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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) จัดตัง้ขึน้ในปี 2547 โดยผู้ ถือหุ้ นและผู้ บริหารซึ่งเป็นวิศวกรผู้ มี

ประสบการณ์ความเช่ียวชาญในแวดวงวิศวกรรม อนัได้แก่ นายสมเกียรติ  ศิลวฒันาวงศ์  นายไพรัช  เล้าประเสริฐ  นายสมจิตร์ 

เป่ียมเปรมสขุ และ นายกิตติศกัดิ์  สภุาควฒัน์ และผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นนกัธุรกิจท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

ในการบริหาร ได้แก่ นายอิสรินทร์ สวุฒัโน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  ตัง้แต่

การศึกษาสํารวจ  ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน เพ่ือให้

โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดําเนินการได้ตามแผนงานของผู้ ว่าจ้าง นอกจากนี ้การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ ยัง

ครอบคลมุไปถึงการให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแตง่ภายใน และงานอนรัุกษ์โบราณสถาน 

ซึง่ดําเนินการโดยบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั (“STH”) ท่ีเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดยกลุม่บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้บริการ

แก่ผู้วา่จ้างอยา่งมีประสทิธิภาพ ทัง้ในด้านคณุภาพงานท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพระดบัสากล  ภายใต้การควบคมุกรอบระยะเวลา

และงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานผู้วา่จ้างท่ีกําหนดไว้ เพ่ือสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ผู้ว่าจ้างท่ี

รับบริการของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้กําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจดงันี ้
 

o วิสัยทัศน์ : “ก้าวสูก่ารเป็นบริษัทท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้างแบบครบวงจร 

และผู้ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมท่ีดีท่ีสดุ (BEST) ในประเทศไทย” 

ในด้านตา่งๆ  ดงันี ้

B : Benefit         ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

E : Efficiency     ประสิทธิภาพของงาน  

S : Smart           ความรอบรู้ ทกัษะ และประสบการณ์  

T : Trustworthy   ความนา่เช่ือถือและความไว้วางใจ 

o พันธกิจ : พนัธกิจของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้

o มุ่งมัน่ให้บริการท่ีมีคณุภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดบัสากล  โดยเข้าใจและตระหนกัถึง

ความต้องการของผู้ ว่าจ้าง รวมถึงให้ความสําคัญต่อการควบคุมงบประมาณโครงการ เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้วา่จ้างเป็นสาํคญั  

o บริหารจดัการโครงการโดยบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ เพ่ือรับประกนัถึงผลสาํเร็จ

ของโครงการตามแผนงานของผู้วา่จ้าง  

o ดแูลให้มีการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี (good corporate governance) ทัง้ด้านความเป็นธรรม 

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และศกัยภาพการแขง่ขนั เพ่ือเป็นหลกัประกนัถึงคณุภาพงานบริการ

ในทกุโครงการ  

ทัง้นี ้ภายใต้พนัธกิจดงักลา่ว นําไปสูก่ารกําหนดนโยบายในการทํางานของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

o คํานึงถึงวตัถุประสงค์ของงานเป็นหลกั ได้แก่ คุณภาพ เวลา และงบประมาณ เพ่ือให้เกิดผล
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สาํเร็จของงานสงูสดุ  

o สร้างมาตรฐานการทํางานในเชิงรุก (Pro – Active Management) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลของงาน 

o ร่วมมือและให้ความช่วยเหลอืให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้กบัผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ 

ผู้ควบคมุงาน และผู้ รับเหมา (Team Work) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่โครงการ 

o ยึดมัน่ในความซื่อสตัย์  สจุริต  คณุธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ ไมเ่รียกรับผลประโยชน์สนิบน หรืออามิสสนิจ้างจากการทํางาน 

o ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความปลอดภยั 

และผลกระทบตอ่สขุอนามยัเป็นสาํคญั 

o เป้าหมายใน 

การดาํเนิน

ธุรกิจ 

: กลุม่บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะสัน้ในการยกระดบัคณุภาพการให้บริการสูร่ะดบัมาตรฐานสากล เพ่ือ

รักษาความเช่ือมัน่และสร้างความพึงพอใจสงูสดุแก่ผู้ว่าจ้าง ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการภายในองค์กร โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เช่น 

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 

ประสทิธิภาพ และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้วา่จ้าง ควบคูก่บัการพฒันาศกัยภาพและความรู้

ความสามารถของบคุลากรในทกุสว่นงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะความรู้ในการปฏิบตัิงาน

ให้มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทและมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล  สําหรับ

เป้าหมายระยะกลาง กลุม่บริษัทฯ ประสงค์จะขยายงานบริการให้ครอบคลมุผู้วา่จ้างในภมูิภาคต่างๆ 

ของประเทศไทยมากขึน้ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านในภมูิภาคอาเซียน ซึ่งโครงการก่อสร้างมีแนวโน้ม

การขยายตวัอย่างก้าวกระโดด รวมทัง้ มีแผนงานวางระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO ครอบคลมุงาน

บริหารจัดการโครงการก่อสร้างทัง้ระบบ ซึ่งผลสําเร็จของแผนงานตามเป้าหมายระยะสัน้และระยะ

กลางดังกล่าวข้างต้น จะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายตัวด้านรายได้และเพ่ิมขีด

ความสามารถการแขง่ขนัในการประกอบธุรกิจ เพ่ือผลกัดนัให้บริษัทฯ ก้าวสูก่ารเป็นบริษัทท่ีปรึกษา

และผู้ให้บริการงานวิศวกรรมท่ีดีท่ีสดุในประเทศได้ตามเป้าหมายระยะยาวท่ีวางไว้ 

o เป้าหมายใน

อนาคต 
: กลุม่บริษัทฯ อาจจะมีการขยายกิจการ ด้วยการเข้าลงทนุในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของกลุม่

บริษัทฯ ในระยะเวลาประมาณ 2 – 3 ปีข้างหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายฐานลกูค้า เพ่ิมจํานวน

บคุลากรเพ่ือการขยายตวัของผลการดําเนินงานอยา่งยัง่ยืนในอนาคต 

 

1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคญั  

 

บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้เป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก จํานวน 1.00 ล้านบาท มี

วตัถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างท่ียงัมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง

ตอ่เน่ืองตามธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรมก่อสร้างในช่วงเวลานัน้ โดยผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์มีความต้องการ

วิศวกรท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เป็นผู้ควบคมุบริหารโครงการก่อสร้างให้ดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มี

คณุภาพได้มาตรฐาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาและงบประมาณตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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ตัง้แตปี่ 2550 เป็นต้นมา ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ขยายการให้บริการงานด้านวิศวกรท่ีปรึกษาในแขนงต่างๆ และธุรกิจเก่ียวเน่ือง 

เช่น งานสาํรวจ งานประมาณราคา เว็บไซต์ข้อมลูข่าวสารในแวดวงวิศวกรรม รวมไปถึงขยายการให้บริการงานด้านท่ีปรึกษา

และบริหารโครงการก่อสร้างไปยงักลุ่มผู้ ว่าจ้างเป้าหมายในภมูิภาคต่างๆ ของประเทศ อนัได้แก่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ และภาคตะวนัออก โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทขึน้ใหมร่่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือรองรับการขยาย

ธุรกิจตา่งๆ ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น และในปี 2552 บริษัทฯ ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัทจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท 

 

ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัเก่ียวกบัโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ และการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปี ท่ีผา่น

มาถึงปัจจบุนั สรุปได้ดงันี ้ 

 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญของกลุ่มบริษัทฯ 

ปี 2559 : o ดําเนินการจดัโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจดัการและเตรียมตวัจด

ทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดย STI เข้าลงทนุในหุ้นสามญัร้อยละ 100.00 ของ STH และเพ่ิม

ทนุจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท รวมถึงดําเนินการรวมบริษัทท่ีประกอบ

ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรท่ีปรึกษา และ/หรือบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนุนการ

ประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เข้าเป็นฝ่ายงานภายในกลุม่บริษัทฯ 

  o เดือนสิงหาคม  

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากัด (“UVCAP”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

จํากดั (มหาชน) (“UV”) เข้าลงทนุในบริษัทฯ ด้วยการซือ้หุ้นบริษัทฯ จํานวน 350,000 หุ้น หรือคิด

เป็นร้อยละ 35.00 ของจํานวนหุ้ นท่ีออกและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ ขณะนัน้ 

(1,000,000 หุ้น) สง่ผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ UV 

ปี 2560  o บริษัทฯ ได้ผา่นการรับรองตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านท่ีปรึกษาและบริหาร

จดัการการก่อสร้าง (Consultant and Pre-Construction Management) จากสถาบนั TÜV 

NORD ซึ่งเป็นสถาบนัด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทัง้ใน และนอก

ประเทศ อนัเก่ียวกบัคณุภาพ ความปลอดภยั สขุภาพ สิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ปี 2561 : o เดือนเมษายน   

ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ มีมตเิปลีย่นแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จาก 100.00 บาทตอ่หุ้น เป็น 0.50 

บาทตอ่หุ้น สง่ผลให้จํานวนหุ้น STI มีการเปลีย่นแปลงจาก 1,000,000 หุ้น เป็น 200,000,000 

หุ้น และมีมติเพ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 134.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุใหม ่จํานวน 68,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติแปรสภาพ

เป็นบริษัทมหาชน เพ่ือการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนครัง้แรก โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจด

ทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เพ่ือแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

และออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม ่เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 

  o เดือนกรกฎาคม  

บริษัทฯได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน ต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎาคม 

2561 
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  o เดือนธันวาคม  

- แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วนของบริษัทฯ มีผลบงัคบั

ใช้ เมื่อวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 

- บริษัทฯเปิดระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กับประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

จํานวน 68 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคา 6.30 บาทต่อหุ้น โดยมี 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหนา่ยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 6-7 และ 11 ธนัวาคม 2561 

- บริษัทฯจดังาน 1st Trading day ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และได้เร่ิมเข้าซือ้

ขายหลกัทรัพย์ ใน SET เป็นวนัแรก เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 

 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  

ปัจจบุนั กลุม่บริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยมรีายละเอียดดงันี ้

ชื่อบริษัท 
สัดส่วนการถอื

หุ้นโดยบริษัทฯ 
ลักษณะประกอบธุรกิจ 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ทนุจดทะเบียน 134.00 ล้านบาท 

- ท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั  

ทนุจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท 

ร้อยละ 99.99 o ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์

โบราณสถาน 

o ท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

 

 

 
 

 

 

99.99% 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) (STI) 
ทนุจดทะเบียน 134.00 ล้านบาท 

ที่ปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จาํกัด (STH) 
ทนุจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท 

ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแตง่ภายใน                 

และงานอนรัุกษ์โบราณสถาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาบริหารงาน และควบคมุงานก่อสร้าง 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
 

ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

 (1) ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง กลุม่บริษัทฯดําเนินธุรกิจให้บริการงานด้านท่ีปรึกษาบริหาร และ

ควบคมุงานก่อสร้าง (Consulting and Project Management) อย่างครบวงจร ตัง้แต่การเตรียมงานก่อสร้าง บริหารควบคมุ

งานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบงาน เพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดําเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ตาม

แผนงาน ภายในกรอบระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนด โดยกลุม่บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึง่ในธุรกิจ   

ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมา เป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 

อาทิ  

O โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่  

(1) PARK 24 

(2) เดอ ลาพีส จรัญสนิทวงศ์ 81 

(3) จิณณ์ เวลบีอิง้ เคาน์ตี ้

(4) ไนท์ บริดจ์ ไพร์ม สาทร 

(5) โครงการคอนโดมิเนียม ดิ แอดเดรส  

(6) โครงการคอนโดมิเนียมเดอะรูม  

(7) คอนโดมิเนียมเดอะทรี  

(8) คอนโดมิเนียมไลฟ์   

(9) คอนโดมิเนียมเดอะแคปปิตอล  

(10) โครงการบ้านกลางเมือง   

(11) โครงการคอนโดมิเนียมสวอนเลคเขาใหญ่ 

O โครงการห้างสรรพสนิค้า ได้แก่  

(1) ห้างสรรพสนิค้าดิเอ็มควอเทียร์   

(2) ห้างสรรพสนิค้าเทอร์มินลั 21 (โคราช) 

(3) โครงการปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 

(4) ศนูย์การค้า Bluport Resort Mall หวัหิน 

(5) โครงการเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ และเกษตรนวมินทร์ 

O โครงการโรงแรมและรีสอร์ท ได้แก่  

(1) ฮอลเิดย์ อินน์ หวัหิน 

(2) โรงแรมแมริออท หวัหิน 

(3) โรงแรมแจซโซเทล กรุงเทพ 

(4) โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพ 

(5) โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยทน์ ทองหลอ่   

(6) โรงแรมบนัยนัทรี กระบ่ี 

(7) บ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท 

(8) บ้านไทย รีสอร์ท 
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(9) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั ภเูก็ต 

(10) ฮอลเิดย์ อินน์ ภเูก็ต 

O โครงการงานสถาบนัศกึษา ได้แก่  

(1) สถาบนัวิทยสริิเมธี ระยอง 

(2) หอชมวิว ภายในสถาบนัวิทยสริิเมธีและสถาบนัปลกูป่า 

(3) โรงเรียนกําเนิดวิทย์ ระยอง 

(4) อาคารหอประชมุ มวก.48 พรรษา มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

O โครงการอาคารสาํนกังาน ได้แก่  

(1) อาคารวานิสสา 

(2) ภิรัชทาวเวอร์ กรุงเทพ 

(3) ทิปโก้ทาวเวอร์ 2 

(4) ยโูอบี สาํนกังานใหญ่แหง่ใหม ่กรุงเทพ   

(5) เพิร์ล แบงค็อก 

O โครงการ Mixed-use Development ได้แก่  

(1) วนั แบงค็อก 

(2) เดอะ ปาร์ค 

 

(2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนรัุกษ์โบราณสถาน 

ธุรกิจดงักลา่วดําเนินการโดย STH  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ โดย STH ให้บริการงานออกแบบ ทัง้งานด้านสถาปัตยกรรม 

(Architectural Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) งานอนรัุกษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) งาน

ออกแบบโครงสร้างและโยธา และงานออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น 

นอกจากนี ้STH มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานด้านอนรัุกษ์โบราณสถาน โดยสามารถให้บริการอยา่งครบวงจร ตัง้แต่

การสํารวจ การออกแบบ และควบคมุงานก่อสร้าง โดย STH ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในธุรกิจ

ดงักลา่ว  

สําหรับผลงานการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง และงานอนุรักษ์โบราณของ STH 

ในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่เป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่อนัเป็นท่ียอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และ

เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป อาทิ  

O งานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่  

(1) Thana Astrorial จรัญสนิทวงศ์  

(2) ห้างสรรพสนิค้าและสาํนกังาน สลีมเซ็นเตอร์  

(3) อาคารปฏิบตัิธรรมวดัเทพศิรินทราวาส  

(4) อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก วดับวรนิเวศราชวรวิหาร  

(5) อาคาร 150 ปี วดัมกฏุกษัตริยารามราชวรวิหาร  

(6) สาํนกังานและโรงงาน TOA Coating Myanmar และ Cambodia 

O งานออกแบบวิศวกรรม ได้แก่  
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(1) คอนโดมิเนียม เดอะนิช ตากสนิ  

(2) คอนโดมิเนียม ดิ แอดเดรส อโศก  

(3) คอนโดมิเนียม ริทึม่ สาทร  

(4) โรงแรมไอบิส  

(5) คอนโดมิเนียม ไลฟ์ อโศก  

(6) คอนโดมิเนียม โนเบิล บี19  

(7) อาคารจอดรถ ห้างสรรพสนิค้าคอสโม บาซาร์  

(8) โรงแรม Rosewood หลวงพระบาง  

O งานอนรัุกษณ์โบราณสถาน ได้แก่  

(1) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวงับรูพา (รถไฟฟ้าสายสนํีา้เงิน)  

(2) วงักรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ (วงัมะลวิลัย์)  

(3) อาคารเฉลมิพระเกียรติฯ วดัราชประดิษฐสถิตมหาสมีา 

(4) เจดีย์ วดับวรนิเวศราชวรวิหาร 

(5) เจดีย์ภเูขาทอง พระนครศรีอยธุยา 

(6) พระบรมราชานสุรณ์ ดอนเจดีย์ 

(7) อาคารมนษุยนาค วดับวรนิเวศราชวรวิหาร 

(8) อาคารหอสมดุมหามกฎุราชวิทยาลยั 

(9) การเพ่ิมเสถียรภาพทางลาดของดิน พระธาตดุอยสเุทพ 

(10) วดัราชผาติการาม 

(11) วดัพิชยญาติการาม 

(12) สถานีวิทยแุละเสาอากาศ ศาลาแดง 

 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  
 

 บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั (“UVCAP”) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 27.18 ของ

จํานวนหุ้นทัง้หมดของ STI โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) (“UV”) (โดย UV ถือหุ้น UVCAP ใน

สดัส่วนร้อยละ 100.00) ซึ่ง UV เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทต่างๆ (Holding 

company) แบง่เป็นสายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สายธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจอ่ืน อนัได้แก่ ผลิตผง

สงักะสอ๊ีอกไซด์ และการลงทนุพลงังาน ทัง้นี ้โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่ UV มีรายละเอียดดงัแสดงในแผนภาพ ดงันี ้



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

8 

โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหต ุ*     ผู้ ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 10.00 ของ UV ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จํากัด (“อเดลฟอส”) โดยถือ

หุ้น UV จํานวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.01 กรรมการของ อเดลฟอส ได้แก่ (1) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี (2) นาย

ปณต สิริวฒันภกัดี (3) นางปภชัญา สิริวฒันภกัดี (4) ม.ล.ตรีนชุ สิริวฒันภกัดี (5) นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และ (6) นางแววมณี 

โสภณพินิจ โดยผู้ ถือหุ้นใหญ่ของอเดลฟอส ได้แก่ (1) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และ (2) นายปณต สิริวฒันภกัดี โดยแตล่ะฝ่ายถือหุ้น

ในสดัสว่นร้อยละ 50.00 (ที่มาข้อมลูจาก  www.bol.co.th ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561) ทัง้นี ้สามารถดขู้อมลูเพ่ิมเติมของ UV ได้จาก

เว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ (www.set.or.th) 

               **     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) (“GOLD”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยสามารถ

ข้อมลูเพ่ิมเติมของ GOLD ได้จากเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ www.set.or.th 

  ***   หยดุประกอบการ  

ที่มา :  อ้างอิงจากแบบแสดงรายการ (แบบ 56-1) ปี 2561 ของ UV 

 

 การให้บริการแก่กลุ่ม UV หรือนิติบุคคลท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของกลุม่ UV นัน้ กลุ่ม

บริษัทฯ ได้ดําเนินการ ตามขัน้ตอนตา่งๆ อาทิ การประกวดราคา การพิจารณารับงาน การให้บริการ รวมถึงมีเง่ือนไขการค้าท่ี

เป็นปกติทัว่ไป เช่นเดียวกบัท่ีกลุม่บริษัทฯ ให้บริการแก่ผู้วา่จ้างท่ีเป็นบคุคลภายนอกรายอ่ืนซึง่มิได้เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยง

กนักบักลุม่บริษัทฯ  

99.98% 

30% 

20% 

99.99% 

100% 

100% 

27.18% 

100% 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จาํกัด (มหาชน) * 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอ่ืน 

บจก. แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลล็อปเมนท์ 

บจก. แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง 

บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 

ดีเวลลอปเมนท์** 

100% 

100% 

39.28% 

100% 

บจก.ไทย-ไลซาท 

บจก.ไทย-ซิงค์ออกไซด์ 

บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ 

บจก.เอ็กซ์เซลเล้นท์  
เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชัน่แนล 

บจก.ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ 

บจก.ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ 

บจก.สโตนเฮ้นจ์  
99.99% 

30.59% 

100% 
บจก. แอล อาร์ เค  
ดีเวลลอปเม้นท์ 

บจก. เลิศรัฐการ 

บจก. ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจ
เม้นท์ 

บจก. ยนิูเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 

บจก. เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้

แมเนจเม้นท์ 
99.99% 

99.99% 
บจก. คอนเน็กซ์ชัน่ 

บจก. อะเฮดออล 80% 

100% 

บจก.สหสินวฒันา  
โคเจนเนอเรชัน่***  

บจก.สหสินวฒันา  
ไบโอเอ็นเนอร์ยี่***  

20% 

บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม 

100% 
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 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการดําเนินงานเพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสดุของกิจการและผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยได้

กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัริายการระหวา่งกนั อาทิ การเข้าร่วมประกวดราคาหรือการยื่นเสนอราคาเพ่ือรับงานจาก

กลุม่ UV หรือนิติบคุคลท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีอํานาจควบคมุของกลุม่ UV นัน้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ดําเนินการตาม

นโยบายขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ ซึง่สอดคล้องไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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2.    ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  
2.1  โครงสร้างรายได้  
 

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

 

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ  

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 
 

รายการ ดาํเนินการโดย 

งบการเงนิรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคมุงานก่อสร้าง   

STI/ 

STH 
386.73 81.80 400.84 81.05 551.02 87.27 

รายได้จากธุรกิจออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 
STH 86.07 18.20 93.72 18.95 80.37 12.73 

รวมรายได้จากการให้บริการ 472.80 100.00 494.56 100.00 631.39 100.00 
 

ธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง และ (2) ธุรกิจ

ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งจากข้อมูล

สดัส่วนรายได้จากการให้บริการในแต่ละธุรกิจดงัตารางข้างต้น พบว่ากลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคมุงานก่อสร้างเป็นหลกั ซึง่ในปี 2559 – 2561 ธุรกิจดงักลา่วมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 81.80 ร้อยละ 81.05 และร้อย

ละ 87.27 ของรายได้จากการให้บริการรวม ตามลาํดบั 

 

2.2     ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
 

กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นธุรกิจการบริหารโครงการก่อสร้างทุก

ประเภท เช่น โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัทัง้แนวราบและแนวสงู  อาคารสํานกังาน  ห้างสรรพสินค้า โรงแรม 

เป็นต้น  โดยกลุม่บริษัทฯ มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ประเภทนิติบคุคล นอกจากนี ้ STH ซึง่เป็นบริษัทย่อย

ยงัประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ทัง้งานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) 

งานโครงสร้างและโยธา (Structural and Civil Engineering Design) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & 

Electrical Engineering Design) เช่น ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น) รวมทัง้ STH ยงัมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานด้าน

อนรัุกษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) โดยสามารถให้บริการ ตัง้แตก่ารสาํรวจ การออกแบบ และควบคมุงานก่อสร้าง 

ซึ่ง STH มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุประเภทนิติบคุคล รวมทัง้ กลุม่บริษัทฯ ได้ขึน้ทะเบียนเป็นท่ีปรึกษาของศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลงั ใน

สาขา Construction Industry Development  ตัง้แตปี่ 2551 จนถึงปัจจบุนั โดยในช่วงท่ีผ่านมา กลุม่บริษัทฯ ได้ดําเนินการต่อ

อายใุบอนญุาตหรือการขึน้ทะเบียนกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีมีความจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อย่าง



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

11 

สมํ่าเสมอ เพ่ือให้กลุม่บริษัทฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดราคาหรือยื่นข้อเสนอรับงานจากกลุม่ผู้วา่จ้างทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชน  อีกทัง้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านท่ี

ปรึกษาและบริหารจดัการการก่อสร้าง (Consultant and Pre-Construction Management) จากสถาบนั TÜV NORD ซึ่งเป็น

สถาบนัด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทัง้ใน และนอกประเทศอนัเก่ียวกับคุณภาพ ความปลอดภยั 

สขุภาพ สิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั โดยกลุม่บริษัทฯ ได้นําระบบบริหาร

จดัการคณุภาพดงักลา่วมาใช้กบัทกุโครงการก่อสร้างท่ีกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เพ่ือยกระดบัระบบบริหาร

จัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความเช่ือมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ทัง้นี ้

ลกัษณะบริการของกลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

 

 2.2.1   ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting and Project Management) 
 

กลุม่บริษัทฯ เป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง อาทิ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศยัทัง้แนบราบ

และแนวสงู  ห้างสรรพสินค้า  อาคารสํานกังาน  โรงแรม ศนูย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดยกลุม่บริษัทฯ ทําหน้าท่ี

เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการ ในการบริหารและควบคมุดแูลโครงการก่อสร้างให้ดําเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทัง้ใน

กรอบระยะเวลา (Time) ต้นทนุ (Cost) และคณุภาพ (Quality) ท่ีได้กําหนดไว้ 

โดยงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลมุขัน้ตอนสําคญัของโครงการก่อสร้าง ตัง้แต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre – 

Construction Period) ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period) และช่วงการเปิดใช้โครงการและสง่มอบพืน้ท่ีแก่ผู้ว่า

จ้าง (Post – Construction Period) ทัง้นีข้อบเขตงานบริการของกลุม่บริษัทฯ ท่ีสามารถให้บริการแก่ผู้วา่จ้างมีรายละเอียดดงันี ้
 

(ก) ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre - Construction Period)  

o จดัทําแผนงานหลกังานก่อสร้าง (Master Schedule) : กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้วางรูปแบบและ/หรือผงัโครงสร้างการ

บริหารโครงการก่อสร้าง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของโครงการในการตรวจ และ/หรือทบทวนแบบการก่อสร้าง

และรายการประกอบแบบ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความประหยดัในการก่อสร้าง รวมทัง้เพ่ือให้เกิดความ

สมบูรณ์ของแบบและรายการประกอบแบบยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ขอบเขตงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีสามารถ

ให้บริการ รวมไปถึงงานบริการตา่งๆ ดงันี ้

- ประสานงานการจดัทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โดยการ

ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําด้านการออกแบบแก่เจ้าของโครงการ 

- พิจารณา วิเคราะห์ และให้คําปรึกษาร่วมกบัผู้ออกแบบ รวมทัง้การตรวจสอบข้อขดัแย้งหรือตกหลน่ในแบบ

ก่อสร้าง และ/หรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

- ศึกษาแบบและนําเสนอการเพ่ิมคณุค่าทางวิศวกรรม (Value Engineering) เพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุน 

รวมทัง้ตรวจสอบแบบเพ่ือลดข้อขดัแย้งและข้อกฎหมายก่อนการประกวดราคา 

- ให้คําปรึกษาในการระบปุริมาณและประเภทวสัด ุและประมาณราคาก่อสร้าง  

o จดัประมูลเพ่ือหาผู้ รับเหมา (Tender Process) : กลุม่บริษัทฯ ให้คําปรึกษาและ/หรือความช่วยเหลือเจ้าของ

โครงการในการจดัการประกวดราคาเพ่ือวา่จ้างผู้ รับเหมาโครงการ ทัง้ในสว่นการวางแผนงานสาํหรับการประกวด

ราคา วางระบบการประกวดราคา และจัดทําเอกสารการประกวดราคา เช่น นําเสนอรายช่ือผู้ รับเหมา จัดทํา

เง่ือนไขการประกวดราคา  ดําเนินการประกวดราคา  จดัทําราคากลาง เป็นต้น 
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o ประเมินผลการประกวดราคาและคดัเลอืก (Tender  Evaluation) : กลุม่บริษัทฯ ให้คําปรึกษาเจ้าของโครงการใน

การพิจารณาเลอืกผู้ รับเหมาโครงการก่อสร้าง ดงันี ้

- ร่วมกบัเจ้าของโครงการในการคดัเลอืกผู้มีสทิธิเข้าร่วมการประกวดราคา  

- เข้าร่วมการประชมุชีแ้จงแบบ ตอบข้อซกัถาม และนําผู้ เข้าร่วมประกวดราคาเยี่ยมชมสถานท่ีก่อสร้าง 

- จดัทําสรุปข้อมลูและผลการวิเคราะห์ข้อเสนอของผู้ เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละราย ทัง้ในส่วนข้อเสนอด้าน

เทคนิคและด้านราคา  

- ตอ่รองราคาหรือเง่ือนไขตา่งๆ กบัผู้ประกวดราคา 

- ให้คําปรึกษาในการพิจารณาตดัสนิผลการประกวดราคา  

- ให้คําปรึกษาในการจดัเตรียมสญัญาวา่จ้างผู้ รับเหมาท่ีได้รับการคดัเลอืก 

- ให้คําปรึกษาในการยื่นขอใบอนญุาตตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างโครงการ 

o จดัทําแผนงานในการดาํเนินโครงการ (Project Planning) : กลุม่บริษัทฯ จะจดัทําแผนงาน (Project Plan) เพ่ือใช้

ในการจดัสรรทรัพยากร และติดตามควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งแผนงานดงักลา่ว ประกอบด้วย รายละเอียดงานท่ี

ต้องดําเนินการ  โครงสร้างบคุลากรผู้บริหารควบคมุโครงการ  งบประมาณ  บคุลากร  และทรัพยากรเพ่ือรองรับ

งานในแต่ละส่วน กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละส่วนตามลําดับก่อนหลัง เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย

แผนงานหลกั 3 ด้าน ดงันี ้

- แผนดําเนินการ (Operation Plan) : จดัทําแผนดําเนินงานย่อย ซึ่งแบ่งรายการท่ีจะต้องดําเนินงานในแต่ละ

