่า: บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด (GFE)
ที่ ตงั ้
เลขที่ 49/64 หมูบ่ า้ นแสงทิพย์ ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ เช่ำ
: บ้านทาวน์โฮมจานวน 1 หลัง
ระยะเวลำเช่ำ
: 2 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
วัตถุประสงค์กำรเช่ำ : เพือ่ ใช้เป็ นสถานทีเ่ ก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานธรณีและฐานราก
กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำร : - ไม่ม ี –
กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิ คและกำรจัดกำร : - ไม่ม ี โครงกำรดำเนิ นงำนในอนำคต :
บริษัทและบริษัทย่อยมีเป้ า หมายที่จ ะให้บ ริการที่ป รึกษาแบบบูร ณาการและธุ ร กิจ ที่เ กี่ย วเนื่ องใน
ภูมภิ าคอาเซียน บริษทั จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุกโดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพือ่ ขยายขอบเขตในการให้บริการในตลาดอาเซียนอย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทัง้ บริษทั
ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ติ อลมาเพิม่ ประสิทธิภาพ ขีดความสามารถและความได้เปรียบในการทางาน ซึง่ จะ
นาไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทและบริษทั ย่อยจึงมีโครงการใน
อนาคตตามแผนธุรกิจทีจ่ ะลงทุนเพิม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กำรลงทุนเพิ่ มเติ มในระบบคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีการจัดการระเบียบข้อมูลอาคารและงานก่อสร้างด้วยระบบ Building
Information Model (BIM) ในการดาเนินโครงการ ซึง่ ขัน้ ตอนการทางานด้วยระบบ BIM ดังกล่าวมีความจาเป็ น
ทีจ่ ะต้องพึง่ พิงการใช้บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ อีกทัง้ ยังต้องใช้ระบบคอมพิว เตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพสูง ดังนัน้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีป่ รึกษาในภูมภิ าคอาเซียน ดังทีต่ งั ้ เป้าหมายไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์สู่วสิ ยั ทัศน์ 2020 บริษัทและบริษัทย่อยจึงเล็งเห็นถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องลงทุนเพิม่ เติมใน
ระบบ BIM ทีก่ ล่าวเพิม่ เติม
การลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของระบบ BIM ตามทีก่ ล่าวจะส่งผลให้บริษทั และ
บริษัทย่อยสามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลอาคารและงานก่อสร้างด้วยระบบ
Building Information Model (BIM) กับทุกโครงการเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ เพิม่ ความได้เปรียบในการ
แข่งขันและทาให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ ยังสามารถรองรับงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบ BIM ทีจ่ ะเพิม่ มากขึ้นในอนาคต โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนที่จะลงทุนในระบบ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ และบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุน
สาหรับโครงการดังกล่าวประมาณ 50.00 ล้านบาท จากเงินทุนทีไ่ ด้จากการระดมทุน IPO ทัง้ จานวน
2. กำรลงทุนเพิ่ มเติ มในอำกำศยำนไร้คนขับ
ปจั จุบนั บริษัทและบริษทั ย่อยมีโดรนเพื่อใช้ในการดาเนินงานอยู่จานวน 5 ลา ซึ่งใช้เต็มกาลังการ
ทางานแล้ว กอปรกับการทางานของโดรนในแต่ละครัง้ จะต้องระยะเวลาในการเตรียมการ การขนย้ายอุปกรณ์
และมีกระบวนการทางานทีต่ อ้ งใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ ดังนัน้ โดรนของบริษทั และบริษทั ย่อยในปจั จุบนั จึงมีจานวนไม่
เพียงพอทีจ่ ะรองรับการใช้งานสาหรับทุกๆโครงการทีม่ คี วามจาเป็ น ต้องใช้ รวมถึงโครงการในอนาคตซึง่ บริษทั
คาดว่าจะมีมากขึน้
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีแผนในการลงทุนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
เพิม่ ขึน้ และเพิม่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญสูงและพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร เพื่อรองรับ
งานโครงการในปจั จุบนั และในอนาคต ทีเ่ กีย่ วข้องกับโดรน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทางาน และ
คุณภาพของผลงานในแต่ละโครงการให้มากยิง่ ขึน้ โดยบริษทั คาดว่าจะใช้เงินลงทุนสาหรับโครงการดังกล่าว
ประมาณ 10.00 ล้านบาท จากเงินทุนทีไ่ ด้จากการระดมทุน IPO ทัง้ จานวน
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3. กำรลงทุนสร้ำงบุคลำกรเพื่อรองรับแผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำต่ำงประเทศ
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีบุคลากรด้านวิศวกรทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาต จานวนประมาณ 608 คน ซึ่ง
บุคลากรส่วนใหญ่ทางานในประเทศเป็ นหลัก ทาให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีบุคลากรไม่เพียงพอทีจ่ ะให้บริการแก่
กลุ่ ม ลูกค้า ต่ า งประเทศ ดังนัน้ เพื่อรองรับ แผนธุ ร กิจ ในการรัก ษาฐานลูกค้า เดิม และเพิ่ม สัด ส่ว นลูกค้า ใน
ต่างประเทศ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงมีแผนทีจ่ ะลงทุนในการเพิม่ จานวนบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความชานาญให้
มากยิง่ ขึ้น พร้อมไปกับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่างๆของบุคลากร เช่น พัฒนา
ความรูท้ างด้านภาษา จัดอบรมความรูเ้ ชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม การศึกษาดูงานในต่างประเทศ เป็ นต้น
โดยบริษทั จะให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับในการพัฒนาความรูด้ ้านต่างๆ เพื่อเป็ นการเตรียมความ
พร้อมในการรับงานโครงการของฐานลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ
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รำยกำรระหว่ำงกันที่ สำคัญ :
ในงวดบัญชีปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
1) บริษทั ทีจซี ี โฮลดิง้ ส์ จากัด (เดิมชือ่ บริษทั ทีมกรุ๊ป ออฟ คัมปานีส์ จากัด)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ลงทุนในบริษทั อืน่ เป็ นหลัก และไม่มกี ารประกอบธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญเป็ นของตนเอง
ลักษณะความสัมพันธ์ :
- มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นายพีรวัธน์ เปรมชืน่ ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ และนายวีระ สุธโี สภณ
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน รวมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 59.70 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ทีจซี ี โฮลดิง้ ส์ จากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้แก่
- ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดาของดร.ประเสริฐ ภัทรมัย) และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.26 ร้อยละ 3.30 และ
ร้อยละ 4.50 ตามลาดับหรือรวมแล้วครอบครัวภัทรมัยถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 22.06
- นายพีรวัธน์ เปรมชืน่ และนางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช (ธิดาของนายพีรวัธน์ เปรมชื่น) ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.69 และร้อยละ 5.49 ตามลาดับ หรือรวมแล้ว
ครอบครัวเปรมชืน่ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 14.18
- ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ นางสาวมยุร ี ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดาของดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์)และนางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์ (ธิดาของดร.ธนสาร
ก้วยเจริญพานิชก์) ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.37 ร้อยละ 1.67 และร้อยละ 1.89 ตามลาดับ หรือรวมแล้วครอบครัวก้วยเจริญพานิชก์ถอื หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 7.93
- นายวีระ สุธโี สภณ นายวฐา สุธโี สภณ (บุตรชายของนายวีระ สุธโี สภณ) นายวาสุ สุธโี สภณ (บุตรชายของนายวีระ สุธโี สภณ)และนางวิธรา รุ่งธนาภิรมย์ (ธิดาของ
นายวีระ สุธ-ี โสภณ) ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.82 ร้อยละ 0.82 และร้อยละ 0.82 ตามลาดับ หรือรวมแล้วครอบครัวสุธโี สภณถือหุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 4.93
- นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.04
- ดร.สิรนิ ิมติ ร บุญยืน ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.80
- นายชาญชัย ก่อเกิดวิบลู ย์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.49
- ดร.อภิชาติ สระมูล ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.27
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ลักษณะรำยกำร
การคา้ ประกันวงเงินหนังสือค้าประกันและ
วงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินให้แก่บริษทั และ
บริษทั ย่อย
- บริษทั ทีจซี ี โฮลดิง้ ส์ จากัดคา้ ประกันวงเงิน
กูก้ บั สถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษทั
และบริ ษั ท ย่ อ ย โดยมี ว งเงิน หนั ง สื อ ค้ า
ประกันรวม 855 ล้านบาท และวงเงินกูย้ มื
รวม 276
ล้ า นบาท ส าหรับ เงิน ทุ น
หมุนเวียน โดยไม่ม ีการคิดค่าตอบแทนใน
การคา้ ประกันดังกล่าว

มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
งวด ปี 2560
งวด 3 เดือนปี 2561
และ ณ 31 ธ.ค. 2560 และ ณ 31 มี.ค. 2561
ยอดคงค้าง 569.63

ยอดคงค้าง 48.40

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความจาเป็ นต้องใช้วงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินในประเทศเพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดย
การคา้ ประกันวงเงินกูย้ มื ดังกล่าว ไม่มกี ารคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการ
ค้าประกันแต่อย่างใด ทัง้ นี้ได้มกี ารปลดค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกันและ
วงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินบางแห่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่ ่านมา และ
สาหรับวงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกูย้ มื กับสถาบันการเงินอื่นๆ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการปลดคา้ ประกัน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาและมีความเห็น ว่ า รายการดังกล่ า วมีความ
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
เนื่องจากมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชือ่ จากสถาบันการเงินเพือ่ ใช้ในการดาเนินธุรกิจ

2) บริษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ทีป่ รึกษาเกีย่ วกับการวางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์ สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อบรม
ลักษณะความสัมพันธ์ :
- มีกรรมการ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามร่วมกัน ได้แก่ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
- บริษทั ทีจซี ี โฮลดิง้ ส์ จากัด ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 66.04 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
- มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน รวมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561ได้แก่
- ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย และนางสาวนวลแพร ภัทรมัย (ธิดาของดร.ประเสริฐ ภัทรมัย)ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.00 และร้อยละ 1.08 ตามลาดับ หรือรวมแล้ว
ครอบครัวภัทรมัยถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.08
- นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 2.08
- นายพีรวัธน์ เปรมชืน่ ถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.04
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ลักษณะรำยกำร
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
- บริษทั และบริษทั ย่อยใช้บริการจัดทาสื่อ
และการประชาสัมพัน ธ์จ ากบริษัท ดาว
ฤกษ์ คอมมู นิ เ คชัน่ ส์ จ ากัด ส าหรั บ
โครงการต่า งๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อย
ให้บริการแก่ลกู ค้า
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
- บริษัท เป็ น ลู ก หนี้ บ ริษั ท
ดาวฤกษ์
คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด สาหรับค่าบริการ
ประชาสัมพันธ์งานโครงการ

มูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
งวด ปี 2560
งวด 3 เดือนปี 2561
และ ณ 31 ธ.ค. 2560 และ ณ 31 มี.ค. 2561
6.26
1.50