ขัน้ตอน เช่น งานออกแบบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม งานจดัซือ้อปุกรณ์ลว่งหน้า งานจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั เป็น

ต้น ซึง่ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานหลกั โดยแผนดําเนินการดงักลา่วจะแสดงงานย่อยๆ และแสดง

จํานวนสญัญาท่ีจะเกิดขึน้ ตลอดจนลาํดบังานตา่งๆ 

- แผนการจดับคุลากร (Organization Plan) : จดัองค์กรบริหารโครงการในทกุสว่นงานของโครงการ เช่น งาน

ธุรการ การประสานงาน งานออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานภูมิ

สถาปัตยกรรม งานตกแตง่ภายใน เป็นต้น 

- แผนงบประมาณ (Budget Plan) : จดัทําแผนงบประมาณของโครงการ เพ่ือแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

เบือ้งต้นของโครงการ แยกตามแต่ละสว่นงาน ตัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้โครงการ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

ควบคมุคา่ใช้จ่ายของโครงการ 
 

(ข) ช่วงระหว่างการก่อสร้าง (Construction Period)  หน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ

โครงการในช่วงระหวา่งการก่อสร้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างสามารถดําเนินการบรรลตุามแผนงานท่ีวางไว้ ทัง้ด้านคณุภาพ 

ระยะเวลา และงบประมาณ มีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้

o การติดตามตรวจสอบโครงการ (Project  Monitoring) : กลุม่บริษัทฯ จะติดตามดแูลโครงการก่อสร้างในทกุสว่น

งานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือบริหารและควบคมุงานก่อสร้างและติดตัง้ระบบและอปุกรณ์ต่างๆ ให้มีการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานของบคุลากร ความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของสถานท่ีก่อสร้าง และเกิดผลสําเร็จตามแบบ คณุภาพ และแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงพิจารณา

ร่วมกับผู้ รับเหมาและเจ้าของโครงการในการปรับแผนการทํางานให้เหมาะสมในกรณีท่ีมีปัจจัยแวดล้อม

เปลีย่นแปลงไป โดยกลุม่บริษัทฯ กําหนดจดัให้มีการประชมุกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการประสานงานท่ีดี ดงันี ้

- การประชมุทางเทคนิคตามความเหมาะสมและจําเป็น 
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- การประชมุประจําสปัดาห์สาํหรับหน้างาน 

- การประชมุประจําเดือนสาํหรับโครงการ 

รวมทัง้ จดัให้มีการบนัทกึการประชมุและสง่ให้ผู้ เก่ียวข้องรับทราบ 

o การควบคมุคณุภาพ (Quality Control) : กลุม่บริษัทฯ จะติดตามควบคมุและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถกูต้อง

ตรงตามแบบและเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง โดยทําการตรวจสอบแบบรายละเอียดและแบบขยาย 

ตลอดจนแบบสาํหรับก่อสร้างและการติดตัง้ให้ถกูต้องตามแบบและหลกัวิชาการ รวมทัง้เป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิการ

ใช้วสัดอุปุกรณ์ วิธีการผลติ วิธีการก่อสร้างและ/หรือวิธีการติดตัง้ เช่น 

- ตรวจสอบคณุภาพ จํานวน และสภาพของวสัดท่ีุจดัสง่โดยผู้ขาย ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างมีการ

จดัซือ้วสัดโุดยตรง 

- ตรวจสอบและอนมุตัิวสัดใุนการก่อสร้าง แบบรายละเอียดสาํหรับก่อสร้าง (Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง 

(As-Built Drawing) กําหนดวิธีการทดสอบคณุภาพการตรวจสอบติดตามผลการทดสอบ การตรวจสอบงาน

ติดตัง้ ตลอดจนประสานงานให้มีการออกใบรับรองการใช้ได้ (Performance Certification) และเอกสารการ

ประกนัผลงานทกุงาน 

o การให้คําปรึกษาแก่เจ้าของงาน (Job Consultancy) : กลุม่บริษัทฯ ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่บคุลากร

ในแต่ละสว่นงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ/หรือแก้ไขปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตัง้

ระบบและอปุกรณ์ต่างๆ  รวมทัง้ให้คําแนะนํา ปรับปรุง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างให้ดําเนินการไป

อยา่งประหยดัและรวดเร็ว 

o การประสานงานกบัทกุส่วนท่ีเก่ียวข้อง (On-site Coordination) : กลุม่บริษัทฯ ทําหน้าท่ีประสานงานกบัผู้มี

สว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย เพ่ือให้บริหารจดัการให้งานก่อสร้างดําเนินการไปได้อย่างราบร่ืนและบรรลผุลสําเร็จตาม

แผนงานท่ีวางไว้ รวมทัง้ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานเพ่ือขจดัความขดัแย้งระหว่างกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียต่างๆ ใน

งานก่อสร้าง เช่น ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมากับผู้ ออกแบบ ผู้ รับเหมาหลัก (Main 

Contractor) กบัผู้ รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) เป็นต้น 

o การแก้ไขปัญหางานก่อสร้าง (Construction Management and Solution) : กลุม่บริษัทฯ มีหน้าท่ีนําเสนอแนว

ทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดของงาน

ก่อสร้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งให้ผู้ รับเหมาหยุดงานหรือแก้ไขงาน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หาก

ดําเนินงานต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหา  

o การตรวจสอบและพิจารณาจ่ายเงินงวดแก่ผู้ รับเหมา (Payment Analysis) : กลุม่บริษัทฯ มีหน้าท่ีตรวจสอบ

คุณภาพและปริมาณงานท่ีแล้วเสร็จแต่ละงวดของผู้ รับเหมา  เ พ่ือออกใบรับรองให้จ่ายเงินให้แก่

ผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ รับจ้างงานต่างๆ ของโครงการในทุกๆ เดือน หรือตามงวดงานตามท่ีตกลงกันไว้ใน

สญัญา  

o การจดัทํารายงานความก้าวหน้าของงาน (Work Progress Reports) : กลุม่บริษัทฯ จะจดัทํารายงานความ

คืบหน้างานก่อสร้างและสถานะทางการเงินของโครงการ รวมถึงข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ เช่น สถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ

ปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ไข สรุปการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดงานท่ีเพ่ิมลดจากสญัญา เพ่ือ

นําเสนอตอ่เจ้าของโครงการอยา่งสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีตกลงกนั เช่น ทกุสปัดาห์ ทกุเดือน เป็นต้น 
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o การควบคมุความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม : กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้วางแผนและควบคมุการก่อสร้างให้ดําเนินการ

ไปอย่างราบร่ืนภายใต้แผนควบคมุความปลอดภยั เช่น Health Program,  Safety Program,  Security Plan 

และแผนควบคมุสิ่งแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง เช่น  มลพิษทางอากาศและเสียง (Air and Noise Pollution) 

มลพิษขยะ (Dirt and Rubbish Pollution) และมลพิษทางนํา้ (Water Pollution) เป็นต้น เพ่ือควบคมุและ

ป้องกนัไมใ่ห้เกิดอบุตัิเหตแุละมลภาวะจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของโครงการ 

o การวิเคราะห์ข้อเรียกร้องตา่งๆ (Claim Analysis) กลุม่บริษัทฯ ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อเรียกร้องจากผู้มีสว่นได้เสีย

ทกุฝ่ายของโครงการ เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตแุละประเมินถึงผลกระทบและ/หรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้แก่ผู้มี

ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ หรือโครงการก่อสร้าง รวมทัง้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับข้อ

เรียกร้องดงักลา่ว เพ่ือนําไปสู่การเจรจาตกลงเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อยุติท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรมกบัทกุฝ่าย  

o การประเมินผลและการตอ่รองกรณีมีการเปลีย่นแปลงงาน (Evaluation and Negotiation of Change Orders) 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงงานไม่ว่าจะเกิดขึน้จากสาเหตุใด กลุ่มบริษัทฯ จะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับผู้มี

สว่นได้เสียฝ่ายต่างๆ เช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ รับเหมา เพ่ือร่วมกันประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ต่อโครงการก่อสร้างจากการเปลี่ยนแปลงงานดงักล่าว เช่น  ระยะเวลาแล้วเสร็จ  ต้นทุนการก่อสร้าง 

ข้อกําหนดด้านคณุภาพและมาตรฐานการก่อสร้าง เป็นต้น รวมทัง้ประสานงานในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้มี

สว่นได้เสีย เพ่ือให้ทกุฝ่ายเห็นชอบและยอมรับในงานและเง่ือนไขข้อกําหนดท่ีเปลี่ยนแปลงไปก่อนดําเนินการ

งานท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และให้คําแนะนําแก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างเก่ียวกบัการเรียกค่าเสียหายตาม

สญัญาจ้าง 

o การผลกัดนังานให้เสร็จทนัตามเป้าหมาย (Implementing the job) : กลุม่บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบในการ

ติดตาม ควบคุม แก้ไขปัญหา เพ่ือผลกัดนังานก่อสร้างและงานติดตัง้ระบบและอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ ของ

โครงการให้บรรลผุลสาํเร็จตามกรอบเวลา งบประมาณ และคณุภาพ ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบและแผนงาน 

o การส่งมอบพืน้ท่ีโครงการให้แก่เจ้าของโครงการ กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบเอกสารแบบบนัทึกการก่อสร้างท่ี

สร้างจริง (As-Built Drawing) และเอกสารคํา้ประกนัผลงานของผู้ รับเหมาและ/หรือผู้ติดตัง้ระบบต่างๆ ท่ีจะสง่

มอบให้แก่เจ้าของโครงการ รวมทัง้ออกหนงัสือรับรองยืนยนัถึงผลสําเร็จของงานก่อสร้างของโครงการให้แก่

เจ้าของโครงการและผู้ รับเหมา นอกจากนี ้มีการจดัทําข้อแนะนําหรือคูม่ือ ตลอดจนการฝึกอบรมการดแูลรักษา 

การซ่อมแซม และวิธีการใช้งานระบบหรือเคร่ืองจกัรภายในอาคาร รวมถึงประสานงานในการจัดเตรียมวสัดุ

อะไหลส่าํรองให้แก่บคุลากรของเจ้าของโครงการ (ถ้าต้องการ) ตลอดจนมีการจดัทํารายงานขัน้สดุท้าย (Final 

Report) เพ่ือสรุปการปฏิบตัิงานของผู้ รับเหมาและคา่ใช้จ่ายของโครงการให้เจ้าของโครงการได้รับทราบ รวมถึง

งานบริการตา่งๆ ดงันี ้

- ตรวจสอบรายการและจํานวนวสัดอุะไหล ่(Spare Parts) ซึง่ผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ รับจ้างจดัเตรียมไว้ตาม

เง่ือนไขของสญัญา 

- ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานก่อนการรับมอบอาคาร และจัดเตรียมการรับมอบอาคารให้แก่เจ้าของ

โครงการหรือผู้ว่าจ้าง โดยจดัให้มีบคุลากรประสานงานช่วงงานติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์จนแล้วเสร็จ 

รวมทัง้ให้ข้อแนะนําในขัน้ตอนการซอ่มบํารุงท่ีมีความซบัซ้อน 

- ให้ข้อแนะนําแก่เจ้าของโครงการหรือผู้วา่จ้าง ตอ่การจดัแบง่ระบบกุญแจ และการจดัทําแม่กุญแจ (Master 

Key) (ถ้ามี) 
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- พิจารณาจํานวนเงินค่าจ้างงวดสดุท้าย เงินประกนัผลงาน หนงัสือคํา้ประกันผลงาน และเสนอให้เจ้าของ

โครงการหรือผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตัิ รวมทัง้จดัทํารายการสรุปทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้าง 

ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนสิน้สดุโครงการ เพ่ือเป็นข้อมลูเปรียบเทียบกบังบประมาณท่ีตัง้ไว้ 
 

(ค) ช่วงหลังการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพืน้ที่แก่ผู้ว่าจ้าง (Post-Construction Period)  

o การตรวจสอบรายการงานก่อสร้างของโครงการ (Project Check List) กลุม่บริษัทฯ จะวางแผนการตรวจสอบงาน

ก่อสร้างและระบบตา่งๆ ท่ีติดตัง้แล้วเสร็จตามรายการท่ีกําหนดไว้เพ่ือสง่มอบพืน้ท่ีให้กบัเจ้าของโครงการ  โดยจะ

ดําเนินการตรวจสอบงานก่อสร้างและทดสอบการใช้งานของระบบและอปุกรณ์บางอย่างตามความจําเป็น  และ

จัดทําเป็นรายงานการตรวจสอบเพ่ือแสดงถึงรายการของงานก่อสร้างและ/หรือระบบอุปกรณ์ท่ีได้ดําเนินการ

ตรวจสอบแล้วเสร็จ รวมถึงงานท่ีต้องแก้ไข เพ่ือแจ้งให้เจ้าของโครงการรับทราบ  

o การตรวจสอบข้อบกพร่องของงาน (Check Work Defects) กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าท่ีตรวจสอบและรายงาน

ข้อบกพร่องของงานท่ีพบแก่เจ้าของโครงการ พร้อมทัง้ติดตามดูแลให้ผู้ รับเหมาแก้ไขความบกพร่องของงาน

ก่อสร้างและ/หรือระบบอปุกรณ์ดงักลา่วให้ถกูต้องตามแบบหรือสามารถใช้งานได้ตามข้อกําหนด  

o วางแผนงานหลงังานก่อสร้างแล้วเสร็จ เพ่ือบริหารงานหลงัจากมีการเปิดใช้อาคารแล้ว ในการดแูลงานทางด้าน

สถาปัตยกรรมและงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ ทกุระบบตามระยะเวลาในสญัญารับประกนั 

 

ตวัอยา่งโครงการก่อสร้างท่ีกลุม่บริษัทฯ ให้บริการ มีดงันี ้

 

งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

คอนโดมิเนียม  Reflection จอมเทียน พทัยา 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o คอนโดมิเนียม 2 อาคาร ประกอบด้วย  

(1) อาคารความสงู 54 ชัน้ และ  

(2) อาคารความสงู 41 ชัน้ และอาคารจอดรถสงู 3 ชัน้ 

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 68,000 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2553 – 2557 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

ห้างสรรพสินค้าดิ เอ็มควอเทียร์ และอาคารยบูีซี 3 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 

o อาคารห้างสรรพสนิค้า ความสงู 38 ชัน้  

และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้  

o อาคารสาํนกังาน  ความสงู 12  ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 3 ชัน้ 

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 245,066 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2554 – ตลุาคม 2557 
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ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 

o ควบคมุงานปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 

o อาคารสาํนกังาน 2 อาคาร ประกอบด้วย  

(1) High Block ความสงู 58 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 6 ชัน้  

(2) Low Block ความสงู 10 ชัน้  

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 331,285 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : ตลุาคม 2555 - มกราคม 2557 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

อาคาร Pearl Bangkok  

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 

o อาคารสาํนกังาน ความสงู 27 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้   

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 56,000 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : กมุภาพนัธ์ 2556 – มิถนุายน 2560 

 

ชื่อโครงการ 

 

 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

 

 

: 

อาค าร ร้อย ปี  สม เด็ จพระญาณสั ง ว ร  สม เด็ จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร  

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคาร 

o อาคารความสงู 3 ชัน้  

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 3,980 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤษภาคม 2556 – กนัยายน 2557 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

ศูนย์การค้า Bluport Resort Mall หัวหิน 

o ควบคมุงานก่อสร้างห้างสรรพสนิค้า 

o ห้างสรรพสนิค้าสงู 4 ชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้  

และโรงภาพยนตร์ 6 โรง   

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 150,000 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : ตลุาคม 2556 – กมุภาพนัธ์ 2559 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

คอนโดมิเนียม  The Signature  

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o คอนโดมิเนียม ความสงู 31 ชัน้ จํานวน 253 ห้อง  

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 26,400 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤศจิกายน 2556 – กันยายน 

2558 

 

ชื่อโครงการ

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

สถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกาํเนิดวิทย์ 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคาร 

o อาคารสิ่งปลูกสร้างของสถาบันวิทยสิริเมธี รวม 23 

อาคาร บนพืน้ท่ีดิน 670 ไร่ 

o อาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนกําเนิดวิทย์รวม 12 

อาคาร บนพืน้ท่ีดิน 230 ไร่ 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2557 – กนัยายน 2558 
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ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

โรงแรม  Grande Centre Point ทองหล่อ  

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคาร 

o โรงแรม ความสงู 24 ชัน้ จํานวน 442 ห้องพกั  

ท่ีจอดรถ 288 คนั 

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 42,700 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2557 – มีนาคม 2560 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

โรงแรม Marriott หัวหิน  

o ปรับปรุงห้องพกัและงานตกแตง่ 

o โรงแรมเดิมความสูง 7 ชัน้ และ 3 ชัน้ รวมทัง้งานต่อ

ขยายอาคารโรงแรมใหม ่ความสงู 6 ชัน้  

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 44,107 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2559 

 ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

คอนโดมิเนียม  Park 24 Phase II  

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o คอนโดมิเนียม 3 อาคาร ประกอบด้วย  

(1) อาคารความสงู 29 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 4 ชัน้  

(2) อาคารความสงู 51 ชัน้ จํานวน 520 ห้อง และ  

(3) อาคารความสงู 44 ชัน้ จํานวน 420 ห้อง 

o ระยะเวลาก่อสร้าง พฤศจิกายน 2557 – ตลุาคม 2561 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

THE POLITAN Rive Phase I 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o คอนโดมิเนียมและท่ีจอดรถสงู 54 ชัน้ จํานวน 1,184 ห้อง   

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 160,000 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : กมุภาพนัธ์ 2558 – มิถนุายน 2561 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารห้างสรรพสนิค้า 

o อาคารห้างสรรพสนิค้า ความสงู 5 ชัน้ และ อาคารจอดรถ 

ความสงู 4 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้   

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 220,000 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : กมุภาพนัธ์ 2558 – มกราคม 2560 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

คอนโดมิเนียม Q Sukhumvit  

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o คอนโดมิเนียม ความสงู 40 ชัน้ จํานวน 273 ห้อง 

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 65,750 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : เมษายน 2558 – เมษายน 2561 
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ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

AIS Contact Center Development and Training Arena 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 

o อาคารสาํนกังานคอนกรีตเสริมเหลก็สงู 6 ชัน้  

o พืน้ท่ีอาคาร 19,970 ตร.ม.  

o ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2559 – มิถนุายน 2560 

 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

THE POLITAN Aqua (Phase 2) 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o คอนโดมิเนียม ความสงู 60 ชัน้  

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 176,000 ตร.ม. 

o ระยะเวลาก่อสร้าง : กมุภาพนัธ์ 2560 –  ธนัวาคม 2562 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

Swanlake เขาใหญ่ 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคาร 

o อาคารพกัอาศยั 17 อาคาร สงู 3, 4 ชัน้และหลงัคา 

o ท่ีดิน 56-3-36 ไร่  

o ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤษภาคม 2560 –  ตลุาคม 2562 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

คอนโดมิเนียม Knightbridge Sukhumvit - Thepharak 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 

o อาคารพกัอาศยัสงู 35 ชัน้ ห้องพกั 474 ยนิูต 

o พืน้ท่ีก่อสร้าง  30,160 ตร.ม. 

ระยะเวลาก่อสร้าง : มีนาคม 2562 – พฤศจิกายน 2563 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียด

โครงการ 

: 

: 

140 WIRELESS 

o ควบคมุงานก่อสร้างอาคารสาํนกังาน 

o อาคารสาํนกังานสงู 23 ชัน้  

และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  

o พืน้ท่ีก่อสร้าง 40,150 ตร.ม. 

ระยะเวลาก่อสร้าง : มกราคม 2562 – พฤศจิกายน 2564 

http://www.homenayoo.com/wp-content/uploads/2017/02/2118.jpg


 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

19 

2.2.2 ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์

โบราณสถาน 
 

กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจให้บริการงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของโครงการก่อสร้างครอบคลมุ

ทัง้งานออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานวิศวกรรม (Engineering Design) งานออกแบบตกแต่งภายใน 

(Interior Design) งานออกแบบโครงสร้างและโยธา (Structural and Civil Engineering Design) และงานออกแบบระบบ

วิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Design) ซึง่ธุรกิจดงักลา่วดําเนินการ โดย STH ใช้ความรู้

ตามหลกัวิชาการ  ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ และความคิดสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  รวมถึงข้อกําหนด

ในการอนรัุกษ์ไว้ซึ่งโบราณสถานท่ีมีเอกลกัษณ์และคณุค่าทางประวตัิศาสตร์ (ในกรณีเป็นโครงการอนรัุกษ์โบราณสถาน) ใน

การจดัทําแบบและรายละเอียดในการก่อสร้าง โดยจะมีการนําเสนองานออกแบบโครงการก่อสร้างในทกุสว่น ออกมาเป็นแบบ

รูปภาพ ข้อกําหนด และประมาณการด้านราคา ทัง้นี ้การให้บริการงานออกแบบงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมของ STH  

มีขัน้ตอนและรายละเอียดงาน ดงันี ้
 

(ก) การศึกษาและออกแบบขัน้ต้น (Survey and Design)  

STH จะทําการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับแบบและการพฒันาโครงการ โดยคํานึงถึง

ความต้องการของเจ้าของโครงการ ร่วมกับความเหมาะสมของโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมีขัน้ตอนสาํคญั ดงันี ้

o หารือกบัผู้วา่จ้างและท่ีปรึกษาอ่ืนของเจ้าของโครงการ เช่น สถาปนิก วิศวกรอ่ืน ท่ีปรึกษาบริหารโครงการ เป็นต้น 

ในการกําหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ และข้อกําหนดความต้องการของโครงการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบและพฒันาโครงการ 

o สํารวจพืน้ท่ีโครงการและศึกษาแผนผงัท่ีดิน เพ่ือดําเนินการออกแบบทางเลือก (Design Alternative) พร้อมทัง้

วางผงับริเวณ (Layout Plan) ของสิง่ปลกูสร้างและภมูิทศัน์ท่ีจะอยูบ่ริเวณโดยรอบในพืน้ท่ีโครงการ 

o ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยทําการวิเคราะห์โครงการใน 4 ด้าน เพ่ือคาดการณ์ถึง

รูปแบบการพฒันาโครงการท่ีมีความเหมาะสมและคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ ดงันี ้

- ด้านการตลาด : วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือตัง้สมมติฐานถึงความเป็นไปได้ด้านการแขง่ขนัของโครงการ เช่น อปุสงค์ 

อปุทาน ภาวะตลาด ผู้วา่จ้าง คูแ่ขง่ เป็นต้น  

- ด้านรูปแบบโครงการ : วิเคราะห์ข้อมลูสภาพท่ีดิน ทําเลท่ีตัง้ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รูปแบบทาง

กายภาพของโครงการท่ีเหมาะสมเเละตรงตามความต้องการทางการตลาดมากท่ีสดุเช่น พืน้ท่ีอาคาร จํานวน

ชัน้ ลกัษณะโครงสร้างอาคารและวสัดกุารก่อสร้าง การออกแบบประโยชน์ใช้สอยของโครงการ   

- ด้านการเงิน : วิเคราะห์อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือระยะเวลาคืนทุนของโครงการ โดยใช้

เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ เพ่ือพิจารณาวา่โครงการมีความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุหรือไม่ 

- ด้านงบประมาณการลงทนุ : ประมาณการเงินลงทนุเพ่ือให้ได้มาซึง่โครงการตามแผนการพฒันาท่ีวางไว้ 

ทัง้นี ้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ อาจมีการจดัทําทางเลือก (Scenario) ต่างๆ ของโครงการ เพ่ือเป็น

ข้อมลูประกอบการพิจารณาและตดัสนิใจของเจ้าของโครงการ 

o ดําเนินการออกแบบขัน้พฒันา (Design Develop) ภายหลงัเจ้าของโครงการได้พิจารณาผลการศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ และตดัสินใจกําหนดรูปแบบในการพฒันาโครงการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กลุม่บริษัทฯ จะ
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ดําเนินการออกแบบรายละเอียดของโครงการ ทัง้ในสว่นผงัท่ีตัง้โครงการ (Site Plan) ผงัพืน้ท่ีใช้สอย (Function 

Area) ผงัพืน้ (Floor Plan) และรูปด้าน (Elevation) 

 

(ข) การออกแบบรายละเอียดและจัดทาํแบบก่อสร้าง (Detail Design or Construction Drawing)  

เมื่อแบบขัน้พฒันาซึง่ STH ได้ออกแบบขึน้โดยคํานงึถึงข้อกําหนดและงบประมาณการลงทนุเบือ้งต้นท่ีเจ้าของโครงการ

ได้เห็นชอบในขัน้แรกนัน้ ได้รับการอนมุตัิจากเจ้าของโครงการแล้ว STH จะดําเนินการออกแบบรายละเอียดและจดัทํา

แบบก่อสร้าง พร้อมทัง้จดัทําข้อกําหนดและประมาณราคาในขัน้รายละเอียดต่อไป โดย STH สามารถให้บริการงาน

ออกแบบ ทัง้แบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) แบบวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Drawing) แบบงาน

ระบบไฟฟ้าและการสือ่สาร (Electrical Drawing) แบบงานระบบประปา และสขุาภิบาล (Sanitary Drawing) แบบงาน

ระบบปรับอากาศ (Air Condition Drawing) ซึ่ง STH จะตรวจสอบงานออกแบบรายละเอียด แบบก่อสร้าง และ

ข้อกําหนดให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ข้อกําหนดทางกฎหมาย และสอดคล้องกบัแนวคิด วตัถปุระสงค์ และข้อกําหนด

ความต้องการของโครงการ 
 

นอกจากนี ้ STH จะดําเนินการจดัพิมพ์แบบและเอกสารท่ีจําเป็นสําหรับการยื่นขออนญุาตก่อสร้าง  ลงนามรับรองใน

ฐานะผู้ปฏิบตัิวิชาชีพวิศวกรรมในงานท่ีได้ดําเนินการและเป็นผู้ รับผิดชอบ รวมทัง้จดัเตรียมเอกสารเพ่ือการจดัทําบญัชี

วสัดอุปุกรณ์และราคาคา่ก่อสร้าง  

 

(ค) การจัดทาํเอกสารชุดประมูล (Tender Document Preparation)  

ภายหลงั STH ได้สง่มอบงานออกแบบรายละเอียดและแบบก่อสร้างแล้ว STH จะให้คําปรึกษาและจดัเตรียมเอกสาร

เพ่ือใช้สําหรับการประกวดราคาคดัเลือกผู้ รับเหมา รวมถึงให้คําแนะนําเจ้าของโครงการดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

สาํหรับการเร่ิมการก่อสร้าง เช่น 

o จดัทํารายการประกอบแบบ (Specification) และบญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละจํานวนแรงงาน ประกอบกบัราคาท่ี

ใช้ในการก่อสร้าง (Bill of Quantities: B.O.Q.) 

o ดําเนินการยื่นขออนญุาตก่อสร้างอาคาร 

o จดัทําเอกสารสําหรับการประกวดราคา รวมทัง้ให้คําปรึกษาแก่เจ้าของโครงการระหว่างการประกวดราคาและ

คดัเลอืกผู้ รับเหมา 

o ให้คําปรึกษาในระหวา่งการกอ่สร้าง โดยเฉพาะในเร่ืองความสอดคล้องกบัรูปแบบและข้อกําหนด รวมทัง้ กรณีท่ีมี

ความขดัแย้งในแบบหรือมีความบกพร่องในแบบ STH จะให้คําแนะนําหรือให้ข้อมูล หรือทําแบบเพ่ิมเติม (ถ้า

จําเป็น) 

o ร่วมประชุมกบัเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือติดตามงานก่อสร้างในสว่นท่ี

เก่ียวข้องกบั STH ตามความจําเป็น  

 

ตวัอยา่งโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงงานอนรัุกษ์โบราณสถาน ท่ีให้บริการ มีดงันี ้
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งานออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

คอนโดมิเนียม Thana Astrorial  

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2559 

o ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

 

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

 

: 

 

: 

ห้างสรรพสินค้าและสํานักงาน สีลมเซ็นเตอร์        
สูง 21 ชัน้ 

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2558 

o ถนนสลีม กรุงเทพมหานคร 

 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม 

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2555 - 2556 

o ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 
 
 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

 
 

: 

 

: 

อาคารร้อยปี  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร  

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2556 – 2557 

o ถนนพระสเุมร กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม 

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2558 

o ถนนราชดําเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

สาํนักงาน และโรงงาน TOA Coating (Myanmar) 

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2560 

o Yangon Regin 
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ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

สาํนักงาน และโรงงาน TOA Coating (Cambodia) 

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2561 

o Phnom Penh 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ 

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2561 

o ถ.วิทย ุกรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

โครงการพัฒนาพืน้ที่ ชุมชนตามการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก  

o งานออกแบบสถาปัตยกรรม  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2561 

o จงัหวดัชลบรีุ 

 

 

งานออกแบบวิศวกรรม  

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

คอนโดมิเนียม เดอะนิช ตากสิน 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2552 

o ถนนอินทรพิทกัษ์ กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

คอนโดมิเนียม ดิ แอดเดรส อโศก 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2555 

o ถนนอโศก กรุงเทพมหานคร 
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 ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