5.70

9.58
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ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
บริษทั ได้ใช้บริการประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆ การดาเนินการจัดสัมมนาโครงการ
การจัดทาวิดที ศั น์ วารสาร สือ่ สารคดี บทความ และสื่อในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงการ
เผยแพร่ขา่ วสารผ่านสือ่ ต่างๆกับบริษทั ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชันส์
่ จากัด เพือ่ ใช้เป็ น
ข้อมูล และเป็ นการสนับสนุ นการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยมีราคา
และเงือ่ นไขทางการค้าทัวไป
่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับ ทราบและมีค วามเห็น ว่ า รายการดังกล่ า วมีค วาม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
โดยบริษทั และบริษทั ย่อยมีความจาเป็ นต้องเข้าทารายการดังกล่าว เพื่อประโยชน์
ในการประกอบกิจการของบริษทั และบริษทั โดยมีราคาและเงือ่ นไขการชาระเงินไม่
แตกต่างจากการให้บริการกับลูกค้าทัวไป
่

ภำระผูกพัน :
ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ายฝา่ ยทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายจ่ายฝา่ ยทุนจานวนเงิน 1 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั :
1 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2560 : จานวน 1 ล้านบาท เฉพาะบริษทั : ไม่ม)ี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการซื้ออุปกรณ์และ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษัท และบริษัทย่ อยได้เ ข้า ท าสัญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การเช่า ที่ดิน พื้น ที่ใ นอาคาร
อุปกรณ์ และยานพาหนะ ทัง้ นี้ อายุของสัญญามีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีจานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่า
ดาเนินงานทีต่ อ้ งจ่ายชาระภายใน 1 ปี เท่ากับ 5 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลาดับ และ มากกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี เท่ากับ 8 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาบริการดังต่อไปนี้
ก) บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกีย่ วกับต้นทุนการให้บริการ ซึง่ ได้ทาสัญาไว้แล้วเป็ นจานวน
38 ล้านบาท (เฉพาะบริษทั : จานวน 22 ล้านบาท ) ( 31 ธันวาคม 2560 : จานวน 47 ล้านบาท
เฉพาะบริษทั : จานวน 32 ล้านบาท)
ข) บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการอืน่ ซึง่ ได้ทาสัญาไว้แล้วเป็ นจานวน 13 ล้านบาท
(เฉพาะบริษทั : จานวน 12 ล้านบาท ) ( 31 ธันวาคม 2560 : จานวน 11 ล้านบาท เฉพาะบริษทั :
จานวน 11 ล้านบาท)
การคา้ ประกันระหว่างกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั ค้าประกันวงเงินสินเชื่อทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั จากธนาคารใน
วงเงินรวม 500 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: จานวน 500 ล้านบาท)
หนังสือคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากหนังสือ
คา้ ประกันเพือ่ ประกันงานบริการ เงินเบิกล่วงหน้าและการยืน่ ซองประกวดราคา เท่ากับ 616 ล้านบาท และ 490
ล้านบาท ตามลาดับ เงินประกันผลงาน เท่ากับ 44 ล้านบาท และ 44 ล้านบาท ตามลาดับ และประกันอื่นๆ
เท่ากับ 3 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลาดับ
คดีฟ้องร้อง
บริษทั
ในปี 2556 บริษทั ได้ถูกผูว้ า้ จ้างยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในประเด็นเกีย่ วกับการผิดสัญญาจ้าง โดย
ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็ นจานวน 8 ล้านบาท เมื่อ 21 สิงหาคม 2560 ศาลปกครองกลางได้มคี าพิพากษาให้ชาระ
ค่าเสียหายประมาณ 0.7 ล้านบาท โดยบริษทั บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายแล้วทัง้ จานวนในไตรมาสทีส่ ามของปี 2560
เมื่อ 19 กันยายน 2560 โจทก์และบริษทั ได้ย่นื อุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อ 8 ธันวาคม 2560
บริษทั ได้ย่นื คาแก้อุทธรณ์ ปจั จุบนั อยุ่ระหว่างรอคาพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด ฝ่ายบริหารคิดว่าจะไม่ม ี
ความเสียหายทีเ่ ป็ นสาระสาคัญจากผลของคดีน้ี
บริษทั ย่อย
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด ได้ถกู ฟ้องโดยผูย้ น่ื คาฟ้องต่อ
ศาลแพ่งประเด็นการผิดสัญญาจ้างทางาน เรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาท โดยสัญญาจ้างมีมลู ค่าสัญญาจานวน
0.9 ล้านบาท ซึง่ ระบุถงึ ความรับผิดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของสัญญา ถึงแม้คดีไม่สามารถคาดได้ ฝา่ ยบริหารเชื่อ
ว่าไม่มผี ลกระทบทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
วันที่ 18 มีนาคม 2560 บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จากัด ถูกฟ้องในฐานะจาเลยร่วม เพื่อให้ชาระ
ค่าเสียหายจากการปฏิบตั งิ านของจาเลยทัง้ หมด จานวน 1.6 ล้านบาท 31 มกราคม 2561 ศาลแพ่งพิพากษา
ยกฟ้อง ปจั จุบนั อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ ฝา่ ยบริหารเชือ่ ว่าไม่มผี ลกระทบทีเ่ ป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
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ปัจจัยเสี่ยง :
 ควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิ จ
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
ธุรกิจบริษทั นัน้ เน้นการให้บริการด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในหลากหลายสาขา
ซึง่ ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั และบริษทั ย่อยนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การคัดเลือกสรรหาบุคลากรทีม่ คี ุณสมบัติ
ทีด่ แี ละเหมาะสมมาทางาน บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญซึง่ เป็ นทรัพยากรทีม่ จี านวนน้อย เป็ นกลุ่มเฉพาะทีม่ อี ยู่
อย่างจากัด และมีการแข่งขันในด้านบุคลากร บริษทั จึงต้องการการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การกาหนด
นโยบายทีช่ ดั เจน เป็ นรูปธรรม ทัง้ ในระยะใกล้และไกล รวมถึงการรักษาบุคลากรให้ทางานกับบริษทั และบริษทั
ย่อยในระยะยาว บริษทั อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจในปจั จุบนั อาจทาให้ไม่
สามารถบรรลุ ขอ้ ผูกพัน ตามสัญญาหรือแผนงานที่ได้วางไว้ และส่งผลให้บริษัทไม่มที รัพยากรบุ คคลเพีย ง
พอทีจ่ ะตอบสนองต่อกลยุทธ์และแผนธุรกิจทีบ่ ริษทั ได้กาหนดไว้ทงั ้ ในระยะกลางและระยะยาว
บริษัทมีการทบทวนโครงสร้า งองค์กร โดยมีคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์บุ คลากร (People
Management Committee) ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการจัดการบุคลากรต่างๆ บริษทั มีการจ่ายค่าตอบแทน
ที่เ หมาะสม สวัส ดิก ารที่ดี ให้ค วามส าคัญ กับ การบริห ารจัด การองค์ ค วามรู้ภ ายในองค์ก ร (Knowledge
Management) และเป็ นองค์กรแม่ข่ายกับสภาวิศวกรในการจัดกิจ กรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(Continuing Professional Development: CPD) และก่อตัง้ สถาบัน IMTสาหรับดูแลการฝึ กอบรมเพิม่ พูน
ความรูท้ างวิชาชีพและการบริหารให้กบั บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรของบริษทั และบริษทั
ย่อยมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญทีส่ อดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสามารถทางานทดแทนกันได้ ทัง้ นี้ กรณีท่ี
บริษทั และบริษทั ย่อยเกิดการขาดแคลนหรือมีความต้องการบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในบางโครงการ ยัง
สามารถดาเนินการจัดจ้างทีป่ รึกษาหรือผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก (External Consultant or Expert) ซึง่ บริษทั ได้
สร้างเครือข่ายและรักษาความสัมพันธ์ไว้อย่างต่อเนื่อง มาปฏิบตั งิ านในบริษทั และบริษทั ย่อยเพื่อให้สามารถ
ดาเนินธุรกิจไปอย่างมันคงและมี
่
เสถียรภาพ
2) ควำมเสี่ยงจำกควำมผิ ดพลำดในกำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ วิศวกรที่ ปรึกษำ
เนื่องจากธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม เป็ นธุรกิจ ทีต่ อ้ งอาศัยความรูค้ วามสามารถ ความชานาญ และ
ประสบการณ์ ของวิศวกรทีป่ รึกษาในการให้บริการเป็ นสาคัญ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงมีความเสีย่ งในกรณีท่ี
บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยให้คาปรึกษาและ/หรือการควบคุมงานทีผ่ ดิ พลาดจากหลักวิชาชีพวิศวกรรม
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่ อโครงการของลูกค้า หรือเกิดความประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบและการ
ควบคุมงานโครงการ ตลอดจนเกิดการออกรายงานการศึกษาใดๆ ทีม่ รี ายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และเกิด
ความเสียหายตามมา ซึง่ อาจจะถูกลูกค้าซึง่ เป็ นเจ้าของโครงการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุดงั กล่าวได้
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความเสี่ย งดังกล่า ว เนื่ องจากหากเกิดความผิด พลาดในการให้
คาปรึกษาหรือการดาเนินงานใดๆ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษทั และบริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั
และบริษทั ย่อยจึงให้ความสาคัญกับกระบวนการและขัน้ ตอนในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องวิศวกรทีป่ รึก ษา ตัง้ แต่การ
คัดเลือกบุคลากร ไปจนถึงการฝึ กอบรมให้กบั วิศวกร รวมถึงพนักงานทุกระดับเป็ นประจา อย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารก่อตัง้ สถาบัน IMT เพื่อให้บริการฝึ กอบรมความรูเ้ ชิงเทคนิคทางด้านวิศวกรรม
เพือ่ เสริมประสิทธิภาพในการทางานให้แก่บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากเกิด
ความผิด พลาดในการปฏิบ ัติหน้ า ที่อนั เป็ น เหตุสุ ด วิส ัย บริษัท ได้ม ีการท าประกัน ความรับ ผิด จากวิช าชีพ
(Professional Indemnity Insurance) เพือ่ เป็ นการคุม้ ครองความเสียหายทีบ่ ริษทั จะต้องรับผิดชอบไว้ดว้ ย
3) ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิ งส่วนงำนโครงกำรจำกภำครัฐ
ทีผ่ ่านมา บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการทีป่ รึกษาทางวิศวกรรมและธุรกิจเกีย่ วเนื่องแก่กลุ่มลูกค้าใน
ส่วนงานโครงการภาครัฐในสัดส่วนทีส่ งู ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษทั ดังนัน้ รายได้ของบริษทั และ
บริษทั ย่อยจึงมีการพึง่ พิงส่วนงานโครงการภาครัฐอย่างมีนัยสาคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
รายได้จากการบริการของบริษัทกับนโยบายการลงทุนพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ อันนาไปสู่การกาหนด
งบประมาณการลงทุนพัฒนาโครงการของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละปี
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จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ารายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยมีการพึง่ พิงส่วนงานโครงการภาครัฐ
อย่างมีนัยสาคัญ ดังนัน้ หากภาวะเศรษฐกิจและ/หรือการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง จนส่งผลให้เกิดการจัดสรร
งบประมาณที่ลดลงหรือไม่เพิม่ ขึน้ หรือหากโครงการใดที่ยงั ไม่มกี ารลงนามสัญญา ภาครัฐก็อาจจะสามารถ
จัดการประมูลโครงการดังกล่ าวขึ้นมาใหม่ หรือชะลอ/ยกเลิกโครงการดังกล่ าวไปก่อน ตามแต่เ หตุผลและ
สภาวะการณ์ในขณะนัน้ ก็จะทาให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั งานลดลง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั
และบริษทั ย่อยอาจมีรายได้จากการให้บริการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการใน
แต่ละงวดบัญชี
อย่า งไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ย งในการพึ่งพิงกลุ่ ม ลูกค้า ในส่ว นงาน
โครงการภาครัฐดังกล่าว บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้กาหนดนโยบายในการกระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปสู่
ส่วนงานโครงการภาคเอกชนและลูกค้าต่างประเทศมากขึน้ (Diversification) นอกจากนี้ บริษทั และบริษทั ย่อย
ยังมีบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ ทาหน้าทีศ่ กึ ษา ติดตามข่าวนโยบาย
ของภาครัฐและหน่ วยงานราชการอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง และประเมินความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและ
บริษัทย่อย เพื่อเตรีย มแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้ล่ วงหน้ า และน าข้อมูล ดังกล่ าวมาใช้เ ป็ น ข้อมูล
ประกอบการจัดทาแผนธุรกิจในอนาคตของบริษทั และบริษทั ย่อย
4) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยภำยนอก (External Factor) ในระหว่ำงกำรดำเนิ นโครงกำร
การดาเนินโครงการทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ ซึง่ การดาเนิ นงานในแต่ละโครงการก็จะใช้ระยะเวลา
สัน้ หรือยาว ขึ้นอยู่กบั ลักษณะโครงการและขอบข่ายงานที่ได้รบั มอบหมาย ในระหว่างการดาเนินโครงการ
โดยเฉพาะโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน อาจมีเหตุปจั จัยทีเ่ ปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ ทไ่ี ม่
คาดคิดทีจ่ ะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการดาเนินโครงการ เช่น ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ สภาพคล่อง
ทางการเงิน ของเจ้าของโครงการ/ผู้ร บั เหมาก่อสร้า งของผู้ว่า จ้า ง หรือการเปลี่ย นแปลงแบบการก่อสร้า ง/
ขอบข่ายงาน เป็ นต้น ซึ่งอาจส่งผลทาให้การดาเนินโครงการเกิดความล่าช้ากว่ากาหนดหรืออาจส่งผลกระทบ
จนต้องหยุดดาเนินโครงการไประยะหนึ่ง บริษทั และบริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ชาระเงินล่าช้า หรือไม่
สามารถรับรูร้ ายได้จากการบริการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ เพราะมีการชะลอหรือหยุดการดาเนินโครงการ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่อง และผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ดังกล่าว บริษทั และ
บริษทั ย่อยจึงได้มกี ารกาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการรับงาน โดยการให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบทบทวนและทาความ
เข้าใจรายละเอียด ลักษณะโครงการ และขอบข่ายงานในแต่ละโครงการ ศึกษาข้อมูลโครงการ วิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้เบือ้ งต้นของโครงการ วิเคราะห์ช่อื เสียงกิจการและฐานะการเงินของเจ้าของโครงการ/ผูว้ ่าจ้าง อีกทัง้
ยังกาหนดให้มกี ารวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งของโครงการ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสีย่ ง
ของแต่ละโครงการในด้านต่างๆ เพือ่ นาเสนอให้ผมู้ อี านาจอนุมตั ไิ ด้พจิ ารณาและกาหนดแผนงานอย่างรอบคอบ
ก่อนตัดสินใจรับงานโครงการใดๆ ซึง่ จะช่วยให้บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
ทัง้ ในระดับโครงการแต่ละโครงการ (Project Risk Management) และในระดับภาพรวมของทุกโครงการ
(Portfolio Risk Management) ในขณะใดขณะหนึ่งได้
5) ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิ นงำนของผู้รบั เหมำก่อสร้ำง
การควบคุมงานก่อสร้างคือการเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างเจ้าของโครงการและผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพื่อ
การควบคุม งานให้เป็ น ไปตามสัญญาจ้างและเป็ น ไปตามหลักวิช าการ ซึ่งเป้ าหมายส าคัญคือการควบคุม
บริหารงานให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างรายต่างๆ ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามคุณภาพและอยู่ภายใต้กรอบเวลาทีก่ าหนด
ดังนัน้ หากผูร้ บั เหมาก่อสร้างปฏิบตั งิ านผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหาย หรือล่าช้าไม่เป็ นไปตามเวลาหรือ
เงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ ทัง้ จากสาเหตุต่า งๆของตัวผูร้ บั เหมาก่อสร้างเอง หรือมาจาก
สาเหตุทางธรรมชาติทไ่ี ม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างเช่น ฝนตกหนัก แผ่นดินไหว พายุ และอุทกภัย เป็ นต้น
บริษทั และบริษทั ย่อยก็อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กิดจากผลกระทบของการขยายระเวลาการดาเนินงานออกไป ทาให้
บริษทั ต้องเพิม่ บุคลากรในการดาเนินการ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการดาเนินโครงการ และอาจส่งผลถึงการ
วางแผนและการบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อย
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บริษทั และบริษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการดาเนินงานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั จึงได้ม ี
การจัด ท าคู่ม ือ การทางานส าหรับ การควบคุ ม การก่ อ สร้า งเพื่อ ให้ส ามารถตอบสนองต่ อ ข้อ ผิด พลาดของ
ผู้รบั เหมาก่อสร้างอย่างทันท่วงที มีการจัดให้มกี ารประชุม ผู้มสี ่ว นเกี่ยวข้องทัง้ หมดในแต่ล ะขัน้ ตอนตลอด
ระยะเวลาโครงการ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าและหาแนวทางแก้ไขปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ มาตรการใน
การเฝ้าระวังและป้องกันปญั หาที่อาจจะเกิดขึน้ นอกจากนี้ บริษัทได้มกี ารจัดทาคู่มอื ปฏิบตั ิงานสาหรับการ
วิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis) สาหรับการจัดทาแผนกาลังคน (Manpower Planning) เพื่อบริหาร
กาลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละกรอบเวลา (ช่วง)(ระยะ) ของโครงการ และต้องมีการปรับปรุงแผน
กาลังคนอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ อีกทัง้ ยังมีการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุก
เดือน เพือ่ จัดการกับความเสีย่ งหากเกิดความล่าช้าในบางขัน้ ตอนจนอาจทาให้ระยะเวลาการดาเนินงานขยายออกไป
6) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ บริ ษทั ปฏิ บตั ิ งำนส่วนเพิ่ มเติ มก่อนทำข้อตกลงและเปลี่ยนแปลงมูลค่ำโครงกำร
บริษทั และบริษทั ย่อยให้บริการทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมแบบบูรณาการ สาหรับการวางแผนการก่อสร้าง
การพัฒนาและการปรับปรุงโครงการต่างๆ ซึง่ ในระหว่างการดาเนินงานทีป่ รึกษาในแต่ละโครงการ อาจเกิดเหตุ
สุดวิสยั ทีจ่ ะต้องขยายระยะเวลาการให้บริการ หรือมีขอบเขตงาน (Scope of Works) เพิม่ เติมจากรายละเอียดที่
กาหนดไว้ในสัญญาที่ได้ลงนามไว้เ ดิม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูล ค่าโครงการ อัน เนื่องมาจาก
ปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนัน้ ด้วยข้อจากัดด้านเวลาและกระบวนการภายในของผูว้ ่าจ้าง เมื่อบริษทั และผูว้ ่าจ้าง
มีการตกลงกันเบือ้ งต้นในการขยายงานส่วนเพิม่ บริษทั จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องให้บริการงานทีป่ รึกษาทันทีเพื่อความ
ต่อเนื่องของโครงการ ก่อนจะมีการทาข้อตกลงและลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในงานส่วนเพิม่ ดังกล่าวร่วมกัน
ในภายหลังโดยเฉพาะจากผูว้ ่าจ้างซึง่ เป็ นหน่วยงานราชการ ด้วยเหตุน้ี บริษทั และบริษทั ย่อยจึงอาจมีความเสีย่ งทีผ่ วู้ ่าจ้าง
จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับการให้บริการของบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อยสาหรับส่วนงานเพิม่ เติมดังกล่าวในภายหลัง เนื่องจาก
ไม่มขี อ้ ตกลงทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการให้บริการ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นอย่างดี บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้มกี าร
ทบทวนขัน้ ความสาเร็จของงานแต่ละโครงการเป็ นประจาทุกเดือน ทาให้สามารถติดตามความคืบหน้า และ
คาดการณ์เบือ้ งต้นหากโครงการจาเป็ นต้องมีการเปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิเช่น ความล่าช้า
จากผูว้ ่าจ้างเอง การเปลีย่ นแปลงแบบก่อสร้าง เป็ นต้น อีกทัง้ บริษทั และบริษทั ย่อยได้กาหนดให้มกี ารเจรจากับ
ผูว้ ่าจ้างว่า สัญญาให้บริการฯต้องมีการระบุเงือ่ นไขว่าในกรณีทม่ี กี ารขยายระยะเวลาเพิม่ เติมอันเนื่องมาจาก
การเปลีย่ นแปลงแบบ หรือการเพิม่ เติมขอบข่ายงานจนทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมูลค่าโครงการ หรืออื่นๆ อัน
เป็ นเหตุให้มงี านส่วนเพิม่ จากสัญญาเดิมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ค่าจ้างส่วนงานขยายนี้ ผู้ว่าจ้างจะ
รับผิดชอบตามอัตราค่าจ้างทีไ่ ด้ตกลงไว้ตามการปฎิบตั งิ านเพิม่ เติมในโครงการนัน้ ๆ
7) ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันของบริ ษทั ที่ ปรึกษำทัง้ ในและต่ำงประเทศที่ เพิ่ มขึน้
ในปจั จุบนั การพัฒนาโครงการมีหลากหลายรูปแบบ หรือการพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ ฐานขนาด
ใหญ่ทม่ี คี วามซับซ้อน จาเป็ นต้องอาศัยความชานาญและเทคนิคทางวิศวกรรมขัน้ สูง โดยเฉพาะงานโครงการที่
มีความซับซ้อน ซึง่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องอาศัยความรูค้ วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์ของผูใ้ ห้บริการทีป่ รึกษาทีม่ าก
ขึน้ นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการรูปแบบต่างๆ ก็มแี นวโน้มจะเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ด้วยปจั จัยดังกล่าว
ผูป้ ระกอบการทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมจึงมีมากขึน้ ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
เพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการทีป่ รึกษาทางวิศวกรรมรายใหม่ๆ ก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกาลังพัฒนาและโครงการขนาดใหญ่ท่มี คี วามซับซ้อนก็
กลายเป็ นเป้าหมายหลักของบริษทั ทีป่ รึกษาข้ามชาติในการมีส่วนร่วมทีจ่ ะให้บริการให้คาปรึกษาในการพัฒนา
โครงการเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงมีความเสีย่ งจากการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ในด้านจานวนทีป่ รึกษา ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั เชือ่ ว่าปจั จุบนั คูแ่ ข่งทัง้ ในและต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพในการให้บริการทีป่ รึกษาที่
ครอบคลุมทุกลักษณะงาน และสาขาความเชีย่ วชาญ และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันกับบริษทั มีจานวนไม่
มาก ซึ่งกลุ่ม ลูกค้าหลักของบริษัทเป็ น กลุ่ ม ลูกค้า ที่พฒ
ั นาโครงการขนาดกลางถึงโครงการขนาดใหญ่ท่ใี ห้
ความสาคัญด้านคุณภาพของงานและประสบการณ์ในการทางานของทีมวิศวกรเป็ นหลัก โดยกลุ่มบริษทั ถือได้
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ว่าเป็ นหนึ่งในผูน้ าของบริษทั ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมทีม่ ชี ่อื เสียง ด้วยผูบ้ ริหารและทีมงานวิศวกรทีป่ รึกษาซึง่ มี
ประสบการณ์ด้านการให้บริการมากว่า 40 ปี มีความน่ าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดี กอปร
กับ บริษัทและบริษัทย่อยมีบุ คลากรที่ม ีความช านาญทางด้า นวิศ วกรรม สถาป ตั ยกรรม สิ่งแวดล้อม และ
นักวิชาการสาขาต่างๆ มากกว่า 900 คน
8) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำงวิ ศวกรรม
ในปจั จุบนั การเป็ นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในการออกแบบ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
และการบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการตรวจรับงาน ได้มกี ารพัฒนาขัน้ ตอนการทางานโดย
นาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้รว่ มกับขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน เพิม่ คุณภาพของผลงาน
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของโครงการทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ หากบริษทั และบริษทั ย่อยไม่
มีก ารน าเทคโนโลยที่ท ัน สมัย และเหมาะสมมาใช้ใ นการท างาน หรือ ไม่ ส ามารถปรับ ตัว ให้ท ัน กับ การ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทางวิศวกรรม บริษทั และบริษทั ย่อยก็อาจมีความเสีย่ งทีจ่ ะไม่สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ ระกอบการรายอืน่ ๆ ได้ จนอาจส่งผลต่อการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั
อย่างไรก็ตาม บริษทั และบริษทั ย่อยได้ตระหนักดีถงึ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการกาหนดมาตรการเตรียมการรับมือให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยเมื่อมีขา่ วสารการ
เรียนรูใ้ หม่ๆทัง้ ในและต่างประเทศ บริษทั ก็จะส่งผู้ บริหารและพนักงานไปอบรมและดูงานในต่างประเทศเพื่อ
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆและนามาปรับใช้กบั ผลงานของบริษทั ซึง่ ทีผ่ ่านมา บริษทั และบริษทั ย่อยได้มกี ารศึกษา
ทดลอง และนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้กบั การทางานของบริษทั จนเกิดประโยชน์สงู สุดและสร้างความพึงพอใจกับ
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ระบบ BIM (Building Information Modeling) อากาศยานไร้คนขับ (UAV:
Unmanned Aerial Vehicle) หรือ โดรน (Drone) เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี “Institute of Management and Technology (IMT)” เพื่อให้บริการฝึ กอบรมความรูเ้ ชิง
เทคนิคทางด้านวิศวกรรมให้กบั บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อยอีกด้วย
 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิ น
1) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงิ น
ธุ ร กิจ ที่ป รึกษานัน้ จะต้องมีเ งิน ทุน หมุน เวีย นเพีย งพอ เนื่ องจาก ค่า ใช้จ่ า ยหลักคือ ค่า ใช้จ่ า ยด้า น
บุคลากรซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เป็ นประจาและต่อเนื่อง และไม่สามารถค้างจ่ายหรือเลื่อนการชาระได้ ในขณะ
ทีร่ ายได้หลักคือรายได้บริการตามสัญญา และจะสามารถเรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญาได้กต็ ่อเมื่อการ
ดาเนินงานตามสัญญาได้บรรลุขนั ้ ความสาเร็จ ซึง่ ความล่าช้าอันเนื่องมาจากผูว้ ่าจ้า งเองนัน้ อาจทาให้การเรียก
เก็บเงินค่าบริการไม่เป็ นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทาให้บริษทั และบริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งทีเ่ งินทุนหมุนเวียน
มีไม่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม บริษทั และบริษทั ย่อยมีการพิจารณาและประเมินคุณภาพลูกค้าก่อนเข้าประมูลงานหรือ
ก่อนเข้ารับงาน เมือ่ ได้แล้วบริษทั และบริษทั ย่อยจะให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตาม
กรอบเวลาที่กาหนดให้แก่ลูกค้าได้ เพื่อลดปญั หาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชาระเงินค่างวดงานหรือค่าจ้างของ
ลูกค้า บริษทั และบริษทั ย่อยยังได้จดั หาวงเงินสินเชือ่ จากธนาคาร และการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุน้ สามัญ
แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
 ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ บริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรยื่นคำขออนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET)
บริษทั มีความประสงค์จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะรับทราบผลการพิจารณาการรับ
หุน้ สามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ย่นื คาขอให้รบั หุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่
3 เมษายน 2561 ซึ่งบริษทั จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุน้ รวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว
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 ควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ
1) ควำมเสี่ยงจำกกำรแก้ไขกฎหมำยแรงงำนต่อผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติอนุ มตั ิหลักการพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับแก้ไข ซึง่ กาหนดสวัสดิการเพิม่ เติมให้กบั ลูกจ้างให้มกี ารกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิก
จ้าง สาหรับลูกจ้า งที่ทางานติดต่อกัน ครบ 20 ปี ข้นึ ไปให้ได้รบั ค่าชดเชยจ านวน 400 วัน ของค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย ซึง่ การเพิม่ เติมรายละเอียดดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการคานวนและประเมินการตัง้ ประมาณ
การหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ในการนี้ บริษทั และบริษทั ย่อยจึงได้ม ี
การคาดการณ์ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานจานวนพนักงานของ
บริษทั และบริษทั ย่อยในปจั จุบนั โดยพบว่าบริษทั และบริษทั ย่อยจะเกิดค่าใช้จ่ายจากการตัง้ ประมาณการหนี้สนิ
ผลประโยชน์ พนักงานเพิม่ ขึน้ จานวนประมาณ 44 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั และบริษทั ย่อยต้องบันทึกรายการ
ดังกล่าวเป็ นต้นทุนบริการ/ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในงบกาไรขาดทุนของบริษทั และบริษทั ย่อยทันที ในงวดบัญชีท่ี
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวมีผลบังคับใช้ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทั และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว จึงจะส่งผลกระทบต่องบการเงินเพียงงวดบัญชี
ทีพ่ ระราชบัญญัตฯิ มีผลบังคับใช้ และค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ นี้เป็ นค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในปจั จุบนั
ของบริษัทและบริษทั ย่อย เพราะเป็ นการคานวนทางบัญชีเพื่อตัง้ ประมาณการหนี้สนิ เพิม่ เติมในงบการเงินเท่านัน้
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข่าวสารความคืบหน้าในประเด็นข้างต้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 พบว่าร่าง
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คาดว่าจะต้องมีการรับฟงั ความ
คิดเห็นจากหลายภาคส่วนและผ่านการกลันกรองอี
่
กหลายขัน้ ตอนเนื่องจากเป็ นกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนัน้ กาหนดระยะเวลาทีจ่ ะมีผลบังคับใช้จงึ ยังไม่มคี วามแน่นอน
กรณี พิพำท :
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 บุคคลรายหนึ่งเป็ นโจทก์ฟ้องร้อง TEAM-CM ต่อศาลแพ่ง เป็ นคดี
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ข้อหาผิดสัญญาจ้างทาของและละเมิด โดยกล่าวอ้างว่า TEAM-CM ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาจ้าง
ทีป่ รึกษาอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณผูม้ วี ชิ าชีพวิศวกรรมควบคุม และกระทาละเมิดโดยยินยอม
ให้ผรู้ บั จ้างก่อสร้างใช้วสั ดุกอ่ สร้างต่ากว่ามาตรฐานทีก่ าหนดในบัญชีแสดงปริมาณและราคา (BOQ) เป็ นเหตุให้
โจทก์ ได้รบั ความเสียหาย และเรียกค่าเสียหายจาก TEAM-CM รวมเป็ นเงินจานวน 30,472,758.42 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตัง้ แต่วนั ฟ้อง TEAM-CM ได้ย่นื คาให้การปฏิเสธฟ้องของโจทก์ทุกประการ
และให้การว่าได้ปฏิบตั งิ านถูกต้องตามหลักวิศวกรรม คดีน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีกาหนดนัด
สืบพยานในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2651 ทัง้ นี้ ที่ปรึกษากฎหมายให้ความเห็นว่า ตามสัญญาจ้างระหว่าง TEAM-CM
กับโจทก์ มีค่าจ้างรวมทัง้ สิ้น 876,000 บาท และ TEAM-CM ได้จากัดความรับผิดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของ
ค่าจ้างที่ TEAM-CM ได้รบั ดังนัน้ หากศาลตัดสินว่า TEAM-CM ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา TEAM-CM จะต้องรับผิด
ชาระเสียหายเพียง 87,600 บาท ตามข้อสัญญาดังกล่าว จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั
จำนวนพนักงำน : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั มีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จานวนทัง้ สิน้ 1,453 คน
ประวัติควำมเป็ นมำโดยสังเขป :
ปี 2521  วันที่ 12 กรกฎาคม 2521 ผูก้ ่อตัง้ จานวน 7 ท่าน ร่วมกับหุน้ ส่วนทางธุรกิจจานวนหนึ่ง ได้ร่วมกัน
จัดตัง้ TEAMG เดิมชื่อบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จากัด เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม ด้วยทุนจดทะเบียน 1.20 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 12,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
ปี 2525  วันที่ 18 สิงหาคม 2525 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 6.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 60,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
ปี 2528  วันที่ 21 พฤษภาคม 2528 TEAMG ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทารายงานเกีย่ วกับการศึกษา
และมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม (Environmental
Impact Assessment: EIA)
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ปี 2533