คอนโดมิเนียม ริทึ่ม สาทร 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2556 

o ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

โรงแรมไอบิส 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2558 

o ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

คอนโดมิเนียม ไลฟ์ อโศก 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2558 

o ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

 

: 

: 

 

: 

คอนโดมิเนียม โนเบิล BE19 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2559 

o ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

อาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้าคอสโม บาซาร์  

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2559 

o ถนนป๊อปปลูา่ 3 นนทบรีุ 

 

ชื่อโครงการ 

 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

 

: 

 

: 

โรงแรม Rosewood สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

o งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2560 

o Luang Prabang 
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งานอนุรักษ์โบราณสถาน 

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

 

: 

 

: 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา  
(รถไฟฟ้าสายสีนํา้เงนิ)  

o งานอนรัุกษ์โบราณสถาน  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2554 

o ถนนบรูพา กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

: 

 

: 

วังกรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ (วังมะลิวัลย์)  

o งานอนรัุกษ์โบราณสถาน  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2555 

o ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร 

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดงาน 

 

สถานท่ี 

: 

 

: 

 

: 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมาราม  

o งานอนรัุกษ์โบราณสถาน  

o ปีท่ีออกแบบ : ปี 2555 – 2556 

o ถนนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร 

 

2.3     การตลาดและการแข่งขัน   
 

2.3.1   นโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน  
 

นโยบายการดําเนินธุรกิจและกลยทุธ์การแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้
 

(1) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายควบคมุคณุภาพและมาตรฐานงานบริการ เพ่ือให้งานบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา โดย

คํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้วา่จ้างเป็นหลกั สาํหรับงานบริการให้คําปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง กลุม่บริษัทฯ จะจดั

ให้มีวิศวกรระดบัผู้ อํานวยการ (Project  Director) อย่างน้อย 1 คน ทําหน้าท่ีรับผิดชอบประจําโครงการพร้อมกบับคุลากรท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญในงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบริหารและควบคมุงานก่อสร้างของโครงการให้สําเร็จตามเป้าหมายซึ่งเจ้าของ

โครงการได้กําหนดไว้ ทัง้ด้านระยะเวลา (Time) ต้นทุน (Cost) และคณุภาพ (Quality) อีกทัง้ มีการจดัประชุมผู้บริหารและ

ผู้จดัการโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการทัง้หมดเป็นประจําทกุสปัดาห์สําหรับหน้างานของแต่ละโครงการ และเป็นประจําทกุ

เดือนสําหรับทุกโครงการ เพ่ือรับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของแต่ละโครงการ รวมทัง้จะเข้าตรวจโครงการ

ก่อสร้างแตล่ะแหง่ เพ่ือติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือผลกัดนัให้การปฏิบตัิงานของบคุลากรของกลุม่บริษัทฯ 

ในแตล่ะโครงการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานท่ีกลุม่บริษัทฯ กําหนดไว้   

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างเป็นทรัพย์สินของตนเอง เช่น 

เคร่ืองมือวดัระดบัพืน้  เคร่ืองมือวดัระดบัเสียง  เคร่ืองมือวดัค่าความชืน้ เป็นต้น รวมถึงกําหนดให้บคุลากรของกลุม่บริษัท ท่ี

รับผิดชอบในแตล่ะโครงการใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ดงักลา่วในการตรวจสอบคณุภาพของงานก่อสร้างในแต่ละขัน้ตอนให้เป็นไป
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ตามข้อกําหนดตามสญัญาและถกูต้องตามหลกัวิชาการด้านวิศวกรรม พร้อมจดัทํารายงานผลการตรวจสอบแจ้งแก่เจ้าของ

โครงการ (ขณะท่ีผู้บริหารควบคมุโครงการก่อสร้างบางรายจดัทํารายงานผลการตรวจสอบโดยอ้างอิงข้อมลูจากผลตรวจสอบ

คณุภาพท่ีจดัทําโดยผู้ รับเหมาก่อสร้าง) สง่ผลให้เจ้าของโครงการให้ความเช่ือถือในคณุภาพและมาตรฐานงานบริการของกลุม่

บริษัทฯ ขณะท่ีงานให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนัน้ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้บริการงานออกแบบโดยทีม

บุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ความเช่ียวชาญด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยคํานึงถึงความ

ต้องการและประโยชน์สงูสดุของเจ้าของโครงการ และ/หรือข้อกําหนดในการอนรัุกษ์โบราณสถาน  

 

(2) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร  

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ เป็นวิศวกรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์การทํางานในธุรกิจดงักล่าวเป็น

ระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีส่วนร่วมในความสําเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักจํานวนมาก เช่น 

ห้างสรรพสนิค้าดิ เอ็มควอเทียร์ และอาคารยบีูซี 3 อาคารสํานกังาน Pearl Bangkok ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 (โคราช) เป็น

ต้น สง่ผลให้ผู้บริหารสามารถช่วยดแูล แนะนํา ควบคมุ และตรวจสอบประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรระดบัผู้จดัการ

โครงการและคุณภาพของงานบริการโดยรวม เพ่ือให้งานบริการในแต่ละโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและเป็นไปตาม

ข้อตกลงตามสญัญาท่ีมีตอ่ผู้วา่จ้าง รวมทัง้เพ่ือให้งานบริการมีคณุภาพเป็นไปตามหลกัวิชาการและมาตรฐานของกลุม่บริษัทฯ 

 

(3) ความพร้อมและความรู้ความสามารถของบุคลากร  

วิศวกรและพนกังานในแตล่ะสว่นงานของกลุม่บริษัทฯ ในปัจจบุนั เป็นบคุลากรท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจบริหาร

โครงการก่อสร้าง และธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมทัง้ได้ผ่านการฝึกอบรมภายในของกลุม่บริษัทฯ 

มาเป็นอยา่งดี นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การคดัเลอืกบคุลากรท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัลกัษณะงานในแตล่ะ

โครงการ และจะจดัสรรบคุลากรในแตล่ะโครงการให้มีจํานวนเพียงพอตอ่ปริมาณหรือขนาดของโครงการ เพ่ือให้การปฏิบตัิงาน

ของบคุลากรของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลกัดนัให้โครงการก่อสร้างและ/หรืองานออกแบบสําเร็จ

ตามเป้าหมายในทกุด้าน และเป็นท่ีพงึพอใจของผู้วา่จ้าง  

 

(4) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เทคโนโลย ีและคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันาระบบบริหารจดัการ เทคโนโลยี และคณุภาพบคุลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการ เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับงานจากกลุ่มผู้ ว่าจ้าง

เป้าหมายและเป็นแนวทางสาํคญัในการรักษาขีดความสามารถการแข่งขนัของกลุม่บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้ นําของธุรกิจต่อไป  

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้มีการจดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ของตนเอง

เพ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลกั โดยจดัให้มีการฝึกอบรมภายในแก่บคุลากรท่ี

เป็นพนกังานใหมก่่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน ควบคูก่บัการฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงานจริง  โดยบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ในแตล่ะฝ่ายงานจะทําหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและทกัษะการปฏิบตัิงานให้แก่บคุลากรอ่ืนๆ  สง่ผลให้

บคุลากรของกลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงานเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาประยกุต์ใช้ เช่น การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัทฯ และใช้คอมพิวเตอร์ส่วน

บคุคลแบบพกพาในการบนัทึกข้อมลูและจดัทํารายงานผลการตรวจรับงานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงข้อมลู

และรูปภาพของพนกังานจากแตล่ะโครงการก่อสร้างมายงัสาํนกังานกลางของบริษัทฯ ได้ทนัที ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานให้เกิดความคลอ่งตวั รวดเร็ว และมีคณุภาพยิ่งขึน้  
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(5) การกาํหนดราคางานบริการที่แข่งขันได้ การคัดเลือกโครงการและผู้ว่าจ้างที่เหมาะสม  

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดราคางานบริการให้ครอบคลมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายทกุด้านซึ่งได้มีการประมาณการ

อยา่งครบถ้วน โดยราคาบริการดงักลา่วต้องมีอตัรากําไรในระดบัท่ีเหมาะสมตามลกัษณะงานและสามารถแข่งขนัได้กบัคู่แข่ง

รายอ่ืนในธุรกิจ ขณะเดียวกนักลุม่บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการคดัเลอืกโครงการก่อสร้างท่ีจะเข้าร่วมเสนอราคาหรือประกวด

ราคา โดยจะพิจารณาถึงช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และฐานะทางการเงินของผู้ว่าจ้าง ควบคู่กบัความพร้อมด้านบคุลากรของ

กลุม่บริษัทฯ ในการรับงานดงักลา่ว เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาหากกลุม่บริษัทฯ ไม่สามารถรับรู้รายได้หรือสง่มอบ

งานบริการท่ีแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนด  

ผู้วา่จ้างภาคเอกชนของบริษัทฯ เป็นกลุม่ผู้วา่จ้างท่ีมีความหลากหลาย ทัง้ในด้านประเภทธุรกิจ ลกัษณะโครงการ ทําเล

ท่ีตัง้ของโครงการ อาทิ กลุม่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) กลุม่บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จํากดั (มหาชน) กลุม่บริษัท 

เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) กลุม่บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด กลุ่มบริษัท พราว เรสซิเดนซ์ จํากดั กลุ่ม

บริษัท ทีซีซี เป็นต้น ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ในการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงรายได้จากผู้วา่จ้างเพียงกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ทัง้นี ้กลุม่

ผู้วา่จ้างล้วนแล้วแตเ่ป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง และมีแผนลงทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์

ใหม่ๆ  อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มีความหลากหลายของท่ีตัง้โครงการก่อสร้างทัง้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจงัหวดัต่างๆ ซึ่งเป็น

เมืองเศรษฐกิจและ/หรือเมืองทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัในแตล่ะภมูิภาคของประเทศ 

 

(6) ชื่อเสียงและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา ด้วยคณุภาพและความสาํเร็จของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลากหลายประเภทซึง่เป็นท่ี

รู้จกัของสาธารณชนโดยทัว่ไป ท่ีกลุม่บริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง เป็นผู้ให้บริการงานออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมตา่งๆ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลยั

ราชภฎัในภมูิภาคหลายแหง่  รวมถงึผลงานของ STH ในการอนรัุกษ์โบราณสถานท่ีสาํคญัอนัได้รับการยอมรับจากแวดวงผู้

ให้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่น พระราชวงัสราญรมย์ พระบรมราชานสุรณ์ดอนเจดีย์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

พิพิธภณัฑ์บ้านเชียง จงัหวดัอดุรธานี วงักรมพระนเรศรวรฤทธ์ิ (วงัมะลวิลัย์) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวงับรูพา เป็นต้น ผลงานกลุม่

บริษัทฯ จึงมีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับ และเมื่อวนัท่ี 18 มิถนุายน 2552 STH ได้รับพระราชทานรางวลัอนรัุกษ์ศิลปสถาปัตยกรรม

ดีเดน่ ประจําปี 2551 (ประเภทองค์กร) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  
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นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการก่อสร้างทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐ ให้ทําหน้าท่ีเป็น

ผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ/หรือออกแบบโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทัง้ ยงัได้รับการแนะนําไปสูก่ลุ่มผู้ว่าจ้างราย

ใหมเ่พ่ิมเติมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

2.3.2  ลักษณะและกลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมาย 
 

ผู้วา่จ้างของกลุม่บริษัทฯ สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุม่หลกั ดงัตอ่ไปนี ้      

(ก) ผู้วา่จ้างภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัง้อาคารพกัอาศยัแนวราบและแนวสงู  อาคาร

สาํนกังาน  โรงแรม  ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์จดัแสดงสนิค้าและนิทรรศการ  โรงงานและ/หรือศนูย์บริการ  ซึง่เป็นเจ้าของโครงการ

และได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้รับงาน  นอกจากนี ้ยงัหมายรวมถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือมารับงานบางสว่นของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีตนได้รับสิทธิจากเจ้าของโครงการ

ให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างโครงการทัง้หมด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุม่บริษัทฯ ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและมี

ฐานะทางการเงินท่ีดี โดยผู้วา่จ้างภาคเอกชนจะพิจารณาคดัเลอืกผู้ รับงานใน 2 รูปแบบ คือ (1) คดัเลอืกด้วยการประกวดราคา 

โดยเลือกผู้ เสนองานท่ีเสนอราคาและ/หรือเง่ือนไขการรับงานท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ว่าจ้างมากท่ีสุด ร่วมกับ

พิจารณาคณุสมบตัิ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญและความพร้อมอ่ืนๆ ของผู้ รับงานประกอบกนั และ (2) แจ้งความประสงค์ใน

การวา่จ้างกลุม่บริษัทฯ โดยเฉพาะเจาะจงรายเดียว ซึง่การวา่จ้างในรูปแบบดงักลา่ว มกัเป็นกลุม่ผู้วา่จ้างท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดี

และมีการวา่จ้างกลุม่บริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง โดยกลุม่บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากการให้บริการจากกลุม่ผู้วา่จ้างภาคเอกชนใน

ปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 85.78 และร้อยละ 82.57 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ท่ีนอกเหนือจาก

คา่บริการปกติในแตล่ะงวด ตามลาํดบั 

 

(ข) ผู้ว่าจ้างภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยงานบริการท่ีผู้ว่าจ้างภาครัฐว่าจ้างกลุม่บริษัทฯ สว่น

ใหญ่เป็นงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและงานอนรัุกษ์โบราณสถาน  ซึง่ STH มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ ทัง้นี ้ผู้วา่

จ้างภาครัฐจะพิจารณาคดัเลอืกผู้ รับงานผ่านการประกวดราคาเป็นสว่นใหญ่ โดยเลือกผู้ เสนองานท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนดและเสนอราคาท่ีดีท่ีสดุ นอกจากนี ้ในปี 2560 และปี 2561 กลุม่ STI มีสดัสว่นรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐคิด

เป็นร้อยละ 9.45 และร้อยละ 14.79 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ท่ีนอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด 

ตามลําดบั ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐในปี 2561 มีสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดปี 2560 โดยมีสาเหตจุากการ

ได้รับว่าจ้างเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลายโครงการในปี 2561 เช่น โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ และโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น 

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง 

สาํหรับปี 2560 และปี 2561 

สัดส่วนรายได้* แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ) ปี 2560 ปี 2561 

ภาคเอกชน 85.78 82.57 

ภาครัฐบาล 9.45 14.79 

ศาสนสถาน 2.37 1.32 

กลุม่ผู้วา่จ้างอ่ืนๆ ** 2.39 1.32 

หมายเหต ุ  *  ไมร่วมรายได้ท่ีนอกเหนือจากคา่บริการปกติ 

 ** กลุม่ผู้วา่จ้างอ่ืนๆ ได้แก่ สมาคม และบคุคลธรรมดา 
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2.3.3 การจัดจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย 
 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ อนัได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบริหารและคุมงาน

ก่อสร้าง ผู้ อํานวยการอาวโุสและผู้ อํานวยการ รวมทัง้ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบและฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของกลุม่

บริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร ข้อมลูความเคลื่อนไหว และ/หรือแผนงานการลงทนุโครงการก่อสร้าง

ใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ของกลุม่ผู้ ว่าจ้างทัง้ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ หรือช่อง

ทางการเผยแพร่ข่าวของแต่ละองค์กร เพ่ือเตรียมการในด้านต่างๆ กรณีกลุม่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวด

ราคาและ/หรือยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงานของโครงการนัน้ๆ รวมทัง้จะมีการติดต่อกลุ่มผู้ว่าจ้างทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเคยเป็นผู้

ว่าจ้างงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ อยู่เสมอ เพ่ือรักษาความสมัพันธ์ท่ีดี ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับงานจากผู้

ว่าจ้างรายใหม่ๆ ผ่านการแนะนําจากผู้ ว่าจ้างรายเดิม นอกเหนือจากโอกาสในการรับงานจากผู้ ว่าจ้างเดิมอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ดี บางครัง้กลุม่บริษัทฯ อาจได้รับการติดต่อจากกลุม่ผู้ว่าจ้างโดยตรง ทัง้จากผู้ว่าจ้างรายเดิม และจากผู้ว่าจ้างราย

ใหมซ่ึง่ได้รับการแนะนําจากผู้วา่จ้างรายเดิม ซึง่มคีวามเช่ือมัน่ในคณุภาพงานบริการจากตวัอยา่งโครงการก่อสร้างตา่งๆ ท่ีกลุม่

บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและ/หรือเป็นผู้บริหารโครงการในช่วงท่ีผา่นมา  

นอกจากนี ้ในช่วงท่ีผ่านมา การท่ีผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทกัษะความรู้ในการบริหารโครงการ

ก่อสร้างและงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมต่างๆ แก่สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และ

องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับแวดวงวิศวกรรม นบัเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีและช่วยประชาสมัพนัธ์ช่ือเสียงและ

ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการจดจํา ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ ว่าจ้างเป้าหมายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างแพร่หลาย

เพ่ิมขึน้ 

 

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

 จากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขา (ซึ่งรวมถึงวิชาชีพด้านสถาปนิกและ

วิศวกร) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดบัภูมิภาค (ASEAN Framework Agreement on 

Service) นบัจากปี 2559 เป็นต้นมา ซึง่กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนดําเนินการรับรองคณุสมบตัิแรงงานวิชาชีพ เพ่ือให้

แรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาสามารถขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ สําหรับ

วิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรนัน้ ภายใต้กรอบความตกลงดงักล่าวจะเปิดให้สถาปนิกและวิศวกรท่ีมีคุณสมบตัิและผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์ท่ีกําหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

(ASEAN Chartered Professional Engineer : ACPE) กบัหน่วยงานท่ีแต่ละประเทศกําหนด (หน่วยงานของประเทศไทยท่ี

รับผิดชอบเร่ืองดงักลา่วได้แก่ สภาสถาปนิกและสภาวิศวกร) สง่ผลให้มลูคา่ตลาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ิมมากขึน้ 

เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกและวิศวกรไทยสามารถไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้อิสระขึน้ อีกทัง้ด้วยเกณฑ์

ของการจดทะเบียนและการขอใบรับรองขึน้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนท่ีกําหนดให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต่างด้าวต้อง

ทํางานร่วมกบัวิศวกรท้องถ่ินของประเทศท่ีเข้าทํางาน โดยไม่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยลําพงั อาจเป็นโอกาสให้

บริษัทผู้ ให้บริการงานวิศวกรท่ีปรึกษาของไทยมีการรับวิศวกรจากประเทศสมาชิกอ่ืนเข้าร่วมทํางาน และเกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ทัง้ในสว่นด้านเทคนิค เทคโนโลยี วิธีการบริหารจดัการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพฒันาในวิชาชีพ

ในแวดวงวิชาชีพวศิวกรไทย รวมทัง้อาจเป็นแนวทางหนึง่ในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขนัให้แก่ผู้ประกอบการ

ไทยท่ีมีแผนขยายธุรกิจเพ่ือไปรับงานด้านวิศวกรรมท่ีปรึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัของธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ โครงการสาธารณปูโภคและระบบขนสง่ในระดบัสงู เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ เป็นต้น สําหรับโครงการพฒันา
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ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (EEC)  กลุม่บริษัทฯ ยงัไมม่ีสว่นร่วมกบัโครงการดงักลา่วมากนกั เน่ืองจากโครงการดงักลา่ว

เป็นการก่อสร้างด้านโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกัซึ่งมิได้เป็นโครงการหลกัของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯจะมีศกัยภาพและความ

พร้อมในการรับงาน แตเ่น่ืองจากกลุม่ผู้วา่จ้างเป้าหมายหลกัของกลุม่บริษัทฯ คือกลุม่ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดย

โครงการสว่นใหญ่มกัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียง อย่างไรก็ดี กลุม่บริษัทฯ มีการรับงานโครงการพฒันา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก จงัหวดัชลบรีุ จํานวน 1 โครงการ 

ทัง้นี ้ข้อมูลจากผู้ บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ระบุว่า ปัจจุบัน บริษัทวิศวกรรมท่ีปรึกษาท่ีมีขอบเขตการให้บริการ 

(กลา่วคือ ให้บริการท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) และมีกลุม่ผู้ว่าจ้างท่ี

คล้ายคลงึกนักบักลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้

ตารางรายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ดาํเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน 

                หน่วย : บาท 

ลาํดับ บริษัท ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์ รายได้ 

1 บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากดั (มหาชน) 340,000,000 1,033,396,321 1,120,539,234 

2 บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 215,999,890 402,211,747 365,479,875 

3 บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จํากดั 10,000,000 155,040,729 186,983,809 

4 บริษัท อรุณ ชยัเสรี คอนซลัติง้ เอนจิเนียร์ส จํากดั 30,000,000 419,059,512 159,594,162 

5 บริษัท เอ บิวด์ แมเนจเมนท์ จํากดั 5,000,000 122,394,280 134,736,336 

6 บริษัท เอ อี เอเชีย จํากดั 5,000,000 60,889,904 133,816,777 

7 บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวิร์ค จํากัด 40,000,000 323,888,036 133,666,164 

8 บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จํากดั 10,000,000 59,583,875 87,142,171 

ที่มา: ข้อมลู BOL ณ วนัที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

อยา่งไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจมากว่า 30 ปี ของผู้บริหาร ประกอบกบั

ความพร้อมด้านบคุลากร  รวมถึงช่ือเสยีงและผลงานด้านควบคมุงานก่อสร้าง และงานบริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม อนัเป็นท่ียอมรับจากคณุภาพผลงานของกลุม่บริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมา อีกทัง้ด้วยนโยบายของกลุม่บริษัทฯ ท่ีมุ่งเน้น

การแขง่ขนัด้วยคณุภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตงานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขนัด้านราคา 

สง่ผลให้กลุม่ผู้ว่าจ้างหลกัท่ีเลือกใช้บริการของกลุม่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีการก่อสร้าง

โครงการอสงัหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ืองและให้ความสําคญัต่อคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและ

ภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด ประกอบกับความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุม่ผู้ ว่าจ้างหลกั และความไม่หยุดน่ิงท่ีจะ

พฒันาคณุภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน ก้าวทนัเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ อยู่เสมอ ควบคู่กบัการพฒันาคณุภาพบคุลากร

และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ มาใช้เพ่ิมประสทิธิภาพงาน ดงันัน้ ปัจจยัท่ีกลา่วมาข้างต้น ทําให้มัน่ใจว่า กลุม่บริษัทฯ 

มีศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจคล้ายคลงึกนั และกลุม่บริษัทฯ มีความพร้อมและความสามารถ

ท่ีจะพฒันาและปรับทิศทางธุรกิจเพ่ือรองรับตอ่สภาวะการแขง่ขนัหรือการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมตา่งๆได้อยา่งทนัทว่งที 

นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยเช่นกนั ซึ่งมีคู่แข่งท่ี

สามารถบริหารและควบคมุงาน รวมถึงออกแบบในโครงการลกัษณะดงักลา่วจํานวนไมม่าก เน่ืองจากงานอนรัุกษ์โบราณสถาน

เป็นงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความละเอียดเฉพาะด้าน รวมถึงงานบางสว่นอยูใ่นการดแูลรับผิดชอบของ

หนว่ยงานภาครัฐ เช่น กรมศิลปากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นต้น 
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2.4 การจัดหาบริการ  
 

2.4.1 ขัน้ตอนการรับงานและการให้บริการ  
 

(ก)  ขัน้ตอนการรับงาน 

o เจ้าของโครงการแจ้งความประสงค์ให้กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมเสนองานบริการและ/หรือร่วมประกวดราคา หรือ

เจ้าของโครงการติดต่อและแจ้งความประสงค์ในการว่าจ้างกลุม่บริษัทฯ โดยตรง  หรือกลุม่บริษัทฯ ติดตามข่าว

ประกาศการจดัจ้างของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์ 

เว็บไซต์สาํนกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ (สขร.) เว็บไซต์ศนูย์รวมขา่วประกวดราคาของราชการ 

(www.bnc.co.th) เป็นต้น และช่องทางการเผยแพร่ข่าวขององค์กรต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงานของหน่วยงาน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เว็บไซต์ของสภาสถาปนิก เป็นต้น 

o กลุม่บริษัทฯ เข้ารับฟังรายละเอียดงาน หรือเข้ารับเอกสารข้อกําหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) จาก

เจ้าของโครงการ จากนัน้ ทําการศกึษารายละเอียดงานหรือข้อกําหนดโครงการ เพ่ือพิจารณาวา่จะรับงานหรือเข้า

ร่วมเสนองานบริการหรือเข้าร่วมประกวดราคาหรือไม่ โดยปัจจัยสําคัญท่ีกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการ

พิจารณารับงาน  เช่น  

- ความพร้อมในการรับงานของกลุม่บริษัทฯ ซึง่พิจารณาจากปริมาณงานท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการในปัจจบุนัของ

กลุ่มบริษัทฯ ความพร้อมของบุคลากร ประเภทงาน ขนาดโครงการ และระยะเวลาการดําเนินงานของ

โครงการใหมด่งักลา่ว 

- ความคุ้มคา่ของผลตอบแทนท่ีจะได้รับ และข้อด้อยความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้จากการรับงาน 

- ความนา่เช่ือถือและความสามารถในการชําระเงินของเจ้าของโครงการ 

o กรณีกลุม่บริษัทฯ ประสงค์จะรับงานหรือเข้าร่วมเสนองานบริการ กลุม่บริษัทฯ จะคดัเลือกผู้ อํานวยการโครงการ 

(Project Director) เพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําแผนงานของโครงการในทกุด้าน เช่น จํานวนบคุลากรใน

แตล่ะตําแหนง่ให้สอดคล้องกบัประเภทงานและขนาดของโครงการ ระยะเวลาดําเนินการในแตล่ะขัน้ตอน  ต้นทนุ

งานบริการ  เพ่ือกําหนดราคาคา่บริการท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตงานและสร้างผลตอบแทนท่ีคุ้มคา่ตอ่กลุม่บริษัทฯ  

o ผู้บริหารพิจารณาและอนมุตัิแผนงานของโครงการและราคาค่าบริการท่ีจดัทําโดยผู้ อํานวยการโครงการ เพ่ือยื่น

ข้อเสนอไปยงัเจ้าของโครงการ หรือยื่นประกวดราคาตามขัน้ตอนของหนว่ยงานตา่งๆ  

o ผู้บริหารร่วมกบัผู้ อํานวยการโครงการหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายร่วมนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัแผนงานของ

โครงการและราคาคา่บริการตอ่เจ้าของโครงการ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ ทําหน้าท่ีเจรจาต่อรองราคาและเง่ือนไขใน

การรับงานกบัเจ้าของโครงการ 

o ผู้บริหารลงนามในสญัญาวา่จ้างกบัเจ้าของโครงการ 

o กรณีเป็นกลุม่ผู้วา่จ้างใหม่ หมายถึง ผู้ว่าจ้างท่ีเป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ท่ีกลุม่บริษัทฯ ไม่เคยให้บริการ

มาก่อน มีแนวปฎิบตัิ ดงันี ้

- เลขานกุารฝ่ายฯ จะดําเนินการสํารวจข้อมลูผู้ว่าจ้าง (แบบฟอร์ม KYC) เพ่ือเก็บข้อมูลของผู้ว่าจ้าง 

และเปิดบญัชีผู้ ว่าจ้างใหม่ รวมถึงรวบรวมเอกสารประกอบ เพ่ือพิสูจน์ความมีตัวตน และสถานะ

ทางการเงิน 

- เลขนกุารฝ่ายฯ ทําการวิเคราะห์ และประเมินความเสีย่งผู้วา่จ้าง (แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในการรับผู้วา่จ้างใหม)่ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจากฝ่ายบริหารตอ่ไป 
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- หากผู้ ว่าจ้างไม่ได้เป็นบุคคลเก่ียวโยงกัน เลขานกุารฝ่ายฯจะนําเสนอรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-

ฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาอนมุตัิรับเป็นผู้วา่จ้างใหม ่ 

- หากผู้วา่จ้างเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัตาม พรบ.หลกัทรัพย์ฯ มาตรา 258 เลขานกุารฝ่ายฯ จะสง่เร่ืองให้

เลขานกุารบริษัทฯ ตรวจสอบความเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ระบคุวามสมัพนัธ์ และลงนามตรวจสอบ

ข้อมลูในแบบฟอร์มขอเปิดบญัชีผู้วา่จ้างใหม ่

- เลขานกุารฝ่ายฯ สง่เอกสารทัง้หมดให้แผนกบญัชีตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

o กรณีการเข้าให้บริการก่อนได้รับสญัญาวา่จ้าง กลุม่บริษัทฯ กําหนดให้มีการจดัทําหนงัสือแสดงเจตจํานง (Letter 

of Intent) และให้ผู้วา่จ้างลงนาม ภายใน 30 วนั หลงัเร่ิมเข้าให้บริการ และต้องเร่งจดัทําสญัญาว่าว่าจ้างบริการ

และให้ผู้วา่จ้าง ลงนามภายใน 60 วนันบัจากวนัเร่ิมให้บริการ 

 

(ข) ขัน้ตอนระหวา่งการให้บริการ 

o ผู้ อํานวยการโครงการ (Project Director) ท่ีได้รับมอบหมายในโครงการนัน้ ร่วมกบับคุลากรในทกุฝ่ายงานท่ีได้รับ