 วันที่ 27 เมษายน 2533 กลุ่มผูบ้ ริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ATT เพื่อให้บริการที่
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ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ ามัน ก๊าซ ปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง รวมทัง้ ท่าเรือ
และสาธารณูปโภค ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท ต่อมาได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 15 มกราคม 2534 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 6.00 ล้านบาท เป็ น 12.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 120,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 21 กรกฎาคม 2535 ATT ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็ น 10.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2535 TEAMG และกลุ่มผูบ้ ริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ SQ
เพื่อให้บริการวางแผน ออกแบบสถาปตั ยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมสิ ถาปตั ยกรรม และการ
พัฒนาเมือง ด้วยทุนจดทะเบียน 2.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 20,000 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 23 กรกฎาคม 2536 กลุ่มผูบ้ ริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ GFE เดิมชื่อบริษทั
โปรเฟชชันนั
่ ลเซอร์เวเยอร์ส จากัด เพื่อให้บริการทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก
และโครงสร้างใต้ดนิ ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 10,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 GFE ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 9 พฤษภาคม 2539 SQ ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 12 กันยายน 2539 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 12.00 ล้านบาท เป็ น 36.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 360,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 21 มิถุนายน 2542 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 36.00 ล้านบาท เป็ น 40.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 400,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 18 เมษายน 2543 TEAMG ได้เปลีย่ นชื่อบริษทั จากบริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ จากัด
เป็ นบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด
วันที่ 1 ธันวาคม 2544 TEAMG ATT และ GFE ได้รบั ใบอนุญาตเพือ่ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทนิตบิ ุคคลจากสภาวิศวกร
วันที่ 4 ตุลาคม 2545 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 40.00 ล้านบาท เป็ น 50.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 26 มีนาคม 2546 SQ ได้เข้าเป็ นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม
วันที่ 3 ธันวาคม 2547 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 50.00 ล้านบาท เป็ น 130.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,300,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 23 กันยายน 2548 ATT ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาท เป็ น 20.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 200,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 23 สิงหาคม 2549 SQ ได้รบั ใบอนุ ญาตเพื่อประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมจาก
สภาสถาปนิก
วันที่ 10 เมษายน 2550 กลุ่มผูบ้ ริหารของ TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ TLT เดิมชื่อบริษทั ทีม
โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จากัด เพื่อให้บริการทีป่ รึกษาครบวงจรในงานวิศวกรรมด้าน
คมนาคมขนส่งทุกประเภท (แต่ในปจั จุบนั เปลีย่ นมาให้บริการจัดทารายงานประเมินผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อม (EIA)) ด้วยทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 6 มีนาคม 2551 TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 130.00 ล้านบาท เป็ น 150.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
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 วันที่ 16 มิถุนายน 2554 TEAMG ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญของ GFE ซึง่ มีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท
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ในสัดส่วนร้อยละ 69.99 ดาเนินกิจการให้บริการทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก
และโครงสร้างใต้ดนิ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 GFE บริษทั จี-กรุ๊ป จากัด และบริษทั เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์)
จากัด ได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตัง้ KGT เพื่อให้บริการในการสารวจและทดสอบวัสดุทางด้าน
วิศวกรรมปฐพี ด้วยทุนจดทะเบียน 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 25,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท โดย GFE ถือหุน้ ใน KGT เป็ นสัดส่วนร้อยละ 30.00
วันที่ 24 มกราคม 2555 KGT ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 2.50 ล้านบาท เป็ น 5.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 50,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 4 มีนาคม 2557 TEAMG ได้เข้าซื้อหุน้ สามัญของ TEAM-CM เดิมชื่อบริษทั แม็พแอนด์
แพล็น จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดาเนินกิจการ
ให้บริการทีป่ รึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
วันที่ 21 มีนาคม 2557 TEAM-CM ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท แม็พ แอนด์แพล็น จากัด
เป็ นบริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด (“TEAM-CM”)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 TEAMG ดาเนินการจัดโครงสร้างบริษทั และบริษทั ย่อย โดยการซื้อหุน้
สามัญของ ATT GFE และ TEAM-CM จากผูถ้ อื หุน้ เดิมจานวน 199,998 หุน้ 15,000 หุน้ และ
29,998 หุ้น ตามล าดับ หรือคิดเป็ นสัดส่ว นร้อยละ 99.99 ร้อยละ 30.00 และ ร้อยละ 30.00
ตามลาดับ ด้วยวิธกี ารออกหุน้ เพิม่ ทุนเพื่อชาระค่าหุ้น (Share Swap) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของ
ATT GFE และ TEAM-CM ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ TEAMG ใน ATT GFE และ TEAMCM เพิม่ ขึน้ จากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 0.00 69.99 และ 69.99 เป็ นร้อยละ 99.99 99.99 และ
99.99 ตามล าดับ ซึ่ง TEAMG ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ านวน 16,052,000 บาท จากเดิมมีทุนจดทะเบียน
150.00 ล้านบาท เป็ น 166,052,000 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,660,520 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 100.00 บาท เพือ่ รองรับการทา Share Swap ดังกล่าว
วัน ที่ 10 ตุล าคม 2559 GFE ได้เ พิ่ม ทุน จดทะเบียนจาก 5.00 ล้า นบาท เป็ น 10.00 ล้า น
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 TEAMG ได้จดทะเบียนจัดตัง้ LTEAM ซึง่ เป็ นบริษทั ในสปป. ลาว เพื่อ
ให้บริการทีป่ รึกษาด้านสิง่ แวดล้อม และจัดทารายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA) ใน
สปป. ลาว ด้วยทุนจดทะเบียนจานวน 1,000 ล้านกีบ (หรือเทียบเท่าประมาณ 4.00 ล้านบาท)
ในเดือ นธัน วาคม 2559 CTEAM ซึ่ง เป็ น บริษัท ที่ด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ป รึก ษาด้า นวิศ วกรรมและ
สิง่ แวดล้อมในประเทศกัมพูชา และ T-LAO ซึง่ เป็ นบริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรม
และสิง่ แวดล้อมในสปป. ลาวได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชี
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 TEAMG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 166,052,000 บาท เป็ น 250.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100.00 บาท มีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ทุน
เพือ่ การจัดโครงสร้างทุนให้เหมาะสมกับการเตรียมตัวเข้าทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 TLT ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 5.25 ล้านบาท โดยออกหุน้ บุรมิ สิทธิ
เพิ่ม ทุ น จ านวน 52,500 หุ้น มูล ค่า หุ้น ละ 100 บาท ให้ก รรมการและผู้บ ริหารของ TEAMG
จานวน 6 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.23
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 TLT ได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูม้ สี ทิ ธิทารายเกีย่ วกับการศึกษาและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อม (EIA)
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ATT ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สาหรับการ
ให้บริการ Study and Design Engineering Service, Project Management and Construction
Supervision, Energy Audit and Analysis จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้
การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
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 วันที่ 4 ธันวาคม 2560 TEAMG ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สาหรับ
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การให้บริการ Studies, Planning and Design, Cost Estimate and Tender Document
Preparation, Environmental Impact Assessment, Project Management and Construction
Supervision, Drone Based Services, Education Training, Building Information Modelling
and Construction Information Modelling จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้
การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 GFE ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 สาหรับการ
ให้บริการ Study, Planning and Design for Geological and Geotechnical Engineering
Work Including Geological / Geotechnical Investigation and Groundwater Study, Tunnels
and Underground Structures, Dams and Hydropower, Railways and Transportation,
Foundations and Rehabilitations, as well as Design, Supply and Installation of
Instruments with Manual and Automatic Monitoring Systems จาก URS (United Registrar
of Systems) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 TEAM-CM ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
สาหรับการให้บริการ Construction Management Consultancy Services and Building
Information Modelling จาก URS (United Registrar of Systems) ภายใต้การรับรองของ
United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของ TEAMG มีมติอนุ มตั วิ าระที่
สาคัญ ดังนี้
1. อนุมตั กิ ารแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัดและเปลีย่ นชื่อเป็ น “บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง
เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)”
2. อนุมตั กิ ารเปลีย่ นมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้และแก้ไขจานวนหุ้นสามัญของบริษทั จากเดิมหุน้ ละ
100.00 บาท เป็ นหุน้ ละ 0.50 บาท ภายหลังการเปลีย่ นมูลค่าทีต่ ราไว้ดงั กล่าว TEAMG
จะมีจานวนหุน้ สามัญทีเ่ รียกชาระเต็มมูลค่าแล้วจานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท
3. อนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ TEAMG โดยการออกหุน้ สามัญใหม่ เพื่อเป็ นการ
ระดมทุนและเสนอขายหุน้ ของบริษทั ให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้ แรกจานวน 90.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 180,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ภายหลัง
จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าว TEAMG มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 340.00 ล้านบาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 680,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
4. อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ TEAMG จานวน 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering :
IPO) หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.47 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขาย IPO
5. อนุ มตั ใิ ห้นาหุ้นสามัญของบริษทั เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2561 TEAMG ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษทั จากัด เป็ นบริษทั มหาชนจากัด
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ช่อื ว่า บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง่
แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน)
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เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่วม / บริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง :
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษทั มีบริษทั ย่อย 10 บริษทั และบริษทั ร่วม 1 บริษทั ดังนี้
1. บริ ษทั ที แอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (“TLT”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 10 เมษายน 2550
ลักษณะการประกอบธุรกิจ จัดทารายงานประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA)
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.25 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 5.50 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึง่ ถือหุน้ จานวน
49,994 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 48.77 ของทุนจดทะเบียนของ TLT และมีผถู้ อื
หุน้ ส่วนทีเ่ หลือเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของ TEAMG จานวน 6 ท่าน ถือหุ้น
บุรมิ สิทธิของ TLT โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นายชวลิต จันทรรัตน์ ถือหุน้ จานวน 8,751 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.54
2. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี ถือหุน้ จานวน 8,751 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.54
3. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ถือหุน้ จานวน 8,751 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.54
4. นางสาวมยุร ี ก้วยเจริญพานิชก์ ถือหุน้ จานวน 8,751 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.54
5. นางสิรนิ ิมติ ร บุญยืน ถือหุน้ จานวน 8,751 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.54
6. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ถือหุน้ จานวน 8,751 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 8.54
รวมสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ 6 ราย เป็ นจานวน 52,506 หุน้ หรือคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 51.23 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
อย่างไรก็ตาม TLT มีการกาหนดให้หนุ้ บุรมิ สิทธิ 50 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงเท่าหุน้
สามัญ 1 เสียง เศษของหุน้ บุรมิ สิทธิให้คดิ เป็ น 1 เสียงหุน้ สามัญ ทาให้ TEAMG
และผูถ้ อื หุน้ อีก 6 ราย มีสทิ ธิออกเสียงใน TLT คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 97.94 และ
ร้อยละ 2.06 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
2. บริ ษทั เอที ที คอนซัลแตนท์ จำกัด (“ATT”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 27 เมษายน 2533
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ ามัน ก๊าซ ปิ โตรเคมี และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่อง
รวมทัง้ ท่าเรือและสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 20.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 46.45 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั เอทีที คอนซัลแตนท์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึ่งถือหุน้ จานวน
199,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ ATT และมี
กรรมการร่วมกันกับ TEAMG ได้แก่ นายชวลิต จันทรรัตน์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย
3. บริ ษทั วิ ศวกรรมธรณี และฐำนรำก จำกัด (“GFE”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 23 กรกฎาคม 2536
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดนิ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 12.33ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึง่ ถือหุน้
จานวน 99,997 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ GFE และ
มีกรรมการร่วมกันกับ TEAMG ได้แก่ นายชวลิต จันทรรัตน์ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย
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4. บริ ษทั ที ม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จำกัด (“TEAM-CM”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 27 สิงหาคม 2533
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 15.20 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั ทีม คอนสตรัคชัน่ แมเนจเมนท์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึง่ ถือ
หุน้ จานวน 99,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
TEAM-CM และมีกรรมการร่วมกันกับ TEAMG ได้แก่ นายชวลิต จันทรรัตน์ และ
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
5. บริ ษทั เอสคิ ว อำร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด (“SQ”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2535
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า นการวางแผน ออกแบบสถาป ตั ยกรรม ตกแต่ ง ภายใน ภู ม ิ
สถาปตั ยกรรม และการพัฒนาเมือง
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 5.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 6.84 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั เอสคิว อาร์คเี ต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึง่
ถือหุน้ จานวน 49,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
SQ และมีกรรมการร่วมกันกับ TEAMG ได้แก่ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
6. LTEAM Sole Company Limited (“LTEAM”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา สิง่ แวดล้อม และธุรกิจเกีย่ วเนื่องในสปป.ลาว
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว LAK 1.00 Billion (One Billion Kip)
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 4.50 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
LTEAM Sole Company Limited เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึง่ ถือหุน้ จานวน
100,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของ LTEAM
บริ ษทั ย่อยที่ มีแผนที่ จะ/อยู่ระหว่ำง กำรดำเนิ นกำรจดทะเบียนปิ ดกิ จกำร
7. บริ ษทั ที ดบั เบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จำกัด (“TWI”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 9 พฤษภาคม 2533
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาในงานวิศวกรรมด้านแหล่งน้าและระบบสาธารณูปโภค
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 15.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 3.06 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั ทีดบั เบิ้ลยูไอ คอนซัลแตนส์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึง่ ถือหุน้
จานวน 140,601 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 93.73 ของทุนจดทะเบียนของ TWI
(ปจั จุบนั TWI ยังมีสญ
ั ญาให้บริการทีป่ รึกษาทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้าจานวน 2
ราย ทาให้ปจั จุบนั ยังไม่สามารถจดทะเบียนเลิกกิจการได้ อย่างไรก็ตาม TEAMG มี
แผนทีจ่ ะจดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชี TWI ภายในปี 2565)
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8. บริ ษทั แมเนจเมนท์ โซลูชนส์
ั ่ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (“MSI”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 16 กรกฎาคม 2534
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาครบวงจรในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ การเงินและการลงทุน
บัญชี การตลาด การบริหารจัดการโครงการตลอดจนการพัฒนาโครงการ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
50 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 9.36 ล้านบาท
บริษัท แมเนจเมนท์ โซลู ช นั ่ ส์ อิน เตอร์เ นชัน่ แนล จ ากัด เป็ น บริษัท ย่ อ ยของ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
TEAMG ซึง่ ถือหุน้ จานวน 199,998 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนของ MSI และมีกรรมการร่วมกันกับ TEAMG ได้แก่ นายธนสาร ก้วย
เจริญพานิชก์ (ปจั จุบนั MSI ยังมีสญ
ั ญาให้บริการทีป่ รึกษาทางด้านวิศวกรรมกับ
ลูกค้าจานวน 1 ราย ทาให้ปจั จุบนั ยังไม่สามารถจดทะเบียนปิ ดกิจการได้ อย่างไรก็ตาม
TEAMG มีแผนทีจ่ ะจดทะเบียนปิ ดกิจการและชาระบัญชี MSI ภายในปี 2563)
9. บริ ษทั ที ม ควอลิ ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด (“TQM”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 23 เมษายน 2539
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านวิศวกรรมพลังงาน ให้บริการเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์พลังงาน การใช้
พลังงาน การจัดวางระบบการจัดการพลังงาน การตรวจวัดพลังงาน การตรวจสอบ
และวิเคราะห์การใช้พลังงานแก่ภาครัฐและภาคเอกชน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 3.46 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั ทีม ควอลิต้ี แมเนจเมนท์ จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึ่งถือหุ้น
จานวน 83,750 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 83.75 ของทุนจดทะเบียนของ TQM
(ปจั จุบนั TQM ยังมีสญ
ั ญาให้บริการทีป่ รึกษาทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้าจานวน 1 ราย
ทาให้ปจั จุบนั ยังไม่สามารถจดทะเบียนปิ ดกิจการได้ อย่างไรก็ตาม TEAMG มีแผนทีจ่ ะ
จดทะเบียนปิ ดกิจการและชาระบัญชี TQM ภายในปี 2563)
10. บริ ษทั ที ม คอนซัลติ้ ง อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (“TEAMi”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2553
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ที่ป รึกษาวิศวกรรม ผลกระทบสิง่ แวดล้อม และธุร กิจ เกี่ย วเนื่ องในต่า งประเทศ
โดยเฉพาะภูมภิ าคอาเซียน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 10.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน 7.00 ล้านบาท
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั ทีม คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ TEAMG ซึ่ง
ถือหุน้ จานวน 99,997 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ
TEAMi (ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว อยูใ่ นขัน้ ตอนการชาระบัญชี)
บริ ษทั ร่วม
1. บริ ษทั กรุงเทพ จีโอเทคนิ ค จำกัด (“KGT”)
วันทีก่ อ่ ตัง้
วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้บริการในการสารวจและทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมปฐพี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 5.00 ล้านบาท
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุน้
100 บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธี
3.79 ล้านบาท
ส่วนได้เสีย
ความสัมพันธ์กบั บริษทั
บริษทั กรุงเทพ จีโอเทคนิค จากัด เป็ นบริษทั ย่อยของ GFE ซึ่งถือหุน้ จานวน
14,999 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนของ KGT
หน้ าที่ 30 จาก 41