การคัดเลือกให้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว เร่ิมปฏิบัติงานตามรายละเอียดงานบริการแผนงาน และ

กําหนดเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญาวา่จ้าง  

o โดยตลอดระยะเวลาให้บริการ ผู้ อํานวยการโครงการและหวัหน้างานในแต่ละฝ่ายงานจะร่วมกนัทําหน้าท่ีบริหาร

จดัการ ดแูลตรวจสอบให้งานก่อสร้างซึง่ดําเนินการโดยผู้ รับเหมาท่ีเจ้าของโครงการคดัเลอืก และ/หรืองานออกแบบ

สถาปัตยกรรม และ/หรืองานออกแบบวิศวกรรมของกลุม่บริษัทฯ มีความก้าวหน้าหรือเกิดผลสําเร็จของงานอย่างมี

คณุภาพ และเป็นไปตามแผนงานและกําหนดเวลาท่ีวางไว้ นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ จะจดัทํารายงานความคืบหน้า

งานก่อสร้างและสถานะทางการเงินของโครงการ รวมถึงข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ เก่ียวกบัโครงการก่อสร้าง และ/หรือ

แจ้งความก้าวหน้าของงานออกแบบ รวมถึงงานบริการอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตการให้บริการตามสญัญาว่าจ้าง แก่

เจ้าของโครงการอยา่งสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีตกลงกนั 

o เมื่องานบริการในแต่ละงวดงานแล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาตามท่ีระบไุว้ในสญัญาว่าจ้าง  ฝ่ายบญัชี

และการเงินของกลุม่บริษัทฯ จะสง่ใบแจ้งหนีเ้พ่ือเรียกเก็บคา่บริการจากเจ้าของโครงการ 

  

ทัง้นี ้โปรดดูข้อมลูเก่ียวกับรายละเอียด ขอบเขต และขัน้ตอนงานบริการของกลุม่บริษัทฯ เพ่ิมเติมในข้อ 2.2 ลกัษณะ

ผลติภณัฑ์หรือบริการ ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบันี ้

 

(ค)     ขัน้ตอนหลงัการให้บริการ 

o ดําเนินการขอคืนเงินคํา้ประกนัในการรับงานบริหารและควบคมุโครงการ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกนัตามท่ี

ได้ตกลงกนั (ถ้ามี) 

o ให้คําปรึกษาและ/หรือข้อเสนอแนะซึ่งเก่ียวข้องกับงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ แก่เจ้าของโครงการในช่วงแรก 

ภายหลงัได้สง่มอบงานออกแบบ หรือสง่มอบโครงการก่อสร้างซึง่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และผ่านการตรวจรับงานและ

ทดสอบงานระบบประกอบอาคารตา่งๆ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี)  
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2.4.2 การจัดหาบุคลากร  
 

ด้วยเหตท่ีุบคุลากรเป็นปัจจยัสาํคญัของคณุภาพและผลสาํเร็จของงานบริการ ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญัต่อ

การสรรหาบคุลากรท่ีเข้าร่วมงาน โดยแตล่ะปี กลุม่บริษัทฯ จะสํารวจอตัรากําลงัคน ณ ปัจจุบนั และวางแผนอตัรากําลงัคนใน

อนาคตของแตล่ะฝ่ายงานให้มีจํานวนเพียงพอ รวมถึงมีคณุสมบตัขิองบคุลากรท่ีเหมาะสมกบังานท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการและ

งานใหม่ท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีแนวโน้มได้รับการว่าจ้างในอนาคตอนัใกล้ ทัง้นี ้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือผู้ อํานวยการ

โครงการเป็นผู้มีหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของบคุลากรภายใต้การดแูลของตนให้สอดคล้องกบัปริมาณงานและแผนงานของ

โครงการท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยเมื่อผู้ บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือผู้ อํานวยการโครงการได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบโครงการใด จะมีการสง่เอกสารเพ่ือขออตัรากําลงัพล ซึ่งระบถุึงตําแหน่ง จํานวน คณุสมบตัิ ระยะเวลาการทํางาน 

เพ่ือขออนุมตัิจากผู้บริหารซึ่งมีอํานาจในการอนุมตัิเร่ืองดงักล่าว ก่อนส่งคําขออัตรากําลงัพลให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือ

จดัสรรบคุลากรจากพนกังานประจําของกลุม่บริษัทฯ ท่ีมีการวา่จ้างอยูเ่ดิม และ/หรือรับสมคัรบคุลากรใหม่ในรูปแบบพนกังาน

ประจําหรือพนกังานจ้างแบบกําหนดระยะเวลาตอ่ไป  

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีจํานวนบคุลากรในรูปแบบพนกังานประจํา รวมทกุฝ่ายงานเท่ากบั 659 

คน เพ่ือรองรับการดําเนินงาน ธุรกิจท่ีปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และ ธุรกิจให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถานของกลุ่มบริษัทฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง โดยกลุ่มบริษัทฯ มี

นโยบายในการจดัจ้างและบริหารจดัการบคุลากรให้มีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีอยู่ระหว่างให้บริการและสอดคล้องกับ

ประมาณการรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา โดยมีรายละเอียดจํานวนพนกังานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย จําแนก

ตามฝ่ายงาน ดงัตอ่ไปนี ้

จาํนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน 

ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ*  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

การจดัจ้างผู้ให้บริการชว่ง (Sub-Contract) 

 การรับงานบางโครงการท่ีมีขอบเขตงานบริการบางสว่นท่ีต้องอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน เช่น งาน

ศกึษาและสาํรวจสภาพดินและสภาพภมูิประเทศซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการก่อสร้าง งานศกึษาแนวโน้มปริมาณจํานวนผู้ โดยสาร

และการขนส่งสินค้าของท่าอากาศยานและการวิเคราะห์หาจํานวนผู้ โดยสารในชั่วโมงคบัคัง่ในอนาคตข้างหน้า เพ่ือใช้เป็น

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน(คน) 

2560 2561 

ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าท่ีบริหาร 13 14 

ฝ่ายควบคมุงานก่อสร้าง 438 512 

ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม 34 36 

ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม 24 25 

ฝ่ายบญัชี -การเงิน -ธุรการ-บคุคล 53 72 

รวม 562 659 
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ข้อมูลประกอบการออกแบบปรับปรุงอาคารท่ีพกัผู้ โดยสาร พืน้ท่ีจอดรถ และการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบิน 

เป็นต้น ซึ่งกลุม่บริษัทฯ มีข้อจํากดัด้านบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์สําหรับงานเฉพาะด้านดงักลา่ว 

หรือในบางช่วงเวลาท่ีกลุม่บริษัทฯ มีบคุลากรด้านบริหารโครงการก่อสร้างหรืองานออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบ

วิศวกรรมไม่เพียงพอในช่วงเวลาดงักล่าว ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและมี

ลกัษณะการทํางานตรงกับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือเข้าร่วมทํางานกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นการ

ชัว่คราวสําหรับบางโครงการหรือในบางขัน้ตอนการให้บริการ ทัง้นี ้ในการพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือร่วมทํางานกับ

กลุม่บริษัทฯ นัน้ กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาเลอืกนิติบคุคลหรือบคุคลธรรมดาซึง่เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์

และผลงานงานวิศวกรรมท่ีปรึกษาในด้านต่างๆ ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ซึ่งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในรายช่ือบุคคลภายนอก 

(Sub-Contractor List) ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกนัพิจารณาและรวบรวมขึน้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบในการ

พิจารณาวา่จ้างบคุคลภายนอกเข้าร่วมทํางานกบักลุม่บริษัทฯ ในช่วงเวลาท่ีมีความจําเป็น  โดยผู้จดัการโครงการของโครงการ

ท่ีมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก (ซึ่งจะเป็นบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ) จะทําหน้าท่ีดูแลควบคุมและติดตามตรวจสอบให้

บคุคลภายนอกปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุม่บริษัทฯ ให้แล้วเสร็จและมีคณุภาพเป็นไปตามท่ีตกลงกนั  สําหรับการ

พิจารณาความเหมาะสมของอตัราว่าจ้างบคุคลภายนอก กลุม่บริษัทฯ จะพิจารณาโดยเทียบเคียงจากอตัราค่าจ้างบคุลากร

ของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบัน  ซึ่งมูลค่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกดงักล่าวจะมีจํานวนไม่เกินกว่ากรอบงบประมาณต้นทุน

คา่ใช้จ่ายท่ีกลุม่บริษัทฯ ได้กําหนดไว้สาํหรับโครงการดงักลา่ว  

 

2.5  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินธุรกิจ 

 กลุม่บริษัทฯ มีหนว่ยงานหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 

2.5.1 สภาวิศวกร  

 สภาวิศวกรจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิวิศวกร พ.ศ. 2542 ทําหน้าท่ีพิจารณาและออกใบอนญุาตให้แก่วิศวกรและนิติ

บุคคลท่ีประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม  รวมทัง้พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา 

ประกาศนียบตัร หรือวฒุิบตัรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ และกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุให้

ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสภาวิศวกร ซึ่งกลุม่บริษัทฯ มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุครบถ้วน และอยู่ภายใต้

ข้อบงัคบัสภาวิศวกรดงักลา่ว 

 

2.5.2 สภาสถาปนิก 

 สภาสถาปนิกจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ซึ่งทําหน้าท่ีออกใบอนุญาตให้แก่สถาปนิกและนิติ

บุคคลท่ีประกอบธุรกิจด้านงานออกแบบ รวมทัง้พิจารณาพกัใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ และกํากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัสภาสถาปนิก โดย STH 

ซึง่ดําเนินธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมนัน้ มีใบอนญุาตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุครบถ้วน และ

อยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกดงักลา่ว 

 

2.5.3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 กรมโยธาธิการและผงัเมืองมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการกําหนดและกํากบัดแูลนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระบบ

การตัง้ถ่ินฐานและโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถึงการกําหนดคณุภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
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การผงัเมือง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อม สิง่ปลกูสร้างตามระบบการผงัเมืองท่ีดี ซึง่กลุม่บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง รวมทัง้ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมายผงั

เมือง  

 

2.5.4 สาํนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 สํานกังานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าท่ีในการให้ความเห็นชอบในการพัฒนาโครงการผ่านการ

ตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) วา่โครงการดงักลา่วจะ

ก่อให้เกิดผลเสยีหายตอ่คณุภาพสิง่แวดล้อมหรือไม ่ในระดบัมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้พฒันา

โครงการมีมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมดงักลา่วอยา่งไร 

 ซึ่งในการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-

construction period) นัน้ กลุม่บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นในการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมของโครงการก่อสร้างแก่ผู้ ชํานาญการจดัทํารายงานดงักลา่วของโครงการ 

 สาํหรับการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานกอ่สร้างในช่วงกอ่สร้าง (Contruction period) ซึง่จะเป็นช่วงท่ี

โครงการก่อสร้างได้รับอนมุตัิและเห็นชอบโดยสาํนกังานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้วนัน้ กลุม่บริษัทฯ จะต้องดําเนินการ

บริหารและควบคมุงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผล

กระทบตอ่สิง่แวดล้อมของโครงการดงักลา่ว 

 

2.5.5 สาํนักการโยธากรุงเทพมหานคร 

 สํานกัการโยธากรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการวางแผนการโยธา การตรวจวิเคราะห์วสัดุก่อสร้าง การ

ก่อสร้างและบรูณะ การออกแบบ การควบคมุอาคาร การดแูลรัษาท่ีสาธารณะ การสาํรวจและจดัทําแผนท่ีท่ีดิน และกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน โดยสาํนกังานโยธากรุงเทพมหานคร มีหนว่ยงานยอ่ยเป็นกองควบคมุอาคารซึ่งมีอํานาจหน้าท่ีในการอนมุตัิการก่อสร้าง 

ดดัแปลง รือ้ถอน รวมทัง้ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามแบบรายการท่ีได้รับอนญุาต 

 

 ซึง่การเตรียมเอกสารสาํหรับการขออนญุาตก่อสร้างตอ่กองควบคมุอาคารถือเป็นหนึง่ในขอบเขตการออกแบบของกลุม่

บริษัทฯ ท่ีจะต้องดําเนินการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้วา่จ้าง นอกจากนี ้ในช่วงการก่อสร้าง (Construction period) นัน้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลกัการท่ีได้ขออนุญาตกับกองควบคุม

อาคาร 

 

2.6  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 เน่ืองจากธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ เป็นงานท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  และงานให้บริการออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จึงไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทางตรงแตอ่ยา่งใด 

 

2.7  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

กลุม่บริษัทฯ มีงานท่ียงัไม่ได้สง่มอบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้หมด 1,450.46 ล้านบาท โดยจําแนกตามประเภท

ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง จํานวน 1,391.24 ล้านบาท และ (2) ธุรกิจออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม จํานวน 59.22 ล้านบาท ซึง่อ้างอิงเฉพาะโครงการท่ีกลุม่บริษัทฯ ได้รับสญัญาว่าจ้าง หรือเอกสาร
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ยืนยนัการวา่จ้างกลุม่บริษัทฯ แล้วเทา่นัน้ ซึง่มีรายละเอียดงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบจําแนกรายประเภทธุรกิจและขนาดสญัญา ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 

รายละเอียดมูลค่างานที่ยงัไม่ส่งมอบ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จาํแนกตามประเภทธุรกจิ 

 

 

ประเภทงาน 
จาํนวน

สัญญา 

มูลค่าสัญญา

รวม 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่

รับรู้รายได้แล้ว 

(ล้านบาท) 

มูลค่างาน

คงเหลือ 

(ล้านบาท) 

อายุสัญญา

คงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1 ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

มลูคา่สญัญาไมเ่กิน 10 ล้านบาท  37   212.07   79.62   132.45  0 – 2 ปี 

มลูคา่สญัญาเกิน 10 ล้านบาท 

แตไ่มเ่กิน 20 ล้านบาท 
 28   398.46   114.38   284.07  0 – 2 ปี 

มลูคา่สญัญาเกิน 20 ล้านบาท  18   1,397.29   422.56   974.72  0 – 4 ปี 

รวม  83   2,007.81   616.57   1,391.24   

2 ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

มลูคา่สญัญาไมเ่กิน 1 ล้านบาท  19   39.16   22.36   16.80  1 – 7 เดือน 

มลูคา่สญัญาเกิน 1 ล้านบาท แต่

ไมเ่กิน 5 ล้านบาท 
 2   20.57   16.34   4.23  2 – 5 เดือน 

มลูคา่สญัญาเกิน 5 ล้านบาท  3   96.27   58.08   38.19  3 – 16 เดือน 

รวม  24   156.00   96.78   59.22   

รวม 107 2,163.82  713.36   1,450.46   
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ปัจจยัความเสีย่งท่ีบริษัทฯ เห็นวา่มีนยัสาํคญัและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล

การดําเนินงาน และอาจสง่ผลตอ่การลงทนุของผู้ ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ มีดงันี ้

 

3.1 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 

3.1.1  ความเสีย่งจากการผนัผวนของรายได้ 

ด้วยเหตท่ีุการประกวดราคาแตล่ะโครงการหรือแต่ละหน่วยงานมีขัน้ตอน ระเบียบปฏิบตัิ และระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั 

อีกทัง้ยงัมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆ แต่ละประเภท เช่น 

สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง ภาวะธุรกิจทอ่งเท่ียว ปริมาณท่ีอยู่อาศยัคงค้างในตลาด เป็นต้น สง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ 

ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชดัถึงโอกาสท่ีจะชนะการประกวดราคา รวมทัง้ระยะเวลาการเร่ิมงานและปริมาณงานโครงการ

ก่อสร้างในอุตสาหกรรมท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความประสงค์ของผู้ ว่าจ้างและปัจจัยแวดล้อมอ่ืนท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  

ดงันัน้รายได้ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดรับของกลุม่บริษัทฯ ในแตล่ะช่วงเวลาอาจมีความผนัผวนตามปริมาณงานใน

มือ มลูค่าการว่าจ้างของโครงการ ความคืบหน้าหรือขัน้ผลสําเร็จของงานเพ่ือเรียกเก็บค่าบริการตามสญัญาท่ีตกลงกนั และ

ความตอ่เน่ืองในการได้รับงานโครงการใหม ่ 

อยา่งไรก็ดีกลุม่บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารความเสีย่งในเร่ืองดงักลา่ว ซึง่จะพิจารณาถึงความพร้อมในการรับงาน

เพ่ิมเติม จากปริมาณและกําหนดการของงานท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการในปัจจุบนั ความพร้อมของบคุลากร รวมทัง้ประเภทงาน 

ขนาดโครงการ และระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการใหมด่งักลา่ว เพ่ือให้กลุม่บริษัทฯ สามารถรับงานอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือเป็น

การกระจายความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนีย้งัมีการกระจายความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการ

หลากหลายประเภท เช่น คอนโดมิเนียม โครงการ Mixed-use Development อาคารสํานกังาน ศนูย์การค้า สถานศึกษา 

อาคารอเนกประสงค์ และรวมถึงโครงการประเภทอนรัุกษ์โบราณสถานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการ  

3.1.2  ความเสีย่งจากคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม ่

ด้วยเหตท่ีุธุรกิจวิศวกรท่ีปรึกษามไิด้เป็นธุรกิจท่ีมีข้อจํากดัในการเข้าสูธุ่รกิจของผู้ประกอบการรายใหมม่ากนกั เน่ืองจาก

เป็นธุรกิจท่ีมิได้พึ่งพิงเงินทุนจํานวนมาก ประกอบกับในช่วงท่ีผ่านมาธุรกิจพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์และโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยงัคงมีการขยายตวั สง่ผลให้มีผู้ประกอบการรายใหมเ่พ่ิมขึน้ ขณะท่ีผู้ประกอบการรายเดิมมีการ

ขยายขอบเขตงานบริการวิศวกรรมท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ให้ครบวงจรมากขึน้ อีกทัง้ผลจากการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายของ

แรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดบัภมูิภาค นบัจากปี 

2559 เป็นต้นมา จึงเป็นสาเหตใุห้ธุรกิจดงักลา่วมีการแขง่ขนัรุนแรงจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้ประกอบการในธุรกิจ และการ

ใช้กลยทุธ์การแขง่ขนัด้านราคา (Price Competition) สง่ผลกระทบต่ออตัรากําไรและความต่อเน่ืองของรายได้จากการรับงาน

ใหมข่องกลุม่บริษัทฯ  

อยา่งไรก็ดี ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเช่ียวชาญของผู้บริหาร ในการประกอบธุรกิจมาอยา่งยาวนานมากกว่า 30 

ปี ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากร งานบริการวิศวกรท่ีปรึกษาท่ีมีความครบวงจร และช่ือเสียงอันเป็นท่ียอมรับจาก

คณุภาพผลงานของกลุม่บริษัทฯ ในช่วงท่ีผา่นมา ซึง่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อนัเป็นท่ีรู้จกัของสาธารณชนทัว่ไป 
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อีกทัง้ด้วยนโยบายของกลุม่บริษัทฯ ท่ีมุง่เน้นการแขง่ขนัด้วยคณุภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตงานผู้

วา่จ้างมากกวา่การมุง่เน้นแขง่ขนัด้านราคา สง่ผลให้กลุม่ผู้วา่จ้างหลกัท่ีเลอืกใช้บริการของกลุม่บริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีให้ความสําคญัต่อคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและ

ภายใต้งบประมาณท่ีกําหนด ประกอบกับความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มผู้ ว่าจ้างหลกับางรายท่ีมีการให้และรับ

บริการงานวิศวกรท่ีปรึกษาหลายโครงการอยา่งตอ่เน่ือง  

3.1.3  ความเสีย่งจากการพึง่พิงอตุสาหกรรมในวงจํากดั 

เน่ืองจากกลุม่ผู้วา่จ้างหลกัของกลุม่บริษัทฯ อยูใ่นอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ อตุสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลกั และอยู่

ในวงจํากดัเฉพาะผู้ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตัง้แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ และให้ความสําคญักบัคณุภาพงาน

ก่อสร้าง ทัง้นีห้ากมีการเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างไปเป็นวิศวกรท่ีปรึกษารายอ่ืน อนัเป็นเหตใุห้ต้องยกเลิกสญัญาโครงการ อาจ

สง่ผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงหากอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตวั อาจสง่ผลต่อรายได้ของ

กลุม่บริษัทฯ ได้เช่นกนั 

อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเสี่ยงดงักลา่ว และเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงนัน้ กลุ่มบริษัทฯจึงกําหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมด้วยการกระจายกลุ่มผู้ ว่าจ้างท่ีนอกเหนือจากงานด้านการให้

คําปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้างไปสูง่านด้านออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพ่ือให้มีความหลากหลายและ

ความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ อาทิ งานบํารุงซ่อมแซม งานอนรัุกษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นงานท่ีต้องอาศยัประสบการณ์และความ

เช่ียวชาญ ซึง่กลุม่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการต่างๆ ให้ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างและ/หรือ

ออกแบบโครงการใหม่ๆ อยูเ่สมอ อีกทัง้ยงัได้รับการแนะนําไปสูก่ลุม่ผู้ว่าจ้างรายใหม่ และขยายงานไปจนถึงบคุคลทัว่ไปทําให้

กลุม่บริษัทฯ มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับมาจนถึงปัจจบุนันี ้

3.1.4  ความเสีย่งจากการพึง่พิงกลุม่ผู้วา่จ้างซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ผู้วา่จ้างของกลุม่บริษัทฯ ล้วนแล้วแตเ่ป็นบริษัทท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกั มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพใน

การลงทนุโครงการอสงัหาริมทรัพย์ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้มีความหลากหลายของท่ีตัง้โครงการก่อสร้างทัง้ในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และจังหวดัต่างๆ ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและ/หรือเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคญัในแต่ละภมูิภาคของประเทศ อย่างไรก็ดี

กลุม่บริษัทฯ มีการให้บริการแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งเป็นรายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติ  โดยในปี 2560 และปี 2561 

กลุม่บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการแก่บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัรวมจํานวน 105.40 ล้านบาท และ 215.03 ล้านบาท  ตามลําดบั 

คิดเป็นร้อยละ 21.31 และร้อยละ 34.06  ของรายได้จากการให้บริการ ตามลาํดบั 

ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วและได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทํา

รายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติ โดยการพิสจูน์ความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของสญัญาให้บริการโครงการท่ีมีผู้

วา่จ้างเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (“โครงการ RPT”) ซึง่กําหนดให้ผู้บริหารเปรียบเทียบอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ

ให้บริการในโครงการ RPT กับอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีประมาณไว้ขณะพิจารณารับงานสําหรับโครงการท่ีมีลกัษณะและความ

ซบัซ้อนโครงการใกล้เคียงกนัท่ีให้บริการแก่บคุคลภายนอก หรือกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีกลุม่บริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อนและ

ไม่มีโครงการอ่ืนท่ีสามารถเปรียบเทียบได้ ให้ผู้บริหารเปรียบเทียบกับอตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบการคิด

ค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคา นอกจากนี ้ผู้บริหารต้องตรวจสอบเง่ือนไขของร่าง

สญัญาให้บริการวา่มีเง่ือนไขท่ีไมเ่ป็นการค้าปกติหรือไม ่เช่น เง่ือนไขท่ีจะสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะทําให้ขอบเขต

การให้บริการของกลุม่บริษัทฯ กว้างกว่าท่ีกําหนดไว้ในเบือ้งต้นและสง่ผลให้เกิดต้นทนุมากกว่าท่ีประมาณการไว้ก่อนเร่ิมรับ

งานอย่างมีสาระสําคัญ และกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าบริการเพ่ิมเติมในขอบเขตงานเพ่ิมเติมดังกล่าวนัน้ เป็นต้น เพ่ือ
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พิจารณาความเป็นธรรมของเง่ือนไขในการให้บริการในโครงการ RPT ซึง่โครงการ RPT ต้องมีทัง้ราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมจึง

จะถือวา่เป็นรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ  

3.1.5  ความเสีย่งจากความคลาดเคลือ่นของประมาณการต้นทนุรายโครงการ 

เน่ืองด้วยกลุม่บริษัทฯ มีแนวทางการบนัทึกรับรู้รายได้จากการให้บริการในแต่ละโครงการตามขัน้ความสําเร็จของงาน 

(Percentage of completion) ซึง่คํานวณจากสดัสว่นระหวา่งต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง (Actual cost) เปรียบเทียบกบัการประมาณ

การต้นทนุ (Budget cost) จนสิน้สดุโครงการ โดยการประมาณการต้นทนุดงักลา่ว อาจมีความคลาดเคลื่อนจากต้นทนุการ

ให้บริการท่ีเกิดขึน้จริง อนัมีสาเหตจุากหลายปัจจยัท่ีไมส่ามารถประมาณการและไมอ่ยูใ่นอํานาจควบคมุของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้ 

o ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ความล่าช้าของโครงการ

อันเป็นผลให้ต้องใช้จํานวนบุคลากรที่มากขึน้หรือมีความเชี่ยวชาญมากขึน้ ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องส่ง

พนกังานเข้าปฏิบตัิงานเพ่ิมเติม หรือเปลีย่นตวับคุลากรท่ีเข้าปฏิบตัิงานในโครงการดงักลา่วเป็นบคุคลท่ีมีความสามารถ

และต้นทนุเงินเดือนท่ีสงูกวา่ เพ่ือเร่งงานให้แล้วเสร็จทนักําหนดการ เป็นผลให้มีต้นทนุการให้บริการท่ีเกิดขึน้จริงสงูกว่าท่ี

ประมาณการไว้  

o ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - การขยายระยะเวลาการ

ให้บริการตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หรือจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ซึ่งแม้กลุม่บริษัทฯ จะได้รับ

ค่าบริการชดเชยสําหรับขอบเขตงานและระยะเวลาการให้บริการท่ีเพ่ิมขึน้ แต่การให้บริการในช่วงขยายระยะเวลา

ดงักล่าวอาจมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีตํ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัรากําไรขัน้ต้นของขอบเขตงานในสญัญาหลกัจากการ

เพ่ิมขึน้ของเงินเดือนพนกังานในแตล่ะปี เป็นผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นทัง้โครงการตํ่ากวา่ท่ีประมาณการไว้ในเบือ้งต้น 

o ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมและ/หรือวิศวกรรม - การแก้ไขแบบโดยผู้ว่าจ้าง 

ซึ่งในบางกรณีผู้ ว่าจ้างอาจประสงค์ให้มีการแก้ไขแบบจากเดิมท่ีกําหนดไว้ ซึ่งหากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้แบบ

เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีสาระสาํคญั กลุม่บริษัทฯ จะมีสทิธิเรียกร้องคา่บริการเพ่ิมเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะสง่ผลกระทบให้ประมาณการต้นทนุในการให้บริการจนสิน้สดุโครงการเปลีย่นแปลงไป 

อยา่งไรก็ดี กลุม่บริษัทฯตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว โดยมีการศกึษารูปแบบของโครงการ เพ่ือประมาณการต้นทนุใน

เบือ้งต้นก่อนเร่ิมโครงการ อีกทัง้มีแนวทางในการคํานวณต้นทุนอย่างรัดกุม เป็นระบบ และมีการปรับแผนงบประมาณให้

สอดคล้องตามการประมาณต้นทุนท่ีกําหนดไว้ระหว่างดําเนินการ เพ่ือลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดขึน้ 

นอกจากนีก้ลุม่บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุสาํหรับโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการทัง้หมดเป็นประจําทกุเดือน โดยเป็นการ

ประชุมร่วมกนัระหว่างผู้ดแูลโครงการ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือติดตามแผนงบประมาณระหว่างดําเนินงาน

อยา่งใกล้ชิด และเมื่อเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต ผู้ดแูลโครงการ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะ

ดําเนินการปรับปรุงประมาณการต้นทนุโดยทนัที เพ่ือให้ประมาณการต้นทนุทกุโครงการมีความเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ 

3.1.6  ความเสีย่งจากการเกิดเหตสุดุวิสยัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความสาํเร็จของงาน 

ระหว่างการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างแต่ละแห่ง อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือ

เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีไมอ่าจคาดการณ์ได้ลว่งหน้าหรืออยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ เช่น อคัคีภยั อทุกภยั  อบุตัิเหต ุเหตุ

ไฟฟ้าดบั การโจรกรรม เป็นต้น ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความตอ่เน่ืองและผลสาํเร็จของการก่อสร้างโครงการอยา่งมีนยัสาํคญั  
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 ทัง้นีก้ลุม่บริษัทฯตระหนกัถึงความเสี่ยงในเร่ืองดงักลา่ว โดยแต่ละโครงการกลุม่บริษัทฯจะมอบหมายให้ผู้ อํานวยการ

โครงการและผู้จัดการโครงการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นผู้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานทุกฝ่ายงานอย่าง

ใกล้ชิด และกําหนดให้มีการประชมุผู้จดัการโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการทัง้หมดเป็นประจําทกุสปัดาห์และการจดัประชุม

รายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจําทกุเดือน  รวมทัง้จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานทกุฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีความรู้

และสามารถปฏิบตัิงานได้ถกูต้องตามขัน้ตอนและมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสามารถดําเนินการตามแนวทางการรับมือและ

แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วย

ควบคมุความเสีย่งและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

3.1.7  ความเสีย่งจากการลา่ช้าของโครงการ 

เน่ืองจากการดําเนินโครงการก่อสร้างหนึ่งอาจมีการว่าจ้างผู้ รับผิดชอบงานแต่ละสว่นแยกจากกนัและมีผู้ เก่ียวข้องท่ีมี

สว่นต่อผลสําเร็จของโครงการหลายซึ่งหากผู้ รับผิดชอบหรือผู้ เก่ียวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถดําเนินการต่างๆ ภายใต้

ขอบเขตงานของตนให้แล้วเสร็จตามคณุภาพและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ย่อมสง่ผลกระทบต่อการเร่ิมงานในขัน้ตอนต่อไป เช่น 

การจัดส่งวสัดุอุปกรณ์มายงัโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า ผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ติดตัง้งานระบบไม่สามารถดําเนินการ

ก่อสร้างหรือติดตัง้ระบบให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา ซึ่งความลา่ช้าของโครงการ อาจทําให้กลุ่มบริษัทฯ ในฐานะผู้บริหาร

จดัการและควบคมุโครงการอาจต้องชําระคา่ปรับให้แก่ผู้วา่จ้าง (กรณีเป็นเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ในสญัญาจ้าง)  อีกทัง้กลุม่บริษัทฯ

ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ว่าจ้างตามท่ีได้คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการบุคลากรเพ่ือไป

ปฏิบตัิงานสาํหรับโครงการใหม่ๆ ของกลุม่บริษัทฯ  

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯกําหนดแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงในเร่ืองดงักล่าว โดยกําหนดให้ผู้ อํานวยการโครงการเข้าตรวจ

โครงการก่อสร้างท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตนอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์และผลกัดนัให้การดําเนิน

โครงการนัน้ๆเป็นไปด้วยความราบร่ืนสามารถแล้วเสร็จตามกําหนดเวลาท่ีวางไว้ในแต่ละขัน้ตอน ขณะท่ีผู้จดัการโครงการแต่

ละแห่งต้องติดตามตรวจสอบและประสานงานกบัผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างใกล้ชิด โดยมีการประชุมภายในทีมงานของแต่ละ

โครงการเป็นประจําทุกสปัดาห์ และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเพ่ือรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคของแต่ละโครงการท่ี

เกิดขึน้  นอกจากนีใ้นกรณีท่ีโครงการเกิดความลา่ช้าด้วยสาเหตหุลกัมากจากทางผู้ว่าจ้าง กลุม่บริษัทฯจะสามารถเรียกเก็บ

คา่บริการสาํหรับการให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาจากทางผู้วา่จ้างได้ (ระบเุง่ือนไขไว้ในสญัญา) 

3.1.8  ความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัิตามสญัญา การผิดนดัชําระหนี ้และ/หรือการยกเลกิสญัญาของผู้วา่จ้าง 

กรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบตัิตามหรือละเมิดเง่ือนไขในสญัญาอนัเป็นสาเหตใุห้กลุม่บริษัทฯ อาจพิจารณาขอยกเลิกสญัญา 

หรือในกรณีผู้วา่จ้างประสงค์ขอยกเลกิสญัญาวา่จ้างกลุม่บริษัทฯ ก่อนกําหนดไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามนัน้ การไม่ปฏิบตัิตาม

สญัญาของผู้ ว่าจ้างกรณีชําระค่าบริการล่าช้า อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพคลอ่งทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ หรือการยกเลิก

สญัญาก่อนกําหนดอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุม่บริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ สญูเสียโอกาส

ในการรับรู้รายได้จากการรับงานโครงการดงักลา่วตามแผนงานท่ีวางไว้  

ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการพิจารณารับผู้ ว่าจ้าง ซึ่งกําหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้ ว่าจ้างผ่าน

การศกึษาข้อมลูประวตัิและช่ือเสียงของกิจการ รวมถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน แหลง่เงินทนุสนบัสนนุในการ

ลงทนุโครงการ เพ่ือประเมินศกัยภาพและความสามารถในการชําระเงินของผู้วา่จ้างแตล่ะราย และในสญัญาวา่จ้างกบัผู้วา่จ้าง 

กลุม่บริษัทฯ กําหนดให้มีเง่ือนไขเพ่ือให้สิทธิกลุม่บริษัทฯ ในการยกเลิกสญัญากบัผู้ว่าจ้างได้ทนัที กรณีผู้ว่าจ้างไม่ปฏิบตัิตาม
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หรือละเมิดเง่ือนไขสญัญาท่ีสําคญั รวมทัง้มีสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการยกเลิกสญัญาอนัเป็นผลมาจาก

ความผิดของผู้วา่จ้าง  

3.1.9  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐบาลท่ีเก่ียวพนักบัอตุสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม 

กลุ่มบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงด้านปริมาณงานของโครงการประเภทคอนโดมิเนียมในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของภาครัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีพกัอาศยัท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น นโยบายการกํากบัดแูลสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั ซึง่ปัจจบุนัอยู่

ระหวา่งการร่างนโยบายโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย (“ธปท.”) ซึง่คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2562 และอาจสง่ผลให้การกู้ซือ้

ท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือลงทนุและเก็งกําไรของภาคครัวเรือนมีสดัสว่นท่ีลดลง 

กลุม่บริษัทฯได้กระจายความเสีย่งโดยพิจารณาเลอืกรับโครงการท่ีมีความหลากหลายท่ีนอกเหนือจากโครงการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม เช่น โครงการประเภทอาคารสํานกังาน โรงแรม และศนูย์การค้า เป็นต้น รวมทัง้กลุ่ม

บริษัทฯ มีการขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มผู้ ว่าจ้างภาครัฐบาลท่ีมากขึน้ และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯมีการกระจายโครงการท่ี

ให้บริการไปยงัประเภทโครงสร้างพืน้ฐานและอาคารอเนกประสงค์ท่ีมากขึน้ ซึ่งโครงการลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้เป็น

ประเภทโครงการท่ีจะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกํากบัดแูลสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัในอนาคตแต่

อยา่งใด 

3.2  ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

3.2.1  ความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกั 

การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและรับงานโดยผู้บริหาร เช่น 1. นาย

สมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ 2.นายไพรัช เล้าประเสริฐ 3.นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ และ4.นายกิตติศกัดิ์  สภุาควฒัน์   ซึ่งทัง้หมด

เป็นวิศวกรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารซึ่งเป็นนกัธุรกิจท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ

บริหาร ได้แก่ 5.นายอิสรินทร์ สวุฒัโน ซึ่งมีประสบการณ์และได้รับความเช่ือถือในธุรกิจดงักล่าว อีกทัง้ผู้บริหารเป็นผู้มีสาย

สมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้วา่จ้างซึง่เป็นเจ้าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง ดงันัน้หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ

กลุม่บริษัทฯ ดงักลา่วในอนาคต ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ได้ 

โดยในปัจจุบนับริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรท่ีชดัเจนในการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน เพ่ือ

กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารงานให้ผู้บริหารในลาํดบัรองลงมาตามความเหมาะสม รวมทัง้มีการกระจาย

อํานาจการอนมุตัิไปยงัคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม เพ่ือให้การอนมุตัิรายการท่ีจะสง่ผล

กระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ นัน้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณา ตัง้คําถาม และตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิง

ผู้บริหารหลกัและสนบัสนนุให้การเข้าทํารายการดงักลา่วนัน้ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ท่ีสดุ  

3.2.2  ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ 

ในการให้บริการด้านวิศวกรท่ีปรึกษาของกลุม่บริษัทฯ แก่เจ้าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์หรือบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้าง

ซึ่งคาดหวงัให้เกิดผลสําเร็จของโครงการทัง้ในด้านคุณภาพ ระยะเวลา และต้นทนุตามแผนงานท่ีกําหนดไว้นัน้ กลุม่บริษัทฯ 

จําเป็นต้องอาศยัทีมงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรหลายส่วนงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีเพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและผลกัดันให้โครงการประสบความสําเร็จ ได้แก่ ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ

สถาปัตยกรรม ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม และฝ่ายธุรการสาํนกังานสว่นกลางดงันัน้ หากบริษัทฯ ต้องสญูเสยีบคุลากรดงักลา่วท่ีมี
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อยู่ในปัจจุบนั และ/หรือไม่สามารถสรรหาบคุลากรท่ีมีคุณภาพให้มีจํานวนเพียงพอต่อปริมาณงานของกลุม่บริษัทฯในแต่ละ

ช่วงเวลาได้ ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัทฯ  

ทัง้นีใ้นปี 2561 กลุม่บริษัทฯ มีวิศวกรซึ่งทําหน้าท่ีผู้ อํานวยโครงการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมถึง

หวัหน้างานและบคุลากรวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีสําคญัต่างๆ รวมจํานวน 523 คน ซึ่งเพียงพอต่องานท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการใน

ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยผู้บริหารและบุคลากรในตําแหน่งงานสําคัญเป็นพนักงานท่ีร่วมทํางานกับบริษัทฯ มายาวนาน 

นอกจากนีเ้พ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับกลุ่มบริษัทฯจากการสญูเสียบุคลากรระดบัวิศวกร สถาปนิก 

และ/หรือบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อการรักษา

บคุลากรดงักลา่วให้ร่วมปฏิบตัิงานกบักลุม่บริษัทฯอย่างต่อเน่ืองไปในระยะยาว โดยให้มีการจ่ายค่าตอบแทนและมีสวสัดิการ

ในด้านตา่งๆอยา่งเหมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีแขง่ขนักบับริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบักลุม่บริษัทฯได้ เช่น ค่าลว่งเวลา 

คา่วิชาชีพ เงินโบนสั กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ทนุการศกึษาสาํหรับบตุรธิดา เป็นต้น  

3.2.3  ความเสีย่งจากความผิดพลาดในการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุลากรของบริษัทฯ 

ระหวา่งให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง หากบคุลากรของกลุม่บริษัทฯ ให้คําปรึกษาท่ีผิดพลาด

จากหลกัวิชาชีพวิศวกรรมจนก่อให้เกิดความเสียหายของงานก่อสร้าง หรือปฏิบตัิหน้าท่ีประมาทหรือบกพร่องจนก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผลสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งของโครงการอย่างมีนยัสําคญั เช่น คุณภาพงาน กําหนดแล้วเสร็จของโครงการ 

งบประมาณท่ีกําหนด รวมทัง้กรณีเกิดความผิดพลาดหรืออบุตัิเหตเุก่ียวกบัการก่อสร้าง รวมทัง้งานออกแบบด้านวิศวกรรมของ

กลุม่บริษัทฯ ท่ีอาจมีความผิดพลาดของการคํานวณ สง่ผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความปลอดภยัของบคุคลต่างๆ 

หรือเกิดความสญูเสียต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะต่อชุมชมโดยรอบ เช่น มลพิษทาง

อากาศและเสียง การทรุดตวัของพืน้ท่ีหรืออาคารโดยรอบโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ทัง้ช่วงระหว่างการก่อสร้างหรือภายหลงั

จากท่ีโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อาจสง่ผลให้กลุม่บริษัทฯถกูเรียกร้องจากเจ้าของโครงการให้ร่วมรับผิดชอบหรือมีสว่นร่วมใน

การชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ หรืออาจถูกฟ้องร้องจากผู้ ได้รับผลกระทบเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึน้ดงักลา่วทัง้คดีทางแพง่และอาญา ซึง่ในกรณีกลุม่บริษัทฯถกูพิพากษาให้ร่วมรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายเป็นเงินจํานวน

มาก อาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯอยา่งมีนยัสาํคญั รวมทัง้สง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

และความนา่เช่ือถือของกลุม่บริษัทฯท่ีมีตอ่สาธารณชนและกลุม่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัหนึ่งท่ีผู้ว่าจ้างใช้ในการพิจารณา

เลอืกวา่จ้างบริษัทผู้ให้บริการวิศวกรท่ีปรึกษา  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯมีนโยบายและวางแนวทางเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดจากการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ อยู่

ในระดบัตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ด้วยการกําหนดให้คุณภาพงานบริการและการควบคุมความปลอดภยัภายในโครงการ

ก่อสร้างและบริเวณชมุชนโดยรอบเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีบคุลากรของกลุม่บริษัทฯ ต้องตระหนกัถึงและให้ความสาํคญัในการปฏิบตัิ

หน้าท่ีอยูเ่สมอ โดยแตล่ะโครงการ กลุม่บริษัทฯ จะมอบหมายให้ผู้จดัการโครงการท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์

เป็นผู้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของพนกังานทกุฝ่ายงานอย่างใกล้ชิด โดยกําหนดให้มีการประชุมผู้จดัการโครงการท่ีอยู่

ระหว่างดําเนินการทัง้หมดเป็นประจําทุกสปัดาห์และการจดัประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือ

ป้องกนัความเสีย่งท่ีบคุลากรของกลุม่บริษัทฯจะปฏิบตัิงานผิดพลาดจากหลกัวิชาชีพวิศวกรรมหรือแผนงานท่ีวางไว้อีกทัง้กลุม่

บริษัทฯ ได้มีการจดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงานในแตล่ะสว่นงาน ซึง่ครอบคลมุกระบวนการและขัน้ตอนการดําเนินงานหลกัท่ีสําคญั

อยา่งครบถ้วน เพ่ือเป็นแนวทางให้บคุลากรปฏิบตัิตามให้ถกูต้องอยา่งเคร่งครัด ซึง่เป็นแนวทางท่ีช่วยควบคมุความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้จากข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงานของบคุลากรของกลุม่บริษัทฯ และช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อบคุคลหรือชุมชน

ภายนอกท่ีมีสาเหตจุากการดําเนินโครงการก่อสร้างซึง่มีกลุม่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารและควบคมุโครงการ  ควบคูก่บัการฝึกอบรม
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บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายงานในทุกระดบัมีความรู้และสามารถปฏิบตัิงานได้ตาม

มาตรฐานท่ีกลุม่บริษัทฯ กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี กรณีเกิดเหตสุดุวิสยัจากการปฏิบตัิหน้าท่ีของบุคลากรหรือการให้บริการของ

กลุม่บริษัทฯ ท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายหรือความสญูเสยีแก่ทรัพย์สนิหรือชีวติของบคุคล บริษัทฯ ได้จดัให้มีการทําประกนัความ

รับผิดจากวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) เพ่ือคุ้มครองหากเหตดุงักลา่ว ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุม่

บริษัทฯ เมื่อเกิดความเสยีหายจากความผิดพลาดในการปฏิบตัิงานของพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ได้สว่นหนึง่ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทรัพย์สนิถาวรท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ มีมลูค่าสทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่า

เสือ่มราคาสะสมตามท่ีปรากฏในงบการเงินเทา่กบั 8.57 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสนิทรัพย์ถาวรดงันี ้ 
 

 รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

1 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า  

(การตกแตง่อาคารสํานกังาน) 

 

0.64 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

2 อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังานท่ี

ใช้ในอาคารสํานกังานของบริษัทฯ 

1.24 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

3 ยานพาหนะท่ีใช้ในการดําเนิน

ธุรกิจ* 

4.02 เป็นเจ้าของ และบางส่วน

อยู่ระหวา่งผ่อนชําระตาม

สญัญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัทฯ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่า

ทางการเงินรวมจํานวน 5.91 

ล้านบาท   

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จาํกัด 

4 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

(ห้องชดุ 3 ห้อง พืน้ท่ีรวม 156 ตร.

ม. ห้องชดุเลขท่ี 41/19-21 

อาคารแฟมิล่ี ทาวน์ เลขท่ี 41 

ซอยอินทามระ 29 แขวงสามเสน

ใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ)  

0.11 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

5 ส่วนปรับปรุงสิทธิการเช่า 

 

0.15 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

6 อปุกรณ์และเคร่ืองใช้สํานกังานท่ี

ใช้ในอาคารสํานกังานของ STH 

1.27 เป็นเจ้าของ ไม่มี 

7 ยานพาหนะท่ีใช้ในการดําเนิน

ธุรกิจ** 

1.14 เป็นเจ้าของ และบางส่วน

อยู่ระหวา่งผ่อนชําระตาม

สญัญาเช่าทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2561 

STH มีหนีส้ินตามสญัญาเช่า

ทางการเงินรวมจํานวน 2.71 

ล้านบาท   

รวม 8.57   

หมายเหตุ *  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียานพาหนะที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ รถยนต์ จํานวน 10 คัน โดยในจํานวนดังกล่าวมี

ยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงิน จํานวน 5 คนั โดยทกุคนัได้มีการทําประกนัภยัในกรณีอบุตัิเหตไุว้ทัง้หมด 

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 STH มียานพาหนะที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจ ได้แก่ รถยนต์ จํานวน 3 คัน โดยในจํานวนดังกล่าวมี

ยานพาหนะตามสญัญาเชา่ทางการเงิน จํานวน 2 คนั โดยทกุคนัได้มีการทําประกนัภยัในกรณีอบุตัิเหตไุว้ทัง้หมด 
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4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ได้แก่ ท่ีดินเปลา่ ซึ่งปัจจุบนัยงัไม่ได้ระบแุผน

ของการใช้งานในอนาคต ดงันี ้
 

 รายการ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 

 (ล้านบาท) 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า

ยุตธิรรม 
ภาระผูกพัน 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จาํกัด (มหาชน) 

1 ท่ีดนิเปล่า เนือ้ท่ี 6-0-92.1 ไร่ 

ตําบลชมุแพ อําเภอชมุแพ จงัหวดั

ขอนแก่น  

4.58 เป็นเจ้าของ 28.04 ไม่มี  

2 ท่ีดนิเปล่า เนือ้ท่ี 5-0-10  ไร่ 

ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

16.08  เป็นเจ้าของ 16.08 ไม่มี 

รวม 20.66    

 

 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งเป็นท่ีดินเปล่าจังหวดัขอนแก่นนัน้ มีราคาทุนจํานวน 4.58 ล้านบาท และมีมูลค่า

ยตุิธรรมจํานวน 17.45 ล้านบาท ในขณะท่ีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งเป็นท่ีดินเปล่าจังหวดัเชียงใหม่นัน้ มีราคาทุน

จํานวน 18.28 ล้านบาท และมีมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 16.08 ล้านบาท ซึง่มลูคา่ยตุิธรรมดงักลา่วถกูประเมินโดยผู้ประเมินราคา

อิสระ โดยพิจารณามูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบนั นอกจากนี ้การวดัมูลค่า

ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุนัน้ ถกูจดัอนัดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุิธรรมอยู่ในระดบั 2 จากเกณฑ์ข้อมลูท่ีนํามาใช้

ในเทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุิธรรม 

 

4.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ  
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจ

ของแตล่ะกิจการ โดยมีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเทา่กบั 2.76 ล้านบาท 

 

4.4 สัญญาที่สาํคัญของกลุ่มบริษัทฯ  

4.4.1 สญัญาเช่าอาคาร  

 (1) สญัญาเช่าอาคาร – ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัทฯ (อาคารท่ี 1) 

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : นายไพบลูย์ วชิระจงกล และนางวไิล วชิระจงกล  

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ีทําสญัญา : 1 พฤษภาคม 2559 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 17589 ตําบลสามเสนนอก (บางซ่ือฝ่ังใต้) อําเภอบางกะปิ (บางซ่ือ) 

กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์ 4 ชัน้ และชัน้ลอย จํานวน 4 คหูา พร้อมโกดงัด้านหลงั 

เลขท่ี  163  ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร  เนือ้ท่ี 112 ตารางวา  

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการเก่ียวกบัการให้คําปรึกษาด้านการออกแบบ ตกแต่ง พฒันาด้าน
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อสงัหาริมทรัพย์ 

ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2562 

หลกัประกนัตามสญัญา : o ผู้ เช่าวางเงินประกนัการเช่าจํานวน 300,000 บาท ให้แก่ผู้ ให้เช่า 

o ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเม่ือผู้ เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจาก

สถานท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ เช่าไม่ได้ผิดสญัญาเช่าแตป่ระการใด 

o หากมีความเสียหายใดเกิดขึน้กับทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ เช่าค้างชําระค่าเช่า ค่านํา้ ค่าไฟ 

หรือหนีส้ินอ่ืนใด ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหกัเงินดงักล่าวจากเงินประกนัได้ทนัที โดยหาก

หกัเงินประกนัแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ เช่า

ชําระให้ครบถ้วน พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15.00 ตอ่ปี 

 

(2) สญัญาเช่าอาคาร – ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัทฯ (อาคารท่ี 2) 

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนจํากดั สเุทพแมนชัน่   

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ีทําสญัญา : 8 พฤษภาคม 2561 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : ห้อง 115 – 117 – 119 ของอาคารห้างหุ้นส่วนจํากดั สุเทพแมนชัน่ เลขท่ี 157 ซอยโชคชยัร่วม

มิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีรวม 105.60 ตารางเมตร 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้เป็นสํานกังานของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2564  

หลกัประกนัตามสญัญา : o ผู้ เช่าวางเงินประกนัการเช่าจํานวน 120,000 บาทให้แก่ผู้ ให้เช่า 

o ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเม่ือผู้ เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจาก

สถานท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ เช่าไม่ได้ผิดสญัญาเช่าแตป่ระการใด 

o หากมีความเสียหายใดเกิดขึน้กบัทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ เช่ามีหนีส้ินท่ีค้างชําระกับผู้ ให้เช่า 

ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหกัเงินดงักล่าวจากเงินประกนัการเช่า โดยหากหกัเงินประกนัแล้ว

ไม่เพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ เช่าชําระให้ครบถ้วน  

 

(3) สญัญาเช่าอาคาร – ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัทฯ (อาคารท่ี 3)  

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : บริษัท เอส.เอ.ออโต้ จํากดั* 

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ีทําสญัญา : 1 พฤษภาคม 2561 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : พืน้ท่ีบางส่วน บริเวณชัน้ 1 ของอาคารเลขท่ี 123 ซอยโชคชยัร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีรวม 120 ตารางเมตร 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้เป็นสํานกังานของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562  

อตัราคา่เช่า : ค่าเช่าเดือนละ 48,000 บาท และค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เดือนละ 15,000 บาท (รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม) รวมเป็นเงิน 63,000 บาทตอ่เดือน ชําระภายในวนัท่ี 5 ของทกุเดือน 

หมายเหต ุ*  เป็นบริษัทที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทฯ โดยมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน ได้แก่ (1) นายไพรัช เล้าประเสริฐ (2) นายสมเกียรติ 

ศิลวฒันาวงศ์ (3) นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ และ (4) นายอิสรินทร์ สวุฒัโน ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดรายการระหวา่งกันในข้อ 

14 ของรายงานฉบบันี ้
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(4)  สญัญาเช่าพืน้ท่ีเพ่ือใช้เป็นลานจอดรถของบริษัทฯ  

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : นายไพบลูย์ วชิระจงกล และนางวไิล วชิระจงกล  

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ีทําสญัญา : 1 พฤษภาคม 2559 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : พืน้ท่ีลานคอนกรีต ด้านหลังและด้านข้างของอาคารเลขท่ี 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีรวม 701.91 ตารางเมตร 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ หรือกิจการอ่ืนใดท่ีได้รับความเหน็ชอบจากผู้ให้เช่าเท่านัน้ 

ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2562 

หลกัประกนัตามสญัญา : o ผู้ เช่าวางเงินประกนัการเช่าจํานวน 100,000 บาท ให้แก่ผู้ ให้เช่า 

o ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเม่ือผู้ เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจาก

สถานท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ เช่าไม่ได้ผิดสญัญาเช่าแตป่ระการใด 

o หากมีความเสียหายใดเกิดขึน้กบัทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ เช่ามีหนีส้ินท่ีค้างชําระกับผู้ ให้เช่า 

ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหกัเงินดงักล่าวจากเงินประกนัการเช่า โดยหากหกัเงินประกนัแล้ว

ไม่เพียงพอต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ เช่าชําระให้ครบถ้วน 

พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 15 ตอ่ปี 

o หากผู้ เช่าประสงค์จะเลิกการเช่าก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่า ผู้ เช่าตกลงชําระค่า

เช่าให้แก่ผู้ ให้เช่าจนครบกําหนดอายสุญัญาเช่านีท้ัง้หมดทนัที 

 

 (5) สญัญาเช่าอาคาร – ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัทยอ่ย (พืน้ท่ีสว่นท่ี 1)  

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั 

วนัท่ีทําสญัญา : 1 พฤษภาคม 2561 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : พืน้ท่ีบางส่วน บริเวณชัน้ 2 - 4  ของอาคารเลขท่ี 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีรวม 331 ตารางเมตร 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีประกอบธุรกิจของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า : 1 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2562  

 

 (6) สญัญาเช่าอาคาร – ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัทยอ่ย (พืน้ท่ีสว่นท่ี 2) 

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนจํากดั สมจิตต์ อพาร์ตเม้นต์ 

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั 

วนัท่ีทําสญัญา : 1 มกราคม 2560 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : พืน้ท่ีบางส่วนในอาคารชัน้ล่างของสมจิตต์ อพาร์ตเม้นต์ เลขท่ี 49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีรวม 248.50 ตารางเมตร 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้เป็นสํานกังานของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2562 

หลกัประกนัตามสญัญา : o เช่าวางเงินประกนัจํานวน 135,000 บาท  เป็นหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้เช่า 

o ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเม่ือผู้ เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจาก

สถานท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ เช่าไม่ได้ผิดสญัญาเช่าแตป่ระการใด 

o หากมีความเสียหายใดเกิดขึน้กบัทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ เช่ามีหนีส้ินท่ีค้างชําระกบัผู้ ให้เช่า 
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ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหกัเงินดงักล่าวจากเงินประกนัการเช่า โดยหากหกัเงินประกนัแล้ว

ไม่เพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ เช่าชําระให้ครบถ้วน  

 

 (7) สญัญาเช่าอาคาร – ท่ีตัง้สาํนกังานของบริษัทยอ่ย (พืน้ท่ีสว่นท่ี 3)  

คูส่ญัญา : ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนจํากดั สมจิตต ์อพาร์ตเม้นต ์

ผู้ เช่า : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั 

วนัท่ีทําสญัญา : 1 พฤษภาคม 2561 

ทรัพย์สินท่ีเช่า : พืน้ท่ีบางส่วนในอาคารชัน้ล่างของสมจิตต์ อพาร์ตเม้นต์ เลขท่ี 49 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ีรวม 111 ตารางเมตร 

วตัถปุระสงค์การเช่า : เพ่ือใช้เป็นสํานกังานของผู้ เช่า 

ระยะเวลาการเช่า : ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 30 เมษายน 2564  

หลกัประกนัตามสญัญา : o เช่าวางเงินประกนัจํานวน 198,000 บาท  เป็นหลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้เช่า 

o ผู้ ให้เช่าจะคืนเงินประกนัดงักล่าวให้แก่ผู้ เช่าเม่ือผู้ เช่าได้ขนทรัพย์สินและบริวารออกจาก

สถานท่ีเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ เช่าไม่ได้ผิดสญัญาเช่าแตป่ระการใด 

o หากมีความเสียหายใดเกิดขึน้กบัทรัพย์สินท่ีเช่า หรือผู้ เช่ามีหนีส้ินท่ีค้างชําระกับผู้ ให้เช่า 

ผู้ เช่ายินยอมให้ผู้ ให้เช่าหกัเงินดงักล่าวจากเงินประกนัการเช่า โดยหากหกัเงินประกนัแล้ว

ไม่เพียงพอตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ เช่าชําระให้ครบถ้วน  

 

4.4.2 สญัญาเงินกู้ยืมท่ีสาํคญั 
 

 (1) บนัทกึข้อตกลงการใช้สนิเช่ือของสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน)   

คูส่ญัญา : ผู้ให้สญัญา: บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ให้กู้  : ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

วนัท่ีทําสญัญา : 7 มกราคม 2562 

ประเภทสินเช่ือ : หนงัสือคํา้ประกนั 

วงเงินกู้ ยืม : 5.00 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์การกู้ ยืม : เพ่ือคํา้ประกันการย่ืนซอง คํา้ประกันสัญญา  คํา้ประกันผลงาน และ คํา้ประกันการรับเงิน

ล่วงหน้า ไว้ตอ่หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนทัว่ไป   

คา่ธรรมเนียม : o ค่าธรรมเนียมจดัการการให้สินเช่ือ (Front end fee) ร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเช่ือตาม

บนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้

เง่ือนไขท่ีสําคญัอ่ืน : เง่ือนไขเช่นเดียวกนักบับนัทกึข้อตกลงการใช้สินเช่ือของบริษัทฯ  

หลกัประกนั : - 

 

 (2) บนัทกึข้อตกลงการใช้สนิเช่ือของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั  

คูส่ญัญา : ผู้ให้สญัญา: บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั  

ผู้ให้กู้  : ธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ 

วนัท่ีทําสญัญา : 7 มกราคม 2562 

ประเภทสินเช่ือ : หนงัสือคํา้ประกนั 
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วงเงินสินเช่ือ : 30.00 ล้านบาท 

วตัถปุระสงค์การกู้ ยืม : เพ่ือคํา้ประกนัการย่ืนซอง การปฏิบตัติามสญัญา รับประกนัผลงาน และ คํา้ประกนัการรับเงิน

ล่วงหน้า ไว้ตอ่หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนทัว่ไป   

คา่ธรรมเนียม : o ค่าธรรมเนียมจดัการการให้สินเช่ือ (Front end fee) ร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเช่ือตาม

บนัทกึข้อตกลงฉบบันี ้

เง่ือนไขท่ีสําคญัอ่ืน : มีเง่ือนไขเช่นเดียวกนักบับนัทกึข้อตกลงการใช้สินเช่ือ ของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากัด 

(มหาชน)  

หลกัประกนั : - 

  

4.4.3 กรมธรรม์ประกนัภยั 
 

 (1) กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจและทรัพย์สนิท่ีประกอบธุรกิจ  

คู่สัญญา 
ระยะเวลา 

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้เอาประกันภัย 

บริษัท อาคเนย์

ประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) * 

23 ธ.ค. 2561 – 

     23 ธ.ค. 2562 

ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินท่ีตัง้อยู่

เลขท่ี 163  ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพ 10400 และ เลขท่ี 123 ซอยโชคชัย

ร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุง เทพ  10400 ซึ่ง 

ประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง (รวมรากฐาน) 

เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ตรึงตรา ส่วน

ต่อเติม ส่วนปรับปรุง เค ร่ืองมือเคร่ืองใช้

สํานกังาน คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์

ต่างๆ งานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา 

ความเย็น รวมทัง้ทรัพย์สินทุกชนิดท่ีอยู่ใน

ความครอบครอง ควบคมุ หรือการดูแลของผู้

เอาประกนัภยัในฐานะผู้ รักษาทรัพย์ 

20.30 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 

อินเตอร์ จํากดั 

(มหาชน) และ/หรือ

บริษัทในเครือ และ/

หรือ คณุสมจิตต์ 

วชิระจงกล และ/หรือ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  

สเุทพแมนชัน่ 

หมายเหต ุ*  เป็นบริษัทที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ UVCAP ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน

ที่ 2 ข้อ 12 รายการระหวา่งกนั 
 

คู่สัญญา 
ระยะเวลา 

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้เอาประกันภัย 

บริษัท อาคเนย์

ประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) * 

23 ธ.ค. 2561 – 

     23 ธ.ค. 2562 

ประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สินท่ีตัง้อยู่

เลขท่ี 163  ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งปลูกสร้าง (รวม

รากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตัง้ตรึง

ตรา ส่วนต่อเติม ส่วนปรับปรุง เค ร่ืองมือ

เคร่ืองใช้สํานักงาน คอมพิวเตอร์  เค ร่ือง

1.50 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 

จํากดั และ/หรือ

บริษัทในเครือ และ/

หรือ คณุสมจิตต์ 

วชิระจงกล และ/หรือ 

ห้างหุ้นส่วนจํากดั  

สมจิตต์อพาร์เม้นต์ 
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คู่สัญญา 
ระยะเวลา 

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้เอาประกันภัย 

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ งานระบบต่างๆ เช่น 

ไฟฟ้า ประปา ความเย็น รวมทัง้ทรัพย์สินทุก

ชนิดท่ีอยู่ในความครอบครอง ควบคุม หรือ

การดูแลของผู้ เอาประกันภัยในฐานะผู้ รักษา

ทรัพย์ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ของบริษัท สโตน

เฮ้นจ์ จํากดั ท่ีตัง้อยู่ในอาคารท่ีเป็นชัน้ล่างของ

อาคารสมจิตต์อพาร์ทเม้นต์ ตัง้อยู่เลขท่ี 49 

ซอยวิภาวดีรังสิต 16/43 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพ 

หมายเหต ุ*  เป็นบริษัทที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ UVCAP ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน

ที่ 2 ข้อ 12 รายการระหวา่งกนั 
 

 (2) กรมธรรม์ประกนัภยัวิชาชีพ  

คู่สัญญา 
ระยะเวลา 

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน์ 

บริษัท อาคเนย์

ประกนัภยั จํากดั

(มหาชน) *  

4 ต.ค. 2561 –  

      4 ต.ค. 2562 

 

ประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity 

Insurance) สําหรับการบริหารจัดการการ

ก่อสร้างและโครงการ (Construction and 

Project  Management) ทัง้ในและต่างประเทศ

โดยคุ้ มครองถึงการให้คําปรึกษาและการ

ก่อสร้าง (Consultation and Construction) 

ตัวแทนด้านกฎหมายและท่ีดิน (Estate and 

Legal and Spousal Liability) การหมิ่น

ประมาท (Defamation) ความผิดจากกิจการ

ร่วมค้า (Joint Venture Liability)  การสูญหาย

ของเอกสาร  (Loss of Documents) การ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual 

Property Infringement) การปฏิบตัิงานของท่ี

ปรึกษา ผู้ รับเหมาช่วง และตัวแทน (Consult, 

sub-contractors and Agents) การทจุริตของ

พนักงาน (Dishonesty of Employees) 

(อย่างไรก็ดี  กรมธรรม์ไม่คุ้ มครองถึงการ

บาดเจ็บต่อร่างกายและความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิน  การ ชํา รุดของ เค ร่ืองจักรและ

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์) ซึ่งขอบเขตและ

เง่ือนไขการคุ้ มครองเป็นไปตามท่ีระบุใน

กรมธรรม์ 

100.00 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 

อินเตอร์ จํากดั 

(มหาชน) 

บริษัท อาคเนย์

ประกนัภยั จํากดั

(มหาชน) *  

23 ก.ค. 2561 – 

     23 ก.ค. 2562 

 

ประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity 

Insurance) สําหรับการบริหารจัดการการ

ก่อสร้างและโครงการ (Construction and 

20.00 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 

จํากดั 
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คู่สัญญา 
ระยะเวลา 

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน์ 

Project  Management) ทัง้ในและต่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียดเง่ือนไขและความคุ้มครอง

เช่นเดียวกันกับกับประกันภัยวิชาชีพของ

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหต ุ*  เป็นบริษัทที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ UVCAP ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน

ที่ 2 ข้อ 12 รายการระหวา่งกนั 
 

        (3)      กรมธรรม์ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

คู่สัญญา 
ระยะเวลา 

ประกัน 
ประเภทสัญญา 

ทุนประกัน 

(ล้านบาท) 
ผู้รับผลประโยชน์ 

บริษัท อาคเนย์

ประกนัภยั จํากดั

(มหาชน) /1 /2 

18 พ.ย. 2561 –  

     18 พ.ย. 2562 

 

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ

เจ้าหน้าท่ี (Directors and Officers Liability 

Insurance & Company Reimbursement 

Policy) เพ่ือคุ้มครองกรรมการ (Directors) และ

เจ้าหน้าท่ีระดับสูงหรือเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร 

(Executive Officers) ของบริษัท สําหรับความ

สูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเน่ือง

มากจากก ารล ะ เมิ ดห รื อ การ กระ ทํ าผิ ด 

(wrongful acts) ท่ีกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึง

ความคุ้ มครองบริษัทในกรณีท่ีได้รับอนุญาต

หรือผูกพันท่ีจะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/

หรือเจ้าหน้าท่ีสําหรับการกระทําผิดท่ีกรรมการ 

หรือเจ้าหน้าท่ีนัน้ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่ง

เป็นความรับผิดทางอาชีพการบริหารจัดการ 

(Managerial professional liability) 

50.00 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ 

อินเตอร์ จํากดั 

(มหาชน) 

หมายเหต ุ /1 เป็นบริษัทที่เก่ียวโยงกนักบับริษัทฯ โดยมีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ UVCAP ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วน

ที่ 2 ข้อ 12 รายการระหวา่งกนั 
 

4.5 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย  
 

กลุม่บริษัทฯ มีนโยบายลงทนุในกิจการซึง่ประกอบธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจหลกัของกลุม่

บริษัทฯ หรือเอือ้ให้เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) ทางใดทางหนึ่งกับกลุ่มบริษัทฯ อันจะทําให้มีผล

ประกอบการหรือผลกําไรมากขึน้ หรือมีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้

กลุม่บริษัทฯ อาจพิจารณาลงทนุในกิจการท่ีประกอบธุรกิจอ่ืนๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจดงักลา่วมีศกัยภาพและสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ ผลตอบแทน ความ

เสี่ยงท่ีจะได้รับจากการลงทุน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินและสภาวะเศรษฐกิจหรือปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งรอบคอบ ณ ขณะท่ีเข้าลงทนุ ซึง่การลงทนุในกิจการใด ต้องผา่นการอนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/

หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สดุ ซึ่งกลุม่บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือ

คูก่รณี ท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของกลุม่บริษัทฯ สงูกว่าร้อยละ 5.00 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น หรือไม่มีคดีความท่ีสง่ผล

กระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญัแตอ่ยา่งใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอื่น  
 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

6.1.1 บริษัท 

(1) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

ช่ือบริษัท  

ช่ือภาษาองักฤษ 

: 

: 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

Stonehenge Inter Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย์  : STI 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000153 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : เลขท่ี 163  ซอยโชคชยัร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

เลขทะเบียนบริษัท : 0105535158797 

ทนุจดทะเบียน : 134,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 134,000,000 บาท 

จํานวนหุ้นจดทะเบียน : 268,000,000 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ : 0.50 บาท 

โทรศพัท์ : +662-690-7462 

โทรสาร : +662-690-7463 

เว็บไซต์ (URL) : www.sti.co.th 
 

(2) บริษัทย่อย  

ช่ือบริษัท  

ช่ือภาษาองักฤษ 

: 

: 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั 

Stonehenge Company Limited 

ประเภทธุรกิจ : 

 

: 

ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง

ภายใน และงานอนรัุกษ์โบราณสถาน 

ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : เลขท่ี 163 ซอยโชคชยัร่วมมติร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : +662-690-7460 

โทรสาร : +662-690-7461 

เว็บไซต์ (URL) : www.stonehenge.co.th 
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6.1.2 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  

(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ช่ือบริษัท : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 

โทรสาร 

: 

: 

+662-009-9381 

+662-009-9001 ตอ่ 9381 

 

(2) ผู้ตรวจสอบบัญช ี

ช่ือบริษัท : บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8420 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : ชัน้ 48 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ : +662-677-2000 

โทรสาร :  +662-677-2222 

 

(3) ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ช่ือบริษัท : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : ชัน้ 11 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี170/30 ซอยสขุมุวิท 16  

ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : +662-661-8803-5 

โทรสาร :  +662-661-8813 

 

(4) ที่ปรึกษากฎหมาย 

ช่ือบริษัท : บริษัท เทพ จํากดั สาํนกังานกฎหมายเทพ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1193 อาคารเอ็กซิม ชัน้ 11 ห้อง 1106 - 1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : +662-278-1679-84 

โทรสาร :  +662-271-2367 

 

(5) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ช่ือบริษัท : บริษัท ดีไอเอ ออดิท จํากดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 958 ถนนออ่นนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทรศพัท์ : +662-332-9806-9 

โทรสาร :  +662-311-5567 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

- ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1  จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

268,000,000 หุ้น และมีทนุท่ีเรียกชําระแล้วจํานวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 268,000,000 หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 

7.2  ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียน 28 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

  

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.       บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั  72,834,800 27.18 

2.       นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ 40,000,000 14.93 

3.       นายไพรัช เล้าประเสริฐ 31,115,500 11.61 

4.       นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ 30,000,000 11.19 

5.       นายอิสรินทร์ สวุฒัโน 12,000,000 4.48 

6.       นายกิตตศิกัดิ์ สภุาควฒัน์ 8,000,000 2.99 

7.       นายรังสรรค์ พชัรากิตต ิ 6,100,000 2.28 

8.       นายเทอดสกลุ ววิิธวร  4,100,000 1.53 

9.       น.ส.เพียงฤทยั เกตพิุชยั 1,200,000 0.45 

10.    นายประสทิธ์ิ อินทะกนก 1,000,000 0.37 

11.    ผู้ ถือหุ้นอ่ืนๆ 61,649,700 23.00 

รวม                  268,000,000 100.00 

 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหัก

สํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับ

สภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะคํานึงถึงความจําเป็นและเหมาะสมของ

ปัจจยัอ่ืนๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั ทัง้นีม้ติท่ี

ประชมุคณะกรรมการของบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิ อนึ่งคณะกรรมการ
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บริษัทมีอํานาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้ หากเห็นควรวา่มีความเหมาะสมและไมก่ระทบตอ่การดําเนินงาน

ของบริษัท ทัง้นีจ้ะต้องรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวถดัไป  

• บริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกําไรสทุธิของงบการเงิน หลงั

หกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และหกัสํารองตามกฎหมายต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และขึน้อยู่กับความเหมาะสม แผนการ

ลงทนุ รวมทัง้จะคํานงึถึงกระแสเงินสดและฐานทางการเงินของบริษัทยอ่ยเป็นสาํคญั 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ฝ่ายบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ฝ่ายธุรการสํานกังาน 

 

ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ฝ่ายการเงิน 

 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ 

 

สมห์ุบญัชี 

ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

ผู้ อํานวยการฝ่าย

ธุรการสํานกังาน 

ผู้ อํานวยการอาวโุส  
ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ 

 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายบคุคล 
 

เลขานกุารบริษัทฯ

 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

8. โครงสร้างการจัดการ  

 

โครงสร้างองค์กรของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 4  ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง  โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีรายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้

 

 

 

 

ผู้จดัการฝ่าย

การบญัชี 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทา่น ดงันี ้

 
  

 ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายจมุพล สาํเภาพล ประธานกรรมการ 

2 นายไพรัช เล้าประเสริฐ รองประธานกรรมการ 

3 นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์       รองประธานกรรมการ 

4 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         กรรมการ 

5 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน กรรมการ 

6 นายกิตติศกัดิ ์ สภุาควฒัน์ กรรมการ 

7 นายวรวรรต  ศรีสอ้าน กรรมการ 

8 นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว กรรมการ 

9 นายกําพล  ปญุโสณี กรรมการ 

10 ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ กรรมการอิสระ 

11 ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการอิสระ 

12 นางสาวชวลรรค ศิวยาธร กรรมการอิสระ 

โดยมีนางนงนชุ พุม่ผล ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานกุารบริษัท 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ หรือ นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ 

หรือ นายไพรัช เล้าประเสริฐ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือ นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว หรือ นายกําพล       

ปญุโสณี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
 

 ช่ือสกุล ตาํแหน่ง 

1 ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2 ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการตรวจสอบ 

3 นางสาวชวลรรค ศิวยาธร กรรมการตรวจสอบ 
 

           โดยมีนางนงนชุ พุม่ผล ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ                                    

ทัง้นีผ้ศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชี 
ท่ีจะทําหน้าท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน   
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คณะกรรมการบริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

 ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร 

2 นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์       รองประธานกรรมการบริหาร 

3 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         กรรมการบริหาร 

4 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน กรรมการบริหาร 

5 นายกิตติศกัดิ ์ สภุาควฒัน์ กรรมการบริหาร 

6 นายวรวรรต  ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร 

7 นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว กรรมการบริหาร 

8 นายกําพล  ปญุโสณี กรรมการบริหาร 

โดยมีนางนงนชุ พุม่ผล ดํารงตาํแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีจํานวน 4 ทา่น ดงันี ้

 ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายจมุพล  สาํเภาพล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2 ผศ.ดร.ธเนศ  วีระศิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3 นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

4 นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมีนายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

 

 ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นายกิตติศกัดิ ์ สภุาควฒัน์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมีนางสวุรรณา แสงทอง ดํารงตําแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ ในปี 2561 มีรายละเอียด ดงันี ้

 

ช่ือสกุล 

จาํนวนเข้าร่วมประชุม/จาํนวนการประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 

กรรมการ 

บริหารความ

เส่ียง 

คณะ 

กรรมการบ

ริหาร 

1 นายจมุพล สาํเภาพล  6/8 - 2/2 - - 

2 นายไพรัช เล้าประเสริฐ 7/8 - - - 12/12 

3 นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์       7/8 - 2/2 - 11/12 

4 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         8/8 - - 3/3 12/12 

5 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน 8/8 - - 3/3 12/12 

6 นายกิตติศกัดิ ์ สภุาควฒัน์ 8/8 - - 3/3 12/12 

7 นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  8/8 - 2/2 - 12/12 

8 นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว  7/8 - - - 12/12 

9 นายกําพล  ปญุโสณี  8/8 - - - 11/12 

10 ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์  8/8 8/8 - - - 

11 ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ  4/8 3/8 1/2 - - 

12 นางสาวชวลรรค ศิวยาธร  7/8 8/8 - - - 

 

8.2  คณะผู้บริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสาํนกังาน ก.ล.ต.) มีจํานวน 12 ทา่น ดงันี ้

 

 ชื่อสกุล ตาํแหน่ง 

1 นายสมเกียรติ  ศิลวฒันาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายกิตติศกัดิ์  สภุาควฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

3 นายอิสรินทร์  สวุฒัโน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายธุรการสาํนกังาน 

4 นายวเิชียร  ดาวพลงัพรหม ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ 

5 นายสทิธิกร  กมลวานนท์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ 

6 นายรังสรรค์ พชัรากิตต ิ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ 

7 นายธนา รัตนนาคินทร์ ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์ 

8 นายเทอดสกลุ  วิวิธวร ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายวศิวกรรมงานระบบ 

9 นายยิง่ยง กงัแฮ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน 

10 นางสวุรรณา แสงทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

11 นายธวชัชยั ปางชาติ  ผู้จดัการฝ่ายการบญัชี 

12 นางสาววนิดา ชศูรี สมห์ุบญัชี 
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8.3  เลขานุการบริษัท  

นางนงนชุ พุม่ผล ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 13 กนัยายน 2560 โดยมีขอบเขต หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ ดงันี ้

1.จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

1.1) ทะเบียนกรรมการ 

1.2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

1.3) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 

3.จดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยี ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลู และดแูลให้มีการเก็บรักษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

นบัแตว่นัท่ีมีการจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

4.ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

o คณะกรรมการบริษัท 

ในท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ประจําปี 2560 และประจําปี 2561 ได้กําหนดค่าตอบแทนให้แก่

คณะกรรมการชดุตา่งๆ ของบริษัทฯ ในแตล่ะปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท/บุคคล 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2560  ปี 2561 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 
 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

ค่าเบีย้ประชุม 
 

คณะกรรมการบริษัท 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

 

20,000 

10,000 

 

25,000 

20,000 

 

20,000 

10,000 

 

25,000 

20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

 

- 

- 

 

15,000 

10,000 

 

- 

- 

 

15,000 

10,000 

คณะกรรมการสรรหา 
และพจิารณาค่าตอบแทน 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ 

 

 

- 

- 

 

 

15,000 

10,000 

 

 

- 

- 

 

 

15,000 

10,000 

คณะกรรมการบริหาร - - - - 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง - - - - 
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 โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560 และปี 2561 ดงันี ้ 

 

 

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

1 นายจมุพล สําเภาพล 330,000 390,000 - - 45,000 30,000 

2 นายไพรัช เล้าประเสริฐ 190,000 260,000 - - - - 

3 นายสมเกียรต ิศลิวฒันาวงศ์ 210,000 260.000 - - 30,000 20,000 

4 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         210,000 280.000 - - - - 

5 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน 210,000 280.000 - - - - 

6 นายกิตตศิกัดิ์ สภุาควฒัน์ 210,000 280.000 - - - - 

7 นายวรวรรต ศรีสอ้าน 210,000 280.000 - - 30,000 20,000 

8 นายบณัฑติ ม่วงสอนเขียว 210,000 260.000 - - - - 

9 นายกําพล ปญุโสณี 150,000 280.000 - - - - 

10 ผศ.ดร.ธเนศ วีระศริิ 150,000 200,000 20,000 30,000 10,000 10,000 

11 นางสาวชวลรรค ศวิยาธร 190,000 260,000 20,000 80,000 - - 

12 ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ 110,000 280,000 45,000 120,000 - - 

13 นายสนัต ิพงค์เจริญพิทย์* 60,000 - 15,000 - - - 

 รวม 2,440,000  3,310,000 100,000 230,000 115,000 80,000 

หมายเหต ุ: * นายสนัติ พงค์เจริญพิทย์ ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตัง้แตว่นัที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

o ผูบ้ริหาร 

  ในปี 2560  และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดงันี ้

ค่าตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวน

ราย 

ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

จาํนวน

ราย 

ค่าตอบแทน 

(ล้านบาท) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน โบนสั และคา่แรง 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้* และอ่ืนๆ ** 

13 26.43 12 28.55 

 

หมายเหต ุ*  โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัตัง้

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2556  

**  คา่ตอบแทนอ่ืนๆ เชน่ คา่เดินทาง คา่ที่พกั และคา่โทรศพัท์ 

  

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น  

 -ไมม่ี- 

8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มจํีานวนบคุลากรท่ีเป็นพนกังานประจําในชว่ง 2 ปี ท่ีผา่นมา แบง่

ตามบริษัท ได้ดงันี ้
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ชื่อบริษัท 
จาํนวนพนักงาน (ราย) 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) (STI) 374 434 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั (STH) 188 225 

รวม 562 659 

 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีอยู่ระหว่าง

ให้บริการและท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดจํานวนพนกังานกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามฝ่ายงานและอายุงาน ดงั 

ตอ่ไปนี ้

จาํนวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน 

ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อนิเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ*  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ตามนิยามผู้บริหารของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน 

กลุม่บริษัทฯ มีรายละเอียดคา่ตอบแทนพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

(ล้านบาท) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าตอบแทนพนักงาน ได้แก่ เงินเดือนและค่าแรง 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้* และอ่ืนๆ ** 

309.23 347.28 413.54 

หมายเหต ุ*  โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้ของกลุม่บริษัทฯ ได้แก่ เงินสมทบประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัตัง้

กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 1 มกราคม 2556 ขณะที่ STH ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เม่ือวนัที่ 

15 พฤศจิกายน 2558 

**  คา่ตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ เชน่ คา่เดินทาง คา่ที่พกั และคา่โทรศพัท์ 

 

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น 

  -ไมม่ี-   

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน(คน) 

2560 2561 

ผู้บริหาร*/เจ้าหน้าท่ีบริหาร 13 14 

ฝ่ายควบคมุงานก่อสร้าง 438 512 

ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม 34 36 

ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม 24 25 

ฝ่ายบญัชี -การเงิน -ธุรการ-บคุคล 53 72 

รวม 562 659 
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 8.5.3 ข้อพิพาทแรงงาน  

ในช่วงปี 2559 – 2561 กลุม่บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานใด 

8.5.4  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

("ตลาดหลกัทรัพย์ฯ") โดยบริษัทฯ ถือวา่ทรัพยากรบคุคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัและมคีณุคา่ยิ่งในการขบัเคลือ่นการดาํเนินธุรกิจ จึง

ได้มีแนวทางการพฒันาบุคลากรขึน้ สําหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล เพ่ือเพ่ิม

ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้

ผู้ปฏิบตัิงานมีความสขุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอตัรากําลงัพล 

1.1 วางแผน สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีโครงสร้างระบบงาน การจดักรอบอตัรากําลงัพลและการบริหารอตัรากําลงั

พลให้เหมาะสมและเพียงพอ มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานในบริษัทฯ รวมทัง้มีระบบการประเมินผลท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

1.2 จัดทําเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทัง้ด้านการสรรหา การเลื่อนตําแหน่ง การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน การวางแผนการพฒันาบคุลากร และการบริหารผลตอบแทน 

1.3 จดัทําสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ 

1.4 จดัทําระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะหนว่ยงาน 

1.5 จดัทําแผนการสบืทอดตําแหนง่งาน 

2. ด้านการพฒันาบคุลากร 

2.1 สง่เสริมให้มีการพฒันาอย่างเป็นระบบทัว่ถึงและต่อเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ 

และทกัษะการทํางานท่ีเหมาะสม เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้

สง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมให้กบับคุลากรตามตําแหนง่งาน 

2.2 จดัทําแผนพฒันาบคุลากรตามตําแหนง่งาน 

2.3 พฒันาศกัยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบตัิงานให้กบัผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัตามตําแหนง่

งานอยา่งตอ่เน่ือง 

2.4 สง่เสริมให้บคุลากรยดึมัน่ในวฒันธรรมองค์กร ปฎิบตัิตามจรรยาบรรณ มีคณุธรรม จริยธรรม เสยีสละ มีความ

สามคัคี อทิุศตนเพ่ือบริษัทฯ และสว่นรวม 

2.5 พฒันางานด้านการจดัการความรู้ เพ่ือสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ 

และประสบการณ์ในการทํางานอยา่งตอ่เน่ือง 

2.6 ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้ บริหารของ 

บริษัทฯ เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีการพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ สนบัสนนุให้กรรมการเข้า

ร่วมหลกัสตูรการอบรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการของบริษัท

จดทะเบียน เช่น หลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association 

หรือ IOD) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  หลกัสตูร 

Advanced Audit Committee Program (AACP) และหลกัสตูร Company Secretary (CS) 

3. ด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ 



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

65 

3.1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั ช่วยลดขัน้ตอนของงาน ปริมาณเอกสาร สามารถนําไป

วิเคราะห์เพ่ือการวางแผนตดัสนิใจในการปฏิบตัิงาน และใช้บริหารงานด้านบคุลากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.2. พฒันาระบบฐานข้อมลูบคุลากร 

3.3. ปรับปรุงและพฒันาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจดัการบคุลากร 

3.4. เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศด้านการบริหารจดัการบคุลากรให้ผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือรองรับการใช้

งานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบคุลากรเพ่ือรองรับการพฒันาระบบในอนาคต 

4. ด้านสวสัดิการและแรงงานสมัพนัธ์ 

4.1 เสริมสร้างความมัน่คง ขวญักําลงัใจ คณุภาพชีวิตท่ีดี ความผาสกุและพงึพอใจให้ผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือรักษาคนดี 

คนเก่งไว้กับบริษัทฯ โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลงาน ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสาร ให้

สิ่งจูงใจ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จดัสวสัดิการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมในการทํางาน ตามความ

จําเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง

ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบั 

4.1.1 ปรับปรุงระบบแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน 

4.1.2 ปรับปรุงสภาพความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

4.1.3 ยกยอ่งพนกังานท่ีเป็นคนเก่ง คนดี และทําคณุประโยชน์ให้บริษัทฯ 

4.1.4 ปรับปรุงระบบสวสัดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 

4.1.5 ปรับปรุงช่องทางการสือ่สารด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 

4.1.6 สง่เสริมงานด้านแรงงานสมัพนัธ์ 

5. การคดัสรรบคุลากร 

5.1 คดัเลอืกบคุลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ีตรงกบัสายงาน เข้ามาร่วมงาน 

5.2 บริษัทฯ จะบรรจพุนกังาน ตามความจําเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนกังานท่ีจะได้รับการบรรจตุ้อง

มีความสามารถเหมาะสมกบัตําแหนง่งานและมีคณุสมบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ 

6. การรักษาบคุลากร 

6.1 จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้ตวัชีว้ดัผลการปฏิบิตงาน (KPIs) มาเป็น

ปัจจยัหลกัในการประเมิน 

6.2 จดัทําแผนพฒันารายบคุคลในแต่ละระดบั ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้

พนกังานได้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานในตําแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 

6.3 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในงานบริหารบคุคล และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดขัน้ตอน

งาน ปริมาณงาน และเอกสาร 

6.4 กําหนดผลตอบแทนให้เหมาะสมกับแต่ละตําแหน่งงาน โดยคํานึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ

ตําแหนง่งาน สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะคา่ครองชีพ อตัราคา่จ้างแรงงานในตลาดขณะนัน้ การแขง่ขนัใกล้เคียงกบับริษัทอ่ืน

ท่ีมีลกัษณะธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนั 

6.5 จดัทํากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน หรือระหวา่งพนกังานด้วยกนัเอง เพ่ือสร้างความสามคัคี 

6.6 รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนกังานท่ีบริษัทฯ ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อ

ร้องทกุข์ของพนกังานโดยเร่งดว่น  



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

66 

9.  การกาํกับดูแลกิจการ  

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่ว่าการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีจะเป็นประโยชน์

ตอ่การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ โดยทําให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นแนวทาง

สาํคญัหนึง่ในการสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทฯได้

นําหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ท่ีออกโดยคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 7 

พฤษภาคม 2561 และได้เร่ิมเข้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯเป็นวนัแรก เมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 อยา่งไรก็ดี แม้

จะอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงเพ่ือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯก็ได้มีการดําเนินการในเร่ืองท่ี

เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ดงันี ้

- พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ท่ีผ่านการอนมุตัิและกําหนดกฎบตัร

ฉบบัแรก โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ทัง้นีเ้น่ืองด้วยกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะฉบบัยงัคงมีความเหมาะสม สอดคล้อง และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจด

ทะเบียน ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 จึงได้มีมติทบทวนกฎบตัรแต่ละฉบบั

โดยยงัคงไว้ซึ่งขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบเดิม และบริษัทฯได้เผยแพร่กฎบตัรของคณะกรรมการทกุชุด ไว้บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.sti.co.th ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลนกัลงทุนสมัพนัธ์ หวัข้อย่อย กฎบตัร

คณะกรรมการ 

 อยา่งไรก็ตามในปี  2562  บริษัทฯ จะทบทวนกฏบตัรของคณะกรรมการทกุชุด ให้มีความเป็นปัจจุบนั สอดคล้อง และ

เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่ไป 

- พิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายบริษัท 7 นโยบาย เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน โดยได้รับการอนมุตัิจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 

มีนาคม 2561 ได้แก่  

1. นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ  

2.นโยบายการเข้าทํารายการระหวา่งกนั  

3.นโยบายการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  

4.นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

5.นโยบายการบริหารความเสีย่ง  

6.นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต หรือไม่ปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower Policy)   

7.จริยธรรมธุรกิจ ข้อพงึปฏิบตัิในการทํางาน  

โดยบริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายทัง้ 7 รายการท่ีกลา่วมา ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.sti.co.th ภายใต้หวัข้อ 

ข้อมลูนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อยอ่ย การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี, จริยธรรมและธุรกิจ และนโยบายบริษัท เพ่ือเป็นข้อมลูให้กบัผู้ ถือ

หุ้น ผู้ ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ และนอกจากนีย้ังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายในขององค์กร 

(intranet) รวมถึงการติดประกาศในกระดานข่าวสารประชาสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
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พนกังาน รับทราบและตระหนกัถึงความสาํคญัของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการดําเนินงานอนั

จะนําไปสูก่ารพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯต่อไป ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯได้มีการดําเนินการและปฏิบตัิงานตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ 5 หมวด ดงันี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

ด้วยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ทําหน้าท่ีแทนตน 

และมีสทิธิในการตดัสนิใจเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯจึงให้ความสาํคญัและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น

ได้ใช้สิทธิของตน ตลอดจนจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น อนัประกอบด้วย 1.สิทธิขัน้

พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีสว่นแบ่งในกําไรของกิจการ 2.สิทธิในการรับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่สาํคัญ การได้รับขา่วสารข้อมลูของกิจการอยา่งเพียงพอ 3.สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้

สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ เช่น 

การจดัสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการ

พิเศษ เป็นต้น  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้

สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

(1) การประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือน นบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชี

ในแต่ละปี ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุ หรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะอํานวยความ

สะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มท่ี และจะไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัโอกาสการ

เข้าประชุมของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัด

ประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองท่ีกระทบ

เก่ียวกบัผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกบัเง่ือนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายท่ีใช้บงัคบั ท่ีจะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น

เป็นการเร่งดว่น บริษัทฯจะเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป เป็นต้น  

o บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 

7 วนัก่อนวนัประชุม หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศต่างๆกําหนด และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชุม

ลว่งหน้าเป็นเวลาติดตอ่กนั 3 วนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั  

o บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสําคญัเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการ

ประชมุ รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุได้ 

โดยสง่มายงับริษัทฯ ผา่นอีเมล cs@sti.co.th 

 

(2) การดําเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ สนบัสนนุให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น

อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

o บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยก่อนดําเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุม

ทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระ
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การประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ 

โดยมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

จากผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ในวาระการประชมุท่ีมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงมติเป็น

แตล่ะรายการ  

o ในวาระการประชมุเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการได้ทีละคน 

ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้าทําหน้าท่ีกรรมการเพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 

เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง  

o ในวาระการประชมุท่ีสาํคญั เช่น การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ เป็นต้น 

บริษัทฯ จะจดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

o บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระร่วมเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น และ

เปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

 

(3) การจดัทํารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชุม หรือ

อย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวนัทําการถดัไป และจะจดัสง่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 

วนั และเผยแพร่รายงานการประชมุดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

o ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีถกูต้องครบถ้วน โดยจะระบถุึงวิธีและ

ขัน้ตอนการลงคะแนน คําถามคําตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออก

เสยีง รวมถึงบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ 

 ในปี 2561 บริษัทฯมีการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั) เมื่อวนั

พฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 และมีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัพธุท่ี 30 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้ ถือ

หุ้นมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมจํานวน 8 ราย นบัจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 100 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทัง้หมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 โดยมี

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ท่ีปรึกษาการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน เข้าร่วมการ

ประชมุ 

 ก่อนเร่ิมการประชุมเลขานกุารบริษัทฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงรูปแบบและวิธีการดําเนินการประชุม รวมถึงวิธีการ

ออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ พร้อมทัง้จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทางจดหมาย

ลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ และลงประกาศแจ้งวนันดัประชุมวิสามญัผู้ ถือ

หุ้นในหนงัสอืพิมพ์รายวนั ลว่งหน้าก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

  

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น

ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร โดยบริษัทฯ มีนโยบายและ/หรือแนวทางการปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว ดงันี ้

 

(1) การให้ข้อมลูสาํหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 

o บริษัทฯ จะจดัทําหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
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o บริษัทฯ จะดําเนินการประชมุผู้ ถือหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุม และจะไม่เพ่ิมวาระ

การประชุมท่ีไม่ได้แจ้งไว้ลว่งหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

 

(2) การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 

o บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และสามารถเสนอช่ือบคุคลเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยต้องเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมและช่ือบคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผ่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด ดงันี ้  

 

การเสนอวาระประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติม 

ผู้ ถือหุ้นจะต้องระบุวตัถปุระสงค์และรายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ พร้อมข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา 

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะปฏิเสธการนําเร่ืองในกรณีดงัตอ่ไปนี ้เข้าบรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น  

- เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติในเร่ืองดงักลา่ว หรือ

เร่ืองท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

- เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้  

- เร่ืองซึง่ตามปกติกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดําเนินการกําหนด

เป็นวาระการประชมุทกุครัง้ 

- เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัทฯ 

หรือเร่ืองท่ีขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  

- เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือกรณีฯ บริษัทต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมแล้ว ไมส่ามารถติดตอ่กบัผู้

ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ืองได้ 

- เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา และได้รับมติสนบัสนนุด้วย

เสยีงท่ีน้อยกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยข้อเท็จจริงในเร่ืองดงักลา่วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญั หรือเร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว หรือเร่ืองท่ีซํา้กบัเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยได้เสนอมาก่อนแล้ว  

รวมถึงกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ผา่นทางช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

ทัง้นี ้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองข้อเสนอท่ีจะได้รับการบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น และนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป  โดยให้ถือ

วา่ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 
 

การเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหนง่กรรมการ 

บริษัทฯ กําหนดคุณสมบตัิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมดงักลา่วข้างต้น ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาตรา 89/28 ระบวุ่า ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออก

เสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ จะทําหนังสือเสนอเร่ืองท่ีจะขอให้

คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่า เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา
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แล้วแต่กรณีพร้อมทัง้รายละเอียดของเร่ืองท่ีเสนอ รวมถึง มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ให้ดํารง

ตําแหนง่กรรมการบริษัท โดยต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

สําหรับบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทนัน้ ต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของ

สาํนกังาน ก.ล.ต.  คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้มีคณุสมบตัิอ่ืนๆ ตามท่ี

บริษัทกําหนด เช่น เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์ต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีประวตัิการทํางานท่ีดี มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความซื่อสตัย์ มี

คณุธรรม และสามารถเข้าประชมุคณะกรรมการได้อยา่งสมํ่าเสมอ เป็นต้น  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณากลัน่กรองรายช่ือบุคคลใดท่ีจะ

ได้รับการเสนอช่ือคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาว่า จะนําเสนอรายช่ือบคุคล

ดงักลา่วแก่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือไม ่ โดยให้ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นท่ีสดุ 

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบล่วงหน้า  

โดยเฉพาะวาระสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมลูประกอบ

วาระการประชุมก่อนตดัสินใจ เว้นแต่มีเหตจํุาเป็น รวมทัง้ ไม่จํากดัสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมภาย

หลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามเวลาท่ีกําหนดไปแล้ว เป็นต้น  

o บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบับริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา แก่ผู้ ถือ

หุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
 

(3) การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

o บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่

ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพ่ือให้เกิดความยตุิธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุราย โดยบริษัทฯ ได้

กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมลูภายในของบริษัทฯและแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในแสวงหาประโยชน์สว่นตน 

เป็นคําสัง่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจ้งให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ   

o บริษัทฯ กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายใน ทําการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น 

ผา่นกองทนุสว่นบคุคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทแก่สาธารณะ และหลงัจากเปิดเผยงบการเงิน

นัน้แล้ว อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีข้อมลูได้เผยแพร่ในระดบัพอสมควร หรือ 48 ชัว่โมง ในกรณีท่ีข้อมลูได้ถกูเผยแพร่

อยา่งไมแ่พร่หลาย โดยบริษัทฯ ได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ 

ไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือนําไปเปิดเผยจนสง่ผลเสยีหายทางใดทางหนึง่แก่บริษัทฯ  

o บริษัทฯให้ข้อมลูเก่ียวกบัหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึง

บทกําหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งถือโดย

ตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ 

รวมทัง้ เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ 

และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่วต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย 

โอน หรือรับโอน  
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(4) การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 

o บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์และ

สามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระ

นัน้ๆ มีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาวาระดงักลา่วนัน้ 

บริษัทฯมีการจัดทํานโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน ตัง้แต่ปี 2560 โดยผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 12 ตลุาคม 2560 ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี

สาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หลกัปฏิบตัิท่ี 6.3 ข้อ 6.3.1 เร่ืองการกํากบัดแูลให้มีการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึ่ง

รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรักษาความลบั การรักษาความนา่เช่ือถือ และความพร้อมใช้ของข้อมลู รวมทัง้

การจดัการข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีการพิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน

อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการอนมุตัิจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 

และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.sti.co.th, และอินทราเน็ต รวมถึงการติดประกาศในกระดานข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องทุกฝ่าย ตลอดจน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้ทราบและนําไปปฏิบตัิ 

 

หมวดที่ 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย  

 3.1 ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความซื่อสตัย์

และจริยธรรมอนัดี เพ่ือพฒันากิจการให้มีความเจริญเติบโตและความมัน่คง โดยคํานึงถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือ

หุ้นอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว ภายใต้แนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

o ปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบของบริษัท ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใส และดําเนินการใดๆ 

ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

o บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มท่ี 

ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

o เคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทัง้ข้อมลูสารสนเทศให้ผู้ ถือหุ้นทกุ

รายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สมํ่าเสมอ ทนัเวลา และถูกต้องครบถ้วนตามความจริง โดยมีข้อมูลสนบัสนุนท่ีมีเหตุผลอย่าง

เพียงพอ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด  

3.2 พนักงาน 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีวา่ พนกังานทกุคนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัและเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของบริษัทฯ เรา

จึงยึดมั่นในหลักการท่ีจะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และพร้อมท่ีจะรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเสมอภาค โดยเปิดช่องทางให้พนกังานแจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการกระทําผิด การ

แจ้งเบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการ

ทํางานหรือการตดัสินใจของพนกังาน โดยถือปฏิบตัิตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมูล

หรือให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริต หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัทและจรรยาบรรณ (Whistleblower 

Policy) ท่ีได้รับการอนมุตัิและประกาศใช้อยา่งเป็นทางการโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 
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27 มีนาคม 2561 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.sti.co.th ภายใต้หวัข้อ ข้อมลูนกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อ

ยอ่ย นโยบายบริษัท โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังาน ดงันี ้

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดคา่ตอบแทน สวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนสั กองทนุสํารอง

เลีย้งชีพ เป็นต้น ให้กบัพนกังานอย่างเป็นธรรม โดยจะกําหนดให้สอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ผลการปฏิบตัิงาน และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทฯ จะวดัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างเป็น

ธรรม 

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานของพนกังานให้ถูกสขุลกัษณะ เอือ้ต่อการทํางานอย่างมี

ประสทิธิภาพ และมีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังาน  

o บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสพนกังาน

อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ โดยมีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ืองทัง้ภายในและภายนอกบริษัท เป็นประจําเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ี และนําความรู้ท่ีได้มาใช้กับการทํางานหรือนําไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ โดยปี 

2561 บริษัทฯได้มีการจดัการฝึกอบรมพนกังานภายใน จํานวน 15 ครัง้ และศกึษาดงูานภายนอกองค์กร 2 ครัง้ 

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีรักษาข้อมูลส่วนตวัของพนกังาน โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลสว่นตวัของพนกังาน เช่น 

เงินเดือน ประวตัิการรักษาพยาบาล ตอ่บคุคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วตามข้อบงัคบั และ/

หรือกฎหมาย  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังาน

โดยเคร่งครัด 

3.3 คู่ ค้า 

o บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการสร้างและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อคู่ค้าอย่างยัง่ยืน โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการ

ดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และอยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ บริษัทฯ 

จะปฏิบตัิตามสญัญาและ/หรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีได้ตกลงกนัไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด  

o บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบตัิตอ่คูค้่าทกุรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

o บริษัทฯ มีข้อห้ามในการเรียกรับ และ/หรือยอมรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตจากคูค้่า  

o บริษัทฯ มีนโยบายมุง่ทําธุรกิจร่วมกบัคูค้่าท่ีดําเนินกิจการอยา่งเป็นธรรมและมีความตระหนกัถงึความรับผิดชอบท่ีดี

ตอ่สงัคม 

3.4 ลูกค้า  

o บริษัทฯ มีนโนบายในการมุง่เน้นท่ีจะสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจแก่ลกูค้า ด้วยคณุภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการในระดบัสากล ภายใต้ราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมตอ่ลกูค้า 

o บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลงานบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกําหนด และกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ให้งานบริการท่ีมีประสทิธิภาพ สอดคล้องตอ่ความต้องการของลกูค้า บริษัทฯ มีหน้าท่ีในการให้ข้อมลูข่าวสาร

เก่ียวกบังานบริการของบริษัทฯ แก่ลกูค้าอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสําหรับการตดัสินใจของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะไม่

จงใจปกปิดข้อมลู และ/หรือให้ข้อมลูในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิดเก่ียวกบังานบริการของบริษัทฯ 

o บริษัทฯ มีหน้าท่ี รักษาข้อมูลความลบัและสารสนเทศของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้ เก่ียวข้องโดยมิชอบ และจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูลกูค้าโดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือจากผู้มีอํานาจของบริษัทก่อน เว้นแต่

เป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือชีแ้จงหรือดําเนินการในทางกฎหมาย 
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o จดัให้มีช่องทางเพ่ือให้ลกูค้าสามารถเสนอข้อแนะนําหรือร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนของบริษัท 

3.5 คู่แข่ง 

o บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัิต่อคู่แข่ง

ทางการค้า ภายใต้กรอบกติกามารยาทของการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

o บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ เพ่ือทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดย

ปราศจากข้อมลูอนัเป็นข้อเท็จจริงท่ีพิสจูน์และตรวจสอบได้ 

o บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน และ/หรือคู่แข่ง

ทางการค้า 

3.6 เจ้าหนี ้

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ/หรือเง่ือนไขตา่งๆ ในสญัญาท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้ในกรณีท่ี

บริษัทฯ มีเหตสุดุวิสยัจนทําให้ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อกําหนดและ/หรือเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งในสญัญา และ/หรือมีเหตทํุาให้

ผิดนดัชําระหนี ้ บริษัทฯ จะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้

หลกัความสมเหตสุมผล  

o บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะบริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ให้ดําเนินการไปได้อย่างมัน่คง ซึ่งเป็นแนวทาง

หนึง่ในการสร้างความเช่ือมัน่ตอ่เจ้าหนี ้ 

o บริษัทฯ มุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเจ้าหนี ้โดยให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั  

3.7 ชุมชนและสังคม 

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตาม

กฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สขุอนามยั และสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้องเหมาะสม 

นอกจากนีย้งัได้ปลกูฝังจิตสาํนกึเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้การสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของสงัคมและชมุชนให้ดีขึน้  

o บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ รวมทัง้ไม่ให้ความ

ร่วมมือหรือสนบัสนนุบคุคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีทําธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภยัตอ่สงัคมและความมัน่คงของประเทศ 

3.8 หน่วยงานราชการ  

o บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 

o บริษัทฯ มีนโยบายติดต่อทําธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทฯต่อต้านการให้

สนิบนกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐในรูปแบบตา่งๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆกบับริษัทฯ 

 นอกจากนี ้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถสอบถามข้อมลูของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเร่ืองตา่งๆมายงัคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ โดยสามารถสง่เร่ืองร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายงัคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีอยู่บริษัทฯ หรือผ่านอีเมล  

ac@sti.co.th ทัง้นี ้ข้อมลูเร่ืองร้องเรียนจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่ตรวจสอบข้อมลู และ

เสนอแนวทางแก้ไข และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลู

ทางการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ได้
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โดยสะดวกและเทา่เทียมกนั ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ผา่นช่องทางการเผยแพร่ขา่วของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ56-1) รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.sti.co.th 

เป็นช่องทางหลกั โดยบริษัทฯจะปรับปรุงข้อมลูตา่งๆบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ  

 นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัเพ่ิมช่องทางการติดต่อ สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการตอบข้อซกัถามและ

เปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯได้ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัตอ่เหตกุารณ์ และเทา่เทียมกนัในการเข้าถึงข้อมลูและการได้รับข้อมลูของผู้มี

สว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยเฉพาะข้อมูลสําคญัท่ีจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หรือราคาหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถนําข้อมลูเหลา่นัน้ไปประกอบการตดัสินใจในการลงทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีผู้้ ถือ

หุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ สื่อมวลชน ประชาชนทัว่ไป และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ สามารถติดต่อ สว่นงานนกัลงทุน

สมัพนัธ์ ของบริษัทได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 0-2690-7462 ต่อ 126 โทรสาร 0-2690-7463 หรืออีเมล IR@sti.co.th ซึ่งในปี 

2561 บริษัทฯมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารของกลุม่บริษัทผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

เข้าถึงและติดตามข้อมลูขา่วสารของกลุม่บริษัท ดงันี ้ 

- เปิดเผยข้อมลูของกลุม่บริษัทผา่นเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (SET Opportunity Day) ซึ่งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ สําหรับรอบผล

การดําเนินงาน ประจําปี 2561 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

- เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารถึงพนกังานผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ เช่น อินทราเน็ต และอีเมล์ อยา่งสมํ่าเสมอ  

 

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

o คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน ทัง้

ภาคธุรกิจและสาขาอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลกิจการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น ทําหน้าท่ีกําหนด

นโยบายภาพรวมของกิจการ ตลอดจนพิจารณาการบริหารงานในเร่ืองสําคญัของกิจการ รวมทัง้กํากบัดแูลและตรวจสอบให้

การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้อย่างถกูต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคํานึงถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ   

o ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน 5 

คน (คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 12 คน) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 

25.00 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 12 คน) และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 4 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 12 คน) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ีกําหนดให้บริษัท

จดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด เพ่ือทําหน้าท่ีถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเร่ือง

ตา่งๆ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพ่ือรักษาผลประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้อง  

o คณะกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่  

o คณะกรรมการมีนโยบายให้มจํีานวนกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสดัสว่นอยา่งยตุิธรรมของเงิน

ลงทนุของผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ 
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o การแตง่ตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยการสรรหากรรมการ

ต้องมีความโปร่งใส และมีการนําเสนอข้อมลูประวตัิการศึกษาและประสบการณ์ทํางานของบคุคลผู้ ได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการ

อยา่งถกูต้องและเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 

o ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่าง

น้อยจํานวนหนึ่งในสาม หากจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกในจํานวนใกล้เคียงกบัจํานวนหนึ่งในสาม

ท่ีสดุ โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ก่อน ทัง้นี ้กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้ อาจได้รับ

เลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกได้  

o กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ

เลอืกเข้าดํารงตําแหนง่ใหมไ่ด้โดยไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ สาํหรับคณุสมบตัิในการดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการ

กําหนดนโยบายวา่ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกนั คณะกรรมการจะ

ทบทวนความเป็นอิสระท่ีแท้จริงของกรรมการอิสระผู้นัน้เป็นประจําทกุปี  

o คณะกรรมการแบง่อํานาจและความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการบริหารงานประจําวนั

ออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมิได้เป็นบคุคลเดียวกนั ซึ่งคณะกรรมการบริษัท 

ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย การกํากบัดแูลและการบริหารงานของฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีได้รับ

อนุมตัิ ทัง้นีบ้ริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัผู้บริหารอย่างชดัเจนและมีการ

ถ่วงดลุอํานาจระหวา่งกนั บริษัทฯ กําหนดนโยบายการดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืน โดยห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ 

ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการของกิจการอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ

บริษัทฯ และปฏิบตัิตามแนวนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทกําหนดไว้ 

o คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท ซึ่งต้องเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์

ในการทําหน้าท่ีดงักล่าว โดยเลขานุการบริษัทจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และสนบัสนนุให้เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์

ตอ่การเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง  

 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(2.1) หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกับการดําเนินงาน เช่น 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้กํากบัดแูลให้

ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้

ข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และความ

รอบคอบในการตดัสนิใจ ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ในระยะยาว

ของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 

(2.2) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการให้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

สื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจนโยบายดงักล่าวอย่างถูกต้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือ

หน้าท่ีให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีกําหนดได้อย่างเหมาะสม ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนนโยบาย
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การกํากบัดแูลกิจการและประเมินการปฏิบตัิงานตามนโยบายดงักลา่วทกุปี โดยบริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.sti.co.th 

 (2.3) จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม คํานงึถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  โดย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือ

เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัรับทราบ เข้าใจ และนํามาตรฐานด้านจริยธรรมดงักลา่วไป

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และบริษัทฯได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

https://www.sti.co.th 

 (2.4) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการเข้าทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของ

บริษัทฯ ไว้อยา่งชดัเจน เพ่ือรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว เช่น คู่สมรส บตุร ญาติสนิท เป็น

ต้น แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมทัง้ควรหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนี ้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นได้เสียหรือเก่ียวโยงกบัรายการ

ท่ีพิจารณามีหน้าท่ีต้องแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และ

บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ตัดสินใจ หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะ

พิจารณารายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ  

ทัง้นีร้ายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบก่อนจะนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป โดยในการเข้าทํารายการ

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการปฏิบตัิตามขัน้ตอนตามแนวทางในเร่ืองดงักลา่วท่ีได้กําหนดไว้ และทําการ

เปิดเผยข้อมูลรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดง

รายการข้อมลูประจําปีอยา่งถกูต้องครบถ้วน 

(2.5) ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับระบบควบคุมภายใน โดยได้กําหนดภาระหน้าท่ีและอํานาจการ

ดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ของผู้บริหารและพนกังานในแต่ละระดบัไว้อย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมี

การควบคุมการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดให้

ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ ทําหน้าท่ีติดตาม ควบคมุ และประเมินผลระบบควบคมุภายใน มิได้เป็นบคุคลหรือฝ่ายงาน

เดียวกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี

เป็นผู้สอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในท่ีฝ่ายบริหารได้จดัให้มีขึน้ รวมทัง้ มี

การทบทวนและปรับปรุงระบบควบคมุภายในในด้านตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีอยู่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบ

ควบคมุภายในท่ีวางไว้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจําทกุไตรมาส 

และบริษัทฯจะเปิดเผยผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในในรายงานประจําปีด้วย  



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

77 

(2.6) นโยบายการบริหารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลมุทัง้

องค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว และเป็นผู้ รายงานข้อมลูระดบัความ

เสีย่งให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นประจํา หรือให้ทราบทนัทีเมื่อพบรายการผิดปกติ หรือสญัญาณเตือนภยั 

หรือการเปลีย่นแปลงของระดบัความเสีย่งท่ีมีนยัสาํคญั นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการทบทวน

ระบบหรือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยข้อมูล

ดงักลา่ว พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงในรายงาน

ประจําปี 

(2.7) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะกําหนดช่องทางให้แก่ผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีสว่นได้เสยีในการ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หรือส่งมายัง

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ จะ

ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าวตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ รวมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 

(3) การประชมุคณะกรรมการ 

(3.1) บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อยทกุไตรมาส และอาจจดัให้มีการประชมุอีก 1 ครัง้ ในหนึง่

เดือนก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยบริษัทฯ จะกําหนดตารางการประชุมท่ีชดัเจนลว่งหน้าตลอดปี 

เพ่ือให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทกุครัง้โดยพร้อมเพรียงกนั และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตาม

ความจําเป็น  ซึง่บริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทกุคนท่ีจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีจดัขึน้ในแต่ละปี โดยในปี 2561 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2561-31 ธนัวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุทัง้สิน้ จํานวน 8 ครัง้  

(3.2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกนัพิจารณาและให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีจะบรรจุเข้าเป็น

วาระการประชมุในการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนสามารถเสนอเร่ืองท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี ้จะกําหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณาเพ่ือ

ติดตามและควบคมุดแูลผลการดําเนินงานของกิจการเป็นประจําในทกุครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(3.3) เลขานุการของคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้

คณะกรรมการได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆลว่งหน้า และมีระยะเวลาในการศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมลูก่อนเข้าประชมุ เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานกุารบริษัทฯ 

จะเข้าร่วมประชุมเพ่ือทําหน้าท่ีบันทึกรายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการ

พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง  รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

(3.4) ประธานกรรมการบริษัทจะทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการ

ประชุมได้ ให้ท่ีประชุมคดัเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมแทน โดยประธานในท่ี

ประชุมมีหน้าท่ีดูแลและจดัสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนําเสนอ ซกัถาม และพิจารณา
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ข้อมลู โดยกรรมการทกุคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระในประเด็นสาํคญั โดยยึดถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม  

(3.5) ในวาระการประชุมเ พ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสําคัญท่ีจะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูท่ีจําเป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้รับ

มอบหมาย นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของท่ีปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอก

เพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็นและสมควร โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

(3.6) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตาม

ความจําเป็นและเห็นสมควร เพ่ือนําเสนอข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ตอ่วาระประชมุตา่งๆ  อีกทัง้ 

เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนําไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสทิธิภาพตอ่ไป  

(3.7) บริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือความคลอ่งตวัต่อการดําเนิน

ธุรกิจและให้เกิดความต่อเน่ืองในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

บริหารต้องนําเร่ืองท่ีผา่นการพิจารณาแจ้งตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ต่อไป เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทรับทราบและสามารถติดตามกํากบัดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการได้ทนัเหตกุารณ์อยูเ่สมอ 

 

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ปัญหา และร่วมกนัพฒันาประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผลใน

การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตอ่ไป โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท

ในภาพรวมไว้ในรายงานประจําปี  

 

(5) คา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

(5.1)  ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน และเสนอขอ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Shareholder Meeting) ทกุปี โดยพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเทียบเคียงกบับริษัทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั ซึ่งมีขนาด

กิจการท่ีใกล้เคียงกนั รวมทัง้ต้องมีระดบัท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจหรือรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามท่ี

ตามต้องการ 

(5.2) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี

คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารกําหนด และเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และอยู่ในระดบัท่ี

เหมาะสม โดยสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน อีกทัง้

เป็นอัตราท่ีแข่งขนัได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน เพ่ือจูงใจหรือรักษาผู้บริหารท่ีมี

คณุภาพ  

 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ ทําหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารทกุปี เพ่ือนําไปใช้ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแต่ละปี 

โดยใช้เกณฑ์คา่ตอบแทนท่ีได้ตกลงกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอยา่งเป็นรูปธรรม ร่วมกบัผลการปฏิบตัิงานเพ่ือ



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

79 

ผลกัดันกิจการให้บรรลุเป้าหมายหรือแผนงานท่ีวางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบผลประเมินดงักลา่ว และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ทราบ  

 

(6) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

(6.1) คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ได้รับ

การฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบตัิงาน และจดัเตรียมเอกสารข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ และ/หรือข้อมูลอ่ืนๆท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการให้แก่กรรมการใหม ่รวมทัง้มีการปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ เพ่ือให้ทราบข้อมลูอย่าง

เพียงพอในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเข้าอบรมหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน ซึ่งบริษัทจะแจ้งกําหนดการอบรมหลกัสตูรต่างๆให้แก่กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสมํ่าเสมอ และ

ปัจจุบันกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการของ

สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดงัรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี  

 โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมท่ีเก่ียวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของ

กรรมการเพ่ิมเติม ดงันี ้

- ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ : เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

153/2561 

- นางสาวชวลรรค ศิวยาธร : เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

150/2561 

- นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ : เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 

รุ่น 264/2561 และ Capital Market Leader Program (CMA รุ่น 26/2561), Capital Market 

Academy 

- นายกิตติศกัดิ์ สภุาควฒัน์ : เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) รุ่น 

263/2561 

- นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว : เข้าร่วมการอบรมหลกัสตูร  Directors Certification Program (DCP) 

รุ่น 252/2561 และ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 11/2561 

(6.2)  คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมแผนงานเพ่ือ

พฒันาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง

กรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทกําหนดให้ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานถึงสิง่ท่ีได้ทําระหวา่งปีเพ่ือพฒันาผู้บริหารและแผนสบืทอดงานให้ทราบเป็นประจําทกุปี 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชดุยอ่ย 4 ชดุ ได้แก่  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามข้อกําหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ                