กำรเพิ่ ม (ลด) ทุนในระยะ 3 ปี ที่ ผ่ำนมำ :
หลังเพิ่ ม / (ลด) ทุน
หมำยเหตุ / วัตถุประสงค์กำรใช้เงิ น
(ล้ำนบำท)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
166.05
เพือ่ จัดโครงสร้างบริษทั
วันที่ 6 มิถุนายน 2560
250.00
เพือ่ จัดโครงสร้างทุนสาหรับการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าจดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
เป็ นการเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
วันที่ 20 มีนาคม 2561
90.00
340.00
เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก
(Initial Public Offering : IPO) โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้เ งิน ตามที่ก ล่ า ว
ข้างต้น
รอบระยะเวลำบัญชี : ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ผู้สอบบัญชี :
นาย ศุภชัย ปญั ญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3930
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5813
ในนามบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
นำยทะเบียนหุ้น :
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ที่ ปรึกษำทำงกำรเงิ น : บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลัก : บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล :
บริษัทมีน โยบายจ่า ยเงิน ป นั ผลให้แ ก่ผู้ถือหุ้น แต่ ล ะปี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั หลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล และหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ กฎหมาย
กาหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลทีก่ ล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะ
ทางการเงินของบริษทั สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในการ
บริหารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ มติคณะกรรมการของบริษทั ทีอ่ นุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลจะต้อง
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ อนึ่ง คณะกรรมการบริษทั มีอานาจในการพิจารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผล
ระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ทัง้ นี้จะต้องรายงานให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริษทั ย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปนั ผลตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั นัน้ ๆ นาเสนอ โดยพิจารณา
จากผลประกอบการและความเหมาะสมของปจั จัยอืน่ ของแต่ละบริษทั
บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน : - ไม่ม ี จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ปรากฏดังนี้
จำนวนหุ้น
% ของ
จำนวนรำย
(เฉพำะหุ้นสำมัญ) ทุนชำระแล้ว
1. ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีเ่ ป็ น
1.1 กรรมการ ผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ่ี
21
285,326,000
41.96%
เกีย่ วข้องและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
1.2 ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีถ่ อื หุน้ > 5% โดยนับรวมผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
1
38,430,200
5.65%
1.3 ผูม้ อี านาจควบคุม
2. ผูถ้ อื หุน้ สามัญรายย่อยทีถ่ อื ไม่ต่ากว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย
5,462
356,243,800
52.39%
3. ผูถ้ อื หุน้ สามัญทีถ่ อื ต่ากว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย
รวมผู้ถือหุ้นสำมัญทัง้ สิ้ น
5,484
680,000,000
100.00
วัน / เดือน / ปี

ทุนที่ เพิ่ ม / (ลด)
(ล้ำนบำท)
16.05
83.95
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ : ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2561
ก่อน IPO (Par = 0.50 บำท)

รำยชื่อ
1. กลุ่ม ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
1.1 ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
1.2 นายอิศรินทร์ ภัทรมัย
1.3 นางสาวนวลแพร ภัทรมัย
1.4 นายบัญญัติ ภัทรมัย
2. กลุ่ม นายพีรวัธน์ เปรมชืน่
2.1 นายพีรวัธน์ เปรมชืน่
2.2 นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช

จำนวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

หลัง IPO (Par =0.50
บำท)
จำนวนหุ้น สัดส่วน
(หุ้น)
(ร้อยละ)

รวม

61,672,600
16,881,000
13,633,400
196,600
92,383,600

12.33%
3.38%
2.73%
0.04%
18.48%

62,122,600
17,481,000
13,773,400
196,600
93,573,600

9.14%
2.57%
2.03%
0.03%
13.76%

รวม

36,596,200
19,875,000
56,471,200

7.32%
3.98%
11.29%

36,896,200
20,075,000
56,971,200

5.43%
2.95%
8.38%

3. กลุ่ม ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
3.1 ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์
23,287,000
4.66%
23,587,000
3.47%
3.2 นางสาวกัลยภรณ์ ก้วยเจริญพานิชก์
9,826,800
1.97%
9,826,800
1.45%
3.3 นางสาวมยุร ี ก้วยเจริญพานิชก์
8,950,800
1.79%
9,150,800
1.35%
รวม 42,064,600
8.41%
42,564,600
6.26%
4. นายอานาจ พรหมสูตร
38,280,200
7.66%
38,430,200
5.65%
5. นายชวลิต จันทรรัตน์
37,678,400
7.54%
38,278,400
5.63%
6. นายธงชัย มันตภาณีวฒ
ั น์
27,251,200
5.45%
27,451,200
4.04%
7. นายกิตติพล บุลนิม
25,515,600
5.10%
25,665,600
3.77%
8. กลุ่ม นายวีระ สุธโี สภณ
8.1 นายวีระ สุธโี สภณ
15,262,600
3.05%
15,562,600
2.29%
8.2 นายวฐา สุธโี สภณ
2,665,600
0.53%
2,665,600
0.39%
8.3 นายวาสุ สุธโี สภณ
2,665,600
0.53%
2,665,600
0.39%
8.4 นางวิธรา รุง่ ธนาภิรมย์
2,665,600
0.53%
2,665,600
0.39%
รวม 23,259,400
4.65%
23,559,400
3.46%
9. ดร.สิรนิ ิมติ ร บุญยืน
22,722,200
4.54%
23,122,200
3.40%
10. นายประสงค์ หวังรัตนปราณี
21,480,200
4.30%
21,580,200
3.17%
11. ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
112,893,400
22.58% 288,803,400 42.48%
้
จำนวนหุ้นรวมทัง้ สิ น
500,000,000 100.00% 680,000,000 100.00%
ผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำว : ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ ต่างด้าว 19 ราย ถือหุน้ รวมกัน 982,500 หุน้
คิดเป็ น ร้อยละ 0.14 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หมายเหตุ : บริษทั มีขอ้ จากัดเกีย่ วกับการถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ ต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 11 ว่า “หุน้ ของ
บริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่า งด้าวถือหุน้ อยู่ใน
บริษทั เกินกว่าร้อยละสีส่ บิ เก้า (49) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด”
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คณะกรรมกำรบริ ษทั : คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการบริษทั
2. นายศานิต ร่างน้อย
รองประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พล.อ.วิเชียร ศิรสิ นุ ทร
กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายพีรวัธน์ เปรมชืน่
กรรมการบริษทั
6. ดร.ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ กรรมการบริษทั
7. นายวีระ
สุธโี สภณ
กรรมการบริษทั
8. นายชวลิต จันทรรัตน์
กรรมการบริษทั / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโส –
ธุรกิจเกีย่ วเนื่อง/ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโส – กลุ่มทรัพยากรบุคคลเพือ่ การ
ปฏิบตั กิ าร

วันที่ ดำรงตำแหน่ ง
10 มกราคม 2522
1 เมษายน 2524
3 พฤศจิกายน 2535
26 มิถุนายน 2525
10 มกราคม 2522
15 เมษายน 2531
24 ตุลาคม 2549
1 กันยายน 2532

9. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย

กรรมการบริษทั / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4 พฤษภาคม 2547
อาวุโส – สานักบัญชีและการเงินองค์กร(CFO)
โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการบริษทั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ :
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยรายชือ่ คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ ง
1. นายศานิต
ร่างน้อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พล.อ.วิเชียร
ศิรสิ นุ ทร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/1
3. นางสุวมิ ล
กฤตยาเกียรณ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : /1 นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชือ่ ถือของงบการเงิน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ม นั ่ ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย เลิก จ้า งหัว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้
มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นสิง่ สาคัญ พร้อมทัง้ นาข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในทีส่ าคัญและจาเป็ นเสนอคณะกรรมการบริษทั โดย
สอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชีของบริษทั ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธกี ารและมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่ าวให้มคี วาม
ถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี้เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่ า วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้ว ยข้อมูล อ ย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
8) รายการอื่น ที่เ ห็น ว่ า ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. ร่ว มให้ความเห็น ในการพิจ ารณาแต่ง ตัง้ ถอดถอน ประเมิน ผลงานของเจ้า หน้ า ที่ข องหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝา่ ยจัดการ/ ผูบ้ ริหาร/
หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้อง
หรือจาเป็ น
12. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท หรือ
ตามทีก่ ฎหมายหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้อานาจ มาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณีจาเป็ น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทัง้ ปญั หาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
วำระกำรดำรงตำแหน่ ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 3 ปี
เงื่อนไขในกำรรับหลักทรัพย์ : - ไม่ม ี ระยะเวลำห้ำมจำหน่ ำยหุ้น :
ผูถ้ อื หุน้ เดิมก่อนเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนทีถ่ อื หุน้ จานวน 374,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55.00 ของทุน
ชาระแล้วหลังเสนอขายหุ้น ต่อประชาชน ให้คารับ รองต่อตลาดหลักทรัพ ย์ว่ า จะไม่น าหุ้น จ านวนดังกล่ า ว
ออกจาหน่ ายเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวได้รบั การผ่อนผันให้ทยอยขายหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ามขายได้
ในจานวนร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้น หรือหลักทรัพย์ทงั ้ หมดที่ถูกห้า มสังขาย
่
และเมื่อครบกาหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนทีเ่ หลือได้ทงั ้ หมด
กำรผ่อนผันของตลำดหลักทรัพย์ : - ไม่ม ี –
อื่นๆ ที่ สำคัญ : - ไม่ม ี –
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สถิ ติ :
บริ ษทั ที ม คอนซัลติ้ ง เอนจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
|----------------ล้านบาท--------------|------------------------------บาท/หุน้ /1-------------------------------|
กาไร
รายได้
จ
าก
ก
าไร
เงินปนั ผลต่อ
งวดปี
(ขาดทุน) เงินปนั ผล มูลค่าหุน้
การให้บริการ (ขาดทุน) สุทธิ
ตามบัญชี
กาไร (%)
สุทธิ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
งวด 3 เดือน ปี 2561

1,485.20
1,648.18
1,590.19
414.38

49.07
87.73
98.68
21.80

0.16
0.26
0.20
0.04

15.00
72.00/2
15.00/4
-

1.04
0.87
0.94
0.91

43.85
124.24/3
37.99
-

หมายเหตุ : /1 ปรับปรุงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ให้เป็ นมูลค่าเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลต่อหุน้ โดยปรับปรุงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้ปี 2558 ถึงปี
2560 จาก 100 บาท/หุน้ (มูลค่าพาร์เดิม) เป็น 0.50 บาท/หุน้ และคานวณโดยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วของบริษทั
/2
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากกาไรสะสมทีย่ งั
ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ข้อมูลทางการเงินล่าสุด ณ วันที่พจิ ารณาจ่ายปนั ผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
100.00 บาท รวมเป็นเงิน 166.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ต่อมาในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน
2560 มีมติปรับลดการจ่ ายเงินป นั ผลเป็ นอัตราหุ้น ละ 72.00 บาท คิดเป็ นเงินป นั ผลรวมทัง้ สิ้น 119.56 ล้านบาท และได้
กาหนดให้จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
/3
คานวณจากเงินจ่ายปนั ผลหารด้วยกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมสาหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
96.23 ล้านบาท
/4
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 มีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจาปีจากกาไรสุทธิสาหรับ
งวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบฉบับล่าสุด ณ วันทีพ่ จิ ารณาจ่ายปนั ผล) ให้แก่ผู้
ถือหุน้ สามัญเดิมก่อน IPO จานวน 2,500,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 15.00 บาท รวมเป็ นเงินจานวน 37.50 ล้านบาท โดยกาหนด
ั
วันจ่ายปนผลภายในวั
นที่ 9 เมษายน 2561
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งบกำรเงิ น : บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีงวดปี 2558 – 2560 และงวด 3 เดือนปี 2561
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
รายได้ทย่ี งั ไม่ได้เรียกชาระ
งานระหว่างทา
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนิ้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงินทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้า
จากผูว้ ่าจ้าง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ั
เงินปนผลค้
างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนิ้ สินหมุนเวียน
หนิ้ สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
- สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนิ้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558/1/2
(ปรับปรุงใหม่)
ล้ำนบำท
%

247.62
0.97
351.85
192.62
32.98
826.04

19.58
0.08
27.82
15.23
2.61
65.32

57.21
4.52
1.95
0.15
2.15
0.17
18.17
1.44
181.89 14.38
23.89
1.89
36.99
2.93
103.70
8.20
12.67
1.00
438.62 34.68
1,264.66 100.00

งบกำรเงิ นรวม
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
/1/2
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%

243.94
1.15
343.02
280.89
16.61
42.62
928.23

17.23
0.08
24.23
19.84
1.17
3.01
65.56

53.49
3.78
1.99
0.14
0.12
0.01
10.13
0.71
213.26 15.06
67.73
4.78
33.69
2.38
103.95
7.34
3.34
0.24
487.70 34.44
1,415.93 100.00

99.66
0.77
329.82
345.72
0.66
54.43
831.06

7.64
0.06
25.27
26.49
0.05
4.17
63.68

53.44
4.09
3.02
0.23
0.12
0.01
1.28
0.10
209.87 16.08
66.13
5.07
35.64
2.73
101.36
7.76
3.22
0.25
474.08 36.32
1,305.14 100.00

สิ้ นสุดวันที่
31 มีนำคม 2561
(สอบทำนแล้ว)
ล้ำนบำท
%

73.39
0.79
403.74
400.59
44.82
923.33

5.21
0.06
28.69
28.47
3.18
65.61

53.43
3.80
3.79
0.27
1.27
0.09
204.16 14.51
65.75
4.67
38.88
2.76
99.49
7.07
17.20
1.22
483.97 34.39
1,407.30 100.00

29.05

2.30

18.15

1.28

80.46

6.16

70.34

5.00

262.43

20.75

321.36

22.70

230.13

17.63

259.81

18.46

16.55

1.31

15.76

1.11

17.85

1.37

17.64

1.25

382.97

30.28

410.00

28.96

246.43

18.88

302.65

21.51

10.33
23.32
44.95
769.60

0.82
1.84
3.55
60.85

4.98
119.56
40.93
930.74

0.35
8.44
2.89
65.73

4.35
0.12
40.18
619.52

0.33
0.01
3.08
47.46

6.49
37.68
38.20
732.81

0.46
2.68
2.71
52.07

33.24

2.63

32.53

2.30

33.81

2.59

30.12

2.14

149.11
182.35
951.95

11.79
14.42
75.27

163.04
195.57
1,126.31

11.52
13.82
79.55

179.80
213.61
833.13

13.78
16.37
63.83

188.10
218.22
951.03

13.37
15.51
67.58
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิ น

สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558/1/2
(ปรับปรุงใหม่)
ล้ำนบำท
%

งบกำรเงิ นรวม
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
/1/2
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2560
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)
ล้ำนบำท
%
ล้ำนบำท
%

สิ้ นสุดวันที่
31 มีนำคม 2561
(สอบทำนแล้ว)
ล้ำนบำท
%

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 680,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
340.00/5
0.50 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุน้ สามัญ 2,500,000
250.00/4
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
(31 ธันวาคม 2559: หุน้ สามัญ 1,660,520
166.05/3
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
(31 ธันวาคม 2558: หุน้ สามัญ 1,500,000
150.00
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 500,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ
250.00/5 17.76
0.50 บาท
(31 ธันวาคม 2560: หุน้ สามัญ 2,500,000
250.00 19.16
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
(31 ธันวาคม 2559: หุน้ สามัญ 1,660,520
166.05 11.73
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
(31 ธันวาคม 2558: หุน้ สามัญ 1,500,000
150.00 11.86
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
53.00
4.19
94.73
6.69
94.73
7.26
94.73
6.73
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์
13.61
1.08
14.93
1.05
14.93
1.14
14.93
1.06
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ
(18.25) (1.44)
(22.20) (1.57)
(22.21) (1.70)
(22.21) (1.58)
ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
ส่วนต่ากว่าทุนจากการจัดโครงสร้างการดาเนิน
(6.26) (0.49)
(22.55) (1.59)
(22.55) (1.73)
(22.55) (1.60)
ธุรกิจของกลุ่มบริษภั ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฏหมาย
1.20
0.09
1.20
0.08
1.20
0.09
1.20
0.09
ยังไม่จดั สรร
89.06
7.04
56.06
3.96
149.71 11.47
134.02
9.52
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
282.36 22.33
288.22 20.35
465.81 35.69
450.12 31.98
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยก่อนการจัด
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
25.72
2.03
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย
4.63
0.37
1.40
0.10
6.20
0.48
6.15
0.44
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
312.71 24.73
289.62 20.45
472.01 36.17
456.27 32.42
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,264.66 100.00 1,415.93 100.00 1,305.14 100.00 1,407.30 100.00
หมำยเหตุ :
/1
เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างบริษทั และบริษทั ย่อยในรูปแบบการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษทั จึงได้จดั ทางบเสมือนรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่าบริษทั ในกลุ่มได้ดาเนินธุรกิจภายใต้การควบรวมกิจการกันมาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม
2558
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งบการเงินสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกระทบจากการนามาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
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- ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้เปลีย่ นแปลงเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินโดยนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบตั แิ ทน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ
- การนามาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ งภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาถือปฏิบตั ิ ทาให้มผี ลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
1. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ ขึน้ 22.29 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิม่ ขึน้ 25.14 ล้านบาท
2. ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ ขึน้ 5.07 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เพิม่ ขึน้ 5.07 ล้านบาท
3. กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ ขึน้ 17.23 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้
20.07 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จส าหรับปี ส้นิ สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ใหม่ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ การจัดประเภทรายการบัญ ชีในปจั จุ บ ัน ซึ่งไม่ม ี
ผลกระทบต่อกาไรหรือส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ก่อนปรับปรุงใหม่) ตามทีไ่ ด้รายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่มรี ายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 113.94 ล้านบาท เป็น 113.24 ล้านบาท
2. เงินลงทุนชัวคราว
่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 0.00 ล้านบาท เป็น 0.74 ล้านบาท
3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 302.80 ล้านบาท เป็น 298.11 ล้านบาท
4. เงินทดรองจ่ายโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 1.04 ล้านบาท เป็น 0.00 ล้านบาท
5. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 4.75 ล้านบาท เป็น 9.88 ล้านบาท
6. อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 0.00 ล้านบาท เป็น 25.29 ล้านบาท
7. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 172.02 ล้านบาท เป็น 146.73 ล้านบาท
8. ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 0.00 ล้านบาท เป็น 61.69 ล้านบาท
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 62.03 ล้านบาท เป็น 0.94 ล้านบาท
10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 126.32 ล้านบาท เป็น 208.92 ล้านบาท
11. เงินรางวัลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 82.60 ล้านบาท เป็น 0.00 ล้านบาท
12. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนแปลงจาก
8.09 ล้านบาท เป็น 0.00 ล้านบาท
13. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปลีย่ นแปลงจาก 102.96 ล้านบาท เป็น 111.04 ล้านบาท
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ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 16.05 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ ใหม่เป็นหุน้ สามัญจานวน 160,520 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพือ่ จัดโครงสร้างของกลุ่มบริษทั ด้วยวิธแี ลกหุน้ ซึ่งถือเป็ น
การจัดโครงสร้างภายใต้การควบคุมเดียวกัน จึงทาให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิม่ ขึ้นเป็ น 166.05 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จานวน 1,660,520 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุ มตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจานวน 83.95 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ ใหม่เป็ นหุน้ สามัญจานวน 839,480 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ รายเดิมตามสัดส่วน จึงทาให้ทุน
จดทะเบียนของบริษทั เพิม่ ขึน้ เป็น 250.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญจานวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 100.00
บาท เป็นหุน้ ละ 0.50 บาท และมีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก 90.00 ล้านบาท เป็น 340.00 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน
180,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) หรือคิดเป็ นสัดส่วนการเพิม่ ทุนร้อยละ
26.47 ของทุนชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขาย IPO โดยบริษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
ั บนั บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 340.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 680,000,000
เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2561 ส่งผลให้ปจจุ
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และมีทุนชาระแล้ว 250.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 500,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท
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งบกำรเงิ นรวม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
ั
รายได้เงินปนผล
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อื่นๆ
รวมรำยได้
่
ค่ำใช้จำย
ต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่ำใช้จ่ำย
กาไรก่อนส่วนแบ่งกาไรจากเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วมค่าใช้จ่ายทางการ
เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วน
ของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี
กำรแบ่งปันกำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ย่อยก่อนการจัดโครงสร้างการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ส่วนทีเ่ ป็นของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่
มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ ) (คานวณจาก
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)/5

ปี 2558/1/2
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2559/1/2
(ตรวจสอบแล้ว)

งวด 3 เดือนแรก
ปี 2560
(สอบทำนแล้ว)
ล้ำนบำท
%

ปี 2560/1
(ตรวจสอบแล้ว)

งวด 3 เดือนแรก
ปี 2561
(สอบทำนแล้ว)
ล้ำนบำท
%

ล้ำนบำท

%

ล้ำนบำท

%

ล้ำนบำท

%

1,485.20

98.34

1,648.18

98.20

1,590.19

98.98

375.09

99.19

414.38

99.68

24.99
1,510.19

1.66
100.00

2.17
27.94
1,678.29

0.13
1.67
100.00

16.30
1,606.49

1.02
100.00

3.07
378.16

0.81
100.00

1.33
415.71

0.32
100.00

955.13
480.19
1,435.32

63.24
31.80
95.04

1,026.23
517.66
1,543.89

61.15
30.84
91.99

1,033.93
447.54
1,481.47

64.36
27.86
92.22

252.19
120.44
372.63

66.69
31.85
98.54

279.09
109.16
388.25

67.13
26.26
93.39

74.87

4.96

134.40

8.01

125.02

7.78

5.53

1.46

27.46

6.61

0.38

0.02

0.50

0.03

1.47

0.09

0.29

0.08

0.77

0.18

75.25

4.98

134.90

8.04

126.49

7.87

5.82

1.54

28.23

6.79

(3.47)
71.78
(20.47)
51.31

(0.23)
4.75
(1.35)
3.40

(2.98)
131.92
(35.69)
96.23

(0.18)
7.86
(2.13)
5.73

(4.24)
122.25
(23.55)
98.70

(0.26)
7.61
(1.47)
6.14

(0.82)
5.00
(4.00)
1.00

(0.22)
1.32
(1.06)
0.26

(1.22)
27.01
(5.19)
21.82

(0.29)
6.50
(1.25)
5.25

-

-

(1.17)

(0.07)

(5.03)

(0.31)

-

-

-

-

-

-

(1.17)

(0.07)

(5.03)

(0.31)

-

-

-

-

51.31

3.40

95.06

5.66

93.67

5.83

1.00

0.26

21.82

5.25

49.07

3.25

87.73

5.23

98.68

6.14

1.17

0.31

21.80

5.24

1.35

0.09

4.46

0.27

-

-

-

-

-

-

0.89

0.06

4.04

0.24

0.02

0.00

(0.17)

(0.04)

0.02

0.00

0.16

0.26
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0.20

0.004

0.04

หมำยเหตุ:
/1

เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างบริษทั และบริษทั ย่อยในรูปแบบการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษทั จึงได้จดั ทางบเสมือนรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยเสมือนว่าบริษทั ในกลุ่มได้ดาเนินธุรกิจภายใต้การควบรวมกิจการกันมาตัง้ แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม
2558
/2

งบการเงินสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกระทบจากการนามาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ ดังนี้
- ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้เปลี่ย นแปลงเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินโดยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือ ปฏิบตั ิแทน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียสาธารณะ ทัง้ นี้การนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้มา
ถือปฏิบตั ิทาให้มผี ลกระทบต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสาหรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลดลง 2.51 ล้านบาท และสาหรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลดลง 2.85 ล้านบาท
2. กาไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิม่ ขึน้ 2.51 ล้านบาท และสาหรับปีส้นิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 เพิม่ ขึน้ 2.85 ล้านบาท
3. ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 0.31 ล้านบาท
/3
รายได้อ่นื – อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบีย้ รับ กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุป กรณ์ รายได้ค่าบริหารจัดการรายได้ค่า
เช่าและบริการ รายได้ค่าบริการโปรแกรมเพือ่ การศึกษาและวิทยากร เป็นต้น
/4

ในปี 2558 – ปี 2560 หุน้ สามัญของบริษทั มีมลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท

/5

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2561 มีมติเปลีย่ นแปลงมูลค่าทีต่ ราไว้จากหุน้ ละ 100.00 บาท
เป็นหุน้ ละ 0.50 บาท จึงคานวณกาไรต่อหุน้ สาหรับปี 2558 – ปี 2560 จากจานวนหุน้ สามัญทีป่ รับเป็ นมูลค่าทีต่ ราไว้เท่ากับ 0.50 บาทต่อ
หุน้ เพือ่ ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกาไรต่อหุน้ ณ ปจั จุบนั

สรุปรำยกำรงบกระแสเงิ นสด

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

สำหรับปี 2558
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 58

สำหรับปี 2559
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 59

งบกำรเงิ นรวม งบกำรเงิ นรวม
(ปรับปรุงใหม่) (ตรวจสอบแล้ว)
139.50
85.22

(หน่ วย:ล้ำนบำท)
สำหรับงวด 3 สำหรับงวด 3
สำหรับปี 2560
เดือน
เดือน
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
สิ้ นสุดวันที่
31 ธ.ค. 60
31 มี.ค. 60
31 มี.ค. 61
งบกำรเงิ นรวม งบกำรเงิ นรวม งบกำรเงิ นรวม
(ตรวจสอบแล้ว) (สอบทำนแล้ว) (สอบทำนแล้ว)
(133.28)
18.28
(8.63)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(15.87)

(37.91)

(23.16)

(24.29)

(3.05)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(69.31)

(50.99)

12.47

(9.55)

(14.53)

54.36

(3.68)

(144.28)

(15.56)

(26.27)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

193.26

247.62

243.94

243.94

99.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

247.62

243.94

99.66

228.38

73.39

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
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จัดทาโดย : บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริ ษทั ที ม คอนซัลติ้ ง เอนจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)

ลงชื่อ....................................................
(นายชวลิต จันทรรัตน์)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ประทับตราบริ ษัท
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ลงชื่อ....................................................
(นายอิศริ นทร์ ภัทรมัย)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