(2)  คณะกรรมการบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี   

คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีหน้าท่ีกําหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย  

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าท่ีประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้

พิจารณาแนวทางลดหรือควบคมุความเสี่ยง  และรายงานการดําเนินงานดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ/

หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิหรือรับทราบตอ่ไป  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
 

 
ช่ือสกุล ตาํแหน่ง 

ประเภทกรรมการ/ 

ความรู้ด้านบัญชีการเงนิ 

1 ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

2 ผศ.ดร.ธเนศ วีระศริิ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านวิศวกรรม 

3 นางสาวชวลรรค ศวิยาธร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฎหมาย 
 

         โดยมีนางนงนชุ พุ่มผล ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ   

   

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(2.1) สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มัน่ใจว่า มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทัง้

รายไตรมาสและประจําปี 

(2.2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ให้มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน

อ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด

ท่ีเห็นวา่จําเป็นและเป็นสิง่สาํคญั พร้อมทัง้นําข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคมุภายใน

ท่ีสาํคญัและจําเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีภายนอก และผู้จดัการแผนก

ตรวจสอบระบบงาน  

(2.3) สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(2.4) สอบทานการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จากรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการติดตามการ

ดําเนินการประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป และกําหนด

มาตรการลดความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  
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(2.5) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึง

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ

ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบตัิงาน

ท่ีผ่านมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้ สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(2.6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในเร่ืองดงักลา่วให้มีความถกูต้อง และ

ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(2.7) รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

(2.8) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่ว

ต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(2.8.1) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2.8.2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

(2.8.3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

(2.8.4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(2.8.5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

(2.8.6) ความเห็นเก่ียวกบัระบบการบริหารความเสีย่งของบริษัท และบริษัทยอ่ย  

(2.8.7) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(2.8.8) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(2.9) ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ

อ่ืนใดเมื่อเห็นวา่จําเป็น ด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท  

(2.10) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  

(2.11) ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุหรือสง่เอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องหรือจําเป็น 

(2.12) ให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษาใน

กรณีจําเป็น 

(2.13) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน

พร้อมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุห้การปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทกุปี 

(2.14) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2.15) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

 ช่ือสกุล ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1 นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

2 นายสมเกียรต ิศลิวฒันาวงศ์       รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

3 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

4 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

5 นายกิตตศิกัดิ์  สภุาควฒัน์ กรรมการบริหาร กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

6 นายวรวรรต  ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

7 นายบณัฑติ  ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

8 นายกําพล  ปญุโสณี กรรมการบริหาร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

โดยมีนางนงนชุ พุ่มผล ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร  

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ทําหน้าท่ีควบคมุการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ใ้นการดําเนินการประชมุของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชมุ

ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการบริหารทัง้หมด สว่นการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก

จากท่ีประชมุ 

(3.1) พิจารณางบประมาณประจําปี และขัน้ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคมุดแูลการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

(3.2) พิจารณาและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารต่าง ๆ ของ

บริษัท และบริษัทยอ่ย ร่วมกบัฝ่ายบริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

(3.3) กํากบัดแูล และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัิ 

(3.4) อนมุตัิการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในเร่ืองตา่งๆ ตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท 

(3.5) กลั่นกรองในเ ร่ืองท่ีฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนท่ีนอกเหนือจากอํานาจของคณะ

กรรมการบริหาร เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขัน้หนึง่ 

(3.6) กําหนดโครงสร้างองค์กร  

(3.7) อนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบัการเงิน การลงทนุ และทรัพย์สินของบริษัท ตามขอบเขตอํานาจอนมุตัิ ภายใต้งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีตามท่ีได้รับการอนมุตัิในหลกัการและ/หรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(3.8) มีอํานาจแตง่ตัง้คณะทํางานเพ่ือศกึษาหรือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร   รวมทัง้

มีอํานาจวา่จ้างท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานของบริษัท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

สงูสดุ 

(3.9) มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพิจารณาหรือปฏิบตัิเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

(3.10) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล และ/หรือ ปันผลประจําปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(3.11) พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม ่หรือการเลกิธุรกิจเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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(3.12) กํากับดูแลให้มีขัน้ตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําท่ีผิดปกติ หรือการกระทําผิด

กฎหมายตอ่คณะกรรมการบริหารอย่างทนัท่วงที และในกรณีท่ีเหตกุารณ์ดงักลา่วมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั 

จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอนัสมควร 

(3.13) ดําเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนนุการดําเนินการดงักลา่วข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ

ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 

(3.14) ดําเนินการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรืออนมุตัิจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้

ถดัไป ทัง้นีก้รรมการบริหารจะไม่สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย   

 ช่ือสกุล ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1 นายจมุพล  สําเภาพล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ 

2 ผศ.ดร.ธเนศ  วีระศริิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

3 นายสมเกียรต ิศลิวฒันาวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

4 นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

โดยมีนายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

(4.1) คดัเลอืกบคุคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดย

ให้มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(4.2) พิจารณากําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจําปีของกลุ่มบริษัท (สําหรับพนกังานและผู้บริหาร) และกําหนด

หลกัเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้มีการ

กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(4.3) กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนสั และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เสนอต่อ

ประชมุคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

(4.4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ทัง้นีฝ่้ายบริหารและหนว่ยงานตา่งๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมลูและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลตุามหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 

 
ช่ือสกุล ตาํแหน่งในคณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

ตาํแหน่งในฝ่ายจัดการ 

1 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ         ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั 

2 นายกิตตศิกัดิ์  สภุาควฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน กรรมการบริหารความเส่ียง รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

โดยมีนางสวุรรณา แสงทอง ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ขอบเขตอาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(5.1) กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร 

(5.2) กํากับดูแลและสนบัสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป 

(5.3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้ แนว

ทางการกําหนดมาตรการควบคมุ หรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มี

ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

(5.4) รายงานผลการบริหารความเสีย่งองค์กรให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และใน

กรณีท่ีมีปัจจัย หรือเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็วท่ีสดุ 

(5.5) วางกรอบการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องค์กร  ภายใต้การนําขอประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร  โดยกรณีผู้บริหารพบวา่นโยบายการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรไมเ่หมาะสมกบัสภาพการ

ดําเนินงาน  ต้องมีการนําเสนอคณะกรรมการของบริษัท ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือขออนมุตัิใน

การปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร   

(5.6) จดัให้มีระบบการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กรและแนวทางการปฏิบตัิ 

(5.7) ให้ความมัน่ใจในความถกูต้อง  ทนัเวลาและสอดคล้องกนัของข้อมลูของการบริหารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กรต่อ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5.8) สร้างวฒันธรรมการตระหนกัตอ่การบริหารความเสีย่งในองค์กร 

(5.9) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(5.10) หน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดูแลด้านการรักษาความปลอดภยัให้กับโครงสร้างเครือข่ายและความ

ปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ CSO (Chief Security Officer) ซึง่มีหน้าท่ีรับผิดชอบดงันี ้ 

(5.10.1) กําหนดเป้าหมาย นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยกําหนดให้ไปในทิศทาง

เดียวกนักบัแผนยทุธศาสตร์ขององค์กร (Corporate Strategic Plan)  

(5.10.2) จดัการพฒันานโยบายด้านการรักษาความปลอดภยัข้อมลู (Policy, Standard, Procedure and 

Guideline) เพ่ือให้องค์กรได้มาซึ่งการักษาความลบัของข้อมลู (Confidentiality) การรักษาความ

ถกูต้องของข้อมลู (Integrity) และเสถียรภาพความมัน่คงของระบบ (Availability) 
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(5.10.3) จดัการบริหารเฝ้าระวงัการโจมตีระบบและภยัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบ โดยใช้ระบบเตือนผู้บกุ

รุก (Intrusion Detection System), ระบบป้องกนัผู้บกุรุก (Intrusion Preventive System) หรือ

ระบบจดัการกําจดัไวรัส (Anti-Virus Systems) ตลอดจนวางแผนเร่ืองความตอ่เน่ืองในการดําเนิน

ธุรกิจและแผนการกู้ภยัในสถานการณ์ฉกุเฉิน (Business Continuity Plan & Disaster Recovery 

Plan)  

(5.10.4) มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) ท่ี

อาจทําให้ระบบเกิดปัญหากระทบกบัการดําเนินธุรกิจขององค์กร 

(5.10.5) นําเสนอผู้บริหารระดบัสงู (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ในเร่ืองของแผนการปฏิบตัิงาน นโยบาย 

งบประมาณ อัตรากําลงั ตลอดจนแผนการ Outsource ด้านความปลอดภัยข้อมูลเพ่ือขอ

ดําเนินการอนมุตัิและเพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูมีความตระหนกั (Awareness) ในความสําคญัเร่ือง 

Information Security 

(5.10.6) เป็นท่ีปรึกษาด้านระบบความปลอดภยัข้อมลูให้กบัแผนกอ่ืนๆ ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การปฏิบตัิงาน  

(5.10.7) ติดต่อและรักษาความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า, องค์กร หรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวข้องกบัเร่ือง

ความปลอดภยัของข้อมูลทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น ตํารวจ, นกัข่าว, System Integration, 

Outsourcer, Managed Security Services Provider, และผู้ตรวจสอบ (Auditor) 

(5.10.8) ออกข้อกําหนดในการจดัซือ้ จดัจ้าง ระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ (Request for 

Proposal) 

(5.10.9) จดัตัง้ และควบคมุบริหารทีม (Incident Response) เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานในยามท่ีเกิดภาวะ

ฉกุเฉินขึน้ในองค์กร เช่น การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์  

(5.10.10) เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้าน Information Security อย่าง

สมํ่าเสมอ 

 

การกาํหนดอาํนาจวงเงนิอนุมัติ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 6/2560 เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนมุตัิระเบียบอํานาจการอนมุตัิ

และสัง่การในระดบัต่างๆ (Corporate index) ของกลุม่บริษัทฯ  เพ่ือกําหนดขอบเขตอํานาจการดําเนินการของฝ่ายบริหาร 

ทางด้านการเงินและอ่ืนๆ ซึง่ผา่นการทบทวนระเบียบอํานาจอนมุตัิฯ ดงักลา่วอีกครัง้ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 

2/2561 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 4/2561 ท่ีเมื่อวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561  ได้มีมติ

ปรับปรุงระเบียบอํานาจอนุมตัิฯ ให้มีความคล่องตวัในการดําเนินการ  มีกระบวนการตรวจสอบท่ีรอบคอบ และระมดัระวงั

ยิ่งขึน้ 

ทัง้นี ้หากการทํารายการใดเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือหรือรายได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ผู้ ท่ีมีอํานาจอนมุตัิไมส่ามารถอนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยาม

ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้

เสยี หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้  
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9.3 แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยมีนโยบายและหลกัเกณฑ์

ในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

 

(1) คณะกรรมการบริษัท 

คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท 

1) กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจ มีความ

ซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ี

ให้แก่บริษัทฯ ได้อยา่งเต็มท่ี 

2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ") รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการ

กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด โดยจะต้องเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การแสดงช่ือบคุคลในระบบ

ข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ 

3) กรรมการไมส่ามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ ไม่ว่า

จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ

แตง่ตัง้ ทัง้นี ้กรรมการบริษัทสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่การเป็นกรรมการบริษัทดงักลา่ว

ต้องไม่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีสํานกังาน ก.ล.ต.) 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดไว้ 

4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีในสญัญาท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ไมว่า่โดยตรง หรือโดย

อ้อม หรือถือหุ้นเพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระต้องไม่ทําหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้นท่ีมีอํานาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีจะทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติ

ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนดไว้ คือ:     

1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย

นัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

87 

ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 

คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือ

บริษัทยอ่ย  

4) ไม่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่

เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน 

ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้

เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่น

ผู้จัดการของสํานักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนั ท่ีได้รับ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการ

วิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น

กรรมการอิสระ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามคุณสมบตัิท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ("สาํนกังาน ก.ล.ต.") กําหนด    

11) ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ 1) - 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสนิใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย

ลําดบัเดียวกัน นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ

ตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

 

กระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการบริษัท  

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีหน้าท่ีสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการดงันี ้

1) พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจของ

บริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบตามหลกัเกณฑ์ และคณุสมบตัิท่ีบริษัทฯ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯกําหนด โดยสอดคล้องกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

2) ตรวจสอบวา่ผู้ทรงคณุวฒุินัน้สามารถอทิุศเวลาให้กบับริษัทฯได้อยา่งเต็มท่ี  

3) ดําเนินการทาบทามบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวยินดีจะมารับตําแหน่ง

กรรมการ หากได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

4) จดัทํารายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประวตัิการทํางาน รูปถ่ายบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ พร้อมเหตุผลใน

การคดัเลอืก เพ่ือเตรียมนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป 

อย่างไรก็ตามในปี 2562 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการ ได้ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และตามเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนด 

 

(2) การสรรหาผู้บริหารตามคํานิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

1) ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ 

ความสามารถและปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ อยา่งเต็มท่ี 

2) ผู้บริหารต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ต้อง

ไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการ 

3) ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า หากมีสว่นได้เสยีในสญัญาท่ีบริษัทฯ ทําขึน้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดย

อ้อม หรือถือหุ้น เพ่ิมขึน้หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

 

กระบวนการสรรหาและแตง่ตัง้ผู้บริหารตามคํานิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต.  

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะสรรหาและคดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีทกัษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจใน

ธุรกิจท่ีตรงความต้องการ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ยินดีจะมารับตําแหนง่ผู้บริหาร หากได้รับการแตง่ตัง้จากผู้มีอํานาจ 
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9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย  

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเก่ียวข้อง หรือเอือ้ประโยชน์กับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยเป็นธุรกิจท่ีมี

ศกัยภาพและสามารถสร้างผลกําไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคมุ กํากบัดแูลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

อย่างใกล้ชิด เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ตลอดจนการสร้างมลูค่าเพ่ิมและ

ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทดงันัน้ บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการควบคมุและกํากบัดแูลบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วมท่ีบริษัทเข้าไปลงทนุ โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

(1) บริษัทกําหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพ่ือควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ

ดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ดงันี ้

การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

(1.1) สําหรับบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็น

กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย ตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือควบคมุดแูลและกําหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็น

หนว่ยงานหนึง่ของบริษัท โดยบริษัทยอ่ยจะต้องวา่จ้างผู้ตรวจสอบบญัชีบริษัทเดียวกบัผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท และจดัทํา

งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีมีสว่นได้เสยีสาธารณะ บริษัทจะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตัง้

กรรมการผู้จดัการหรือเทียบเทา่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายการเงิน โดยจํานวนบคุคลท่ีจะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท

ยอ่ยเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทยอ่ยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัเป็นสาํคญั  

สําหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยบคุคลดงักลา่วต้องมี

คณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนัน้ ๆ 

(1.2) ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

o ติดตามการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทได้

กําหนดไว้ 

o ปฏิบตัิหน้าท่ีตามแต่ท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้กําหนด 

o พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานทัว่ไปตามธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ ตามแตท่ี่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม

จะเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณีก่อนดําเนินการ 

1. การทํารายการของบริษัทยอ่ย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศการได้มาและจําหนา่ยไป 

2. การทํารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

ได้แก่ 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอ่ยทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีเป็นสาระสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทยอ่ย 

- การเลกิกิจการของบริษัทยอ่ย 

- การโอนหรือสละสทิธิประโยชน์ สทิธิเรียกร้องท่ีเป็นสาระสาํคญัตอ่ความเสยีหายของบริษัทยอ่ย 
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- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การคํา้ประกนั การก่อภาระผกูพนั หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่บริษัทอ่ืนท่ีมีผลตอ่ฐานะการเงินของบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

- การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทยอ่ย 

- การเพ่ิมทนุ การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ และการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทยอ่ย ตลอดจนการดําเนินการอ่ืน

ใดท่ีเป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทยอ่ยไมว่า่ทอดใด ๆ ลดลงตัง้แต่ร้อยละ 10 ของทนุ

ชําระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้ หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้วของบริษัทยอ่ยนัน้ 

 

(2) กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการและผู้บริหารดงักล่าว มีหน้าท่ีแจ้งให้

คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยทราบถึงความสมัพนัธ์ และการทําธุรกรรมกบับริษัทยอ่ยในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดงักล่าว โดย

คณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าท่ีแจ้งเร่ืองดงักลา่วให้แก่บริษัททราบกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วม

อนมุตัิในเร่ืองท่ีตนเองมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

(3) ให้บริษัทย่อยต้องจดัทําแผนธุรกิจและประมาณการกําไรขาดทุนประจําปี เพ่ือให้บริษัทฯนํามารวมเป็นงบประมาณ

เสนอคณะกรรมการเพ่ืออนมุตัิงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อมโครงการลงทนุและแผนอตัรากําลงัคน  การเข้าร่วมลงทนุ

กบัผู้ประกอบการรายอ่ืนต่อบริษัท และรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนของบริษัทย่อย รวมทัง้บริษัทย่อยต้องนําส่ง

ข้อมลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวด้วยการดําเนินงานให้กบับริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทตรวจพบ

ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทยอ่ยชีแ้จง และ/หรือนําสง่เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาของบริษัท 

โดยนโยบายการควบคุมและกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้น

ไป 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ มีนโยบายการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน เพ่ือป้องกนัมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรู้ข้อมลูภายในท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในทางมิชอบ โดยได้เผยแพร่นโยบาย

ดงักลา่วบน เว็บไซต์ของบริษัท www.sti.co.th และอินทราเน็ต ของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ได้รับทราบ

และถือปฏิบตัิ โดยสรุปดงันี ้ 

บริษัทฯ กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานท่ีอยู่ในหน่วยงานท่ีได้รับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมลูทาง

การเงินสูส่าธารณชน ทัง้นีห้้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหารทัง้ระดบับริหารและระดบัจดัการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทําการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้โดยตนเอง คู่สมรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม (เช่น ผ่านกองทนุสว่นบคุคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินของบริษัทแก่สาธารณะ และหลงัจาก

เปิดเผยงบการเงินนัน้แล้ว อย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากท่ีข้อมลูได้เผยแพร่ในระดบัพอสมควร หรือ 48 ชัว่โมง ในกรณีท่ี

ข้อมลูได้ถกูเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย โดยบริษัทฯ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ซึ่งถือโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับการ

แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่ง รวมทัง้เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ดงักลา่วต่อสํานกังานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทํา
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การ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และเพ่ือการเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป  

โดยในปี 2561 มีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ ดงันี ้

 

การถอืครองหลักทรัพย์ STI ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในรอบปี  2561 มีดังนี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

 
รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

      
ณ  

12 ธ.ค. 61 

ณ  

31 ธ.ค. 61* 
ท่ีเปล่ียนแปลง การถือหุ้น 

1 นายจมุพล  สําเภาพล ประธานกรรมการ - - - - 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

2 นายสรายทุธ์ นาทะพนัธ์ 
ประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- - - - 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

3 นายธเนศ  วีระศริิ กรรมการตรวจสอบ  - - - - 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

4 นางสาวชวลรรค  ศวิยาธร กรรมการตรวจสอบ - - - - 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

5 นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร 30,000,000 31,115,000 1,115,000 11.61% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

6 นายสมเกียรต ิศลิวฒันาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 40,000,000 40,000,000 - 14.93% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

7 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ กรรมการบริหาร 30,000,000 30,000,000 - 11.19% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

8 นายอิสรินทร์ สวุฒัโน กรรมการบริหาร 12,000,000 12,000,000 - 4.48% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

9 นายกิตตศิกัดิ์ สภุาควฒัน์ กรรมการบริหาร 8,000,000 8,000,000 - 2.99% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - 20,000 20,000 - 

10 นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร  - - - - 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

11 นายกําพล ปญุโสณี กรรมการบริหาร - - - - 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง จาํนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

      
ณ  

12 ธ.ค. 61 

ณ  

31 ธ.ค. 61* 
ท่ีเปล่ียนแปลง การถือหุ้น 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

12 นายบณัฑติ ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหาร - - - - 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

ผู้บริหาร 
     

1 นายรังสรรค์  พชัรากิตต ิ ผู้ อํานวยการอาวโุส 6,100,000 6,100,000 - 2.28% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

2 นายเทอดสกลุ  ววิธิวร ผู้ อํานวยการอาวโุส 4,100,000 4,100,000 - 1.53% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

3 นายวเิชียร  ดาวพลงัพรหม ผู้ อํานวยการอาวโุส - 20,000 20,000 0.01% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

4 นายสิทธิกร  กมลวานนท์ ผู้ อํานวยการอาวโุส 100,000 100,000 - 0.04% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

5 นายธนา  รัตนนาคินทร์ ผู้ อํานวยการอาวโุส 100,000 150,000 50,000 0.06% 

  คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ   - - - - 

 

หมายเหต ุ:  * ปิด Record Date  วนัท่ี  28 ธนัวาคม  2561 

                  นบัรวมการถือครองของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 

    

o บริษัทฯ ได้กําหนดโทษทางวินยัสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งนําข้อมลูภายในบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยไปใช้แสวงหาผลประโยชน์หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย นอกเหนือไปจาก

ความผิดตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ โดยบริษัทฯจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือน

เป็นอกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทัง้นี ้การ

ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ  

o ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีลาออกแล้ว

เปิดเผยข้อมลูภายใน หรือความลบัของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมลูความลบัของคู่ค้าของบริษัทฯ ท่ีตนได้รับทราบจากการปฎิบตัิ

หน้าท่ีให้บคุคลภายนอกรับทราบ แม้วา่การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะไมทํ่าให้เกิดผลเสยีหายแก่บริษัทฯ และคูค้่าของบริษัทฯ 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

(1) คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยชําระค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั สําหรับ

รอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 3.65 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท 

ตามลาํดบั โดยแบง่เป็นคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษัทฯ สาํหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 
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เป็นจํานวนเงิน 2.55 ล้านบาท และ 2.30 ล้านบาท ตามลาํดบั และคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษัทย่อยสําหรับรอบ

ปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 เป็นจํานวนเงิน 1.10 ล้านบาท และ 1.20 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

(2) คา่บริการอ่ืน (Non - audit Fee)  

- ไมม่ี - 

 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 ดังท่ีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักปฏิบัติท่ี 3 เสริมสร้าง

คณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล ข้อ 3.5.5 ระบวุา่ กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้จัดให้มีขึน้ในรอบปีนัน้ เน่ืองจาก ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ติดภารกิจในฐานะนายก

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ อาจารย์ประจําในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นผู้มีสว่นสําคญั

ในการช่วยเหลือทีมหมปู่าทัง้ 13 ชีวิตจากเหตกุารณ์ในถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นผลให้มีการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ในสดัสว่นท่ีตํ่ากว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมทัง้หมด (จํานวน 4 ครัง้จาก

ทัง้หมด 8 ครัง้) แต่อย่างไรก็ดี ในการประชุมครัง้ท่ี ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ติดภารกิจและไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นัน้ 

บริษัทฯ จะนําส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการแก่ ผศ.ดร. ธเนศ วีระศิริ ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนการ

ประชมุทกุครัง้ เพ่ือขอความเห็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

10.1 แนวทางภาพรวม  
 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นปัจจยัสาํคญัหนึง่ท่ีจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและได้รับการสนบัสนนุจากผู้

มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย สง่ผลให้ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ สามารถเติบโตอยา่งมัน่คงยัง่ยืนตอ่ไปในระยะยาว  ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึง

มีแนวทางท่ีจะดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลท่ีดี ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ควบคู่กบัการ

มุ่งให้ความสําคญัและคํานึงถึงประโยชน์และ/หรือผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อระบบ

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า ชุมชนและสงัคม 

หนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นต้น อยูเ่สมอ รวมทัง้ดแูลและสง่เสริมให้การปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีได้กําหนดไว้ 

 

10.2 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 
 

 บริษัทฯ มีแนวทางเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกลุม่บริษัทฯ ใน 8 ด้าน ตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ของกิจการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

(1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ รวมถึงสง่เสริมความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน (Business Chain) โดยแนวทางและแนวปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่ว มีดงันี ้

ก) บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนจะให้ความร่วมมือต่อการปฏิบตัิงานและ/หรือการดําเนินการใด ๆ ภายใต้การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างถกูต้อง

ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  

ข) บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงอยู่บนพืน้ฐานของการ

ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญาท่ีได้ตกลงไว้ และการแบง่ปันผลประโยชน์อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม  

ค) บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี โดยบริษัทฯ จะประพฤติปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้

กรอบกติกามารยาทของการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

ง) บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยอยู่บนพืน้ฐานทางจริยธรรมและหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี เพ่ือพฒันาให้ธุรกิจเติบโตควบคูไ่ปกบัการสร้างความสมดลุทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม  

จ) บริษัทฯ มีแนวทางหลกีเลีย่งการดําเนินการใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา ตลอดจนบริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการกระทําในทางทจุริตทกุรูปแบบกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 

(2) การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 โปรดพิจารณาแนวทางและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ในข้อ 10.5 แนวทางปฏิบตัิ

เก่ียวกบัการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ 
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(3) การเคารพสทิธิมนษุยชน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยบริษัทฯ จะไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องและ/หรือสนบัสนุนให้เกิดการละเมิดสิทธิ

มนษุยชน เช่น การบงัคบัใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ จะให้ความเคารพและปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้

เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบตัิต่อบคุคล

ตา่ง ๆ ท่ีอาจมีความแตกตา่งด้าน ถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสผิีว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนบริษัท

ฯ จะสง่เสริมให้คูค้่าและ/หรือผู้มีสว่นได้เสยีปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล  

 

(4) การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม  

บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยการกําหนดผลตอบแทนแก่พนักงานจะ

พิจารณาจากคณุสมบตัิ ภาระหน้าท่ีตามตําแหนง่งาน และผลการปฏิบตัิงานเป็นสาํคญั รวมทัง้ บริษัทฯ จดัให้มีสวสัดิการต่าง 

ๆ แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีการจดัระเบียบสภาพแวดล้อมการทํางาน เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภยัในการทํางานและมีสขุอนามยัท่ีดีในสถานท่ีทํางาน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแนวทางส่งเสริมการพฒันาความรู้และ

ทกัษะการปฏิบตัิงานของบคุลากรสูค่วามเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดบัสากล ควบคูก่บัการสง่เสริมให้พนกังานมีทศันคติท่ี

ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะการทํางานเป็นทีม อีกทัง้ บริษัทฯ จะกําหนดกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแล

พนกังานให้สอดคล้องกบักฎระเบียบตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องอยูเ่สมอ เช่น กฎหมายแรงงาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานบริษัทฯ จะได้รับ

การปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม 

 

(5) ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่จะให้บริการท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดและสญัญาท่ีตกลงกัน ภายใต้ราคาและ

เง่ือนไขทางการเค้าท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม  ควบคู่กับมุ่งให้ความสําคัญต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลกูค้า ตลอดจนสามารถก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านมาตรฐาน ข้อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจต่อลูกค้า นอกจากนี ้

บริษัทฯ จะให้ข้อมูลเก่ียวกับงานบริการของกลุ่มท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสําหรับการตัดสินใจของลกูค้า ขณะท่ีจะ

จดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภยั และไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัของลกูค้าซึ่งได้รับทราบมาเน่ืองจาก

การดําเนินธุรกิจระหวา่งกนั เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ เว้นแตเ่ป็นการเปิดเผยตามหน้าท่ีซึ่งกฎหมาย

กําหนด 

 

(6) การดแูลรักษาสิง่แวดล้อม  

บริษัทฯ มีแนวทางท่ีจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตระหนกัถึงและมีการวิเคราะห์

ความเสีย่งและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จากการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ ควบคูก่บัการดแูลควบคมุให้โครงการ

ก่อสร้างท่ีกลุม่บริษัทฯ ให้บริการให้คําปรึกษาและการบริหารโครงการก่อสร้างนัน้ มีการวางระบบหรือระเบียบในการปฏิบตัิงาน

ก่อสร้างท่ีจะไมส่ร้างผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อมและชมุชนโดยรอบโครงการ เช่น มลภาวะทางอากาศและเสียง ระบบจดัการ

ขยะ เป็นต้น รวมทัง้ดูแลควบคมุให้การก่อสร้างโครงการหรือการดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นไปตามระเบียบและ/หรือ

กฎหมายด้านสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด  

 



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

96 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของความปลอดภยัและสขุอนามยัของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชน

โดยรอบของสํานกังานและโครงการก่อสร้างท่ีกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ  โดยบริษัทฯ มุ่งสง่เสริมและปลกูฝังจิตสํานึกทางด้าน

คณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมแก่บคุลากรของบริษัท เพ่ือประโยชน์ของกลุม่บริษัท คู่ค้า ชุมชนและ

สงัคมโดยรวม ซึง่บริษัทฯ มีการจดัทําข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมีมาตรการไมน้่อยกวา่ท่ีกฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล และกําหนดให้บคุลากรของบริษัทฯ ต้องศกึษาและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย แนวทาง ข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด อีกทัง้ บริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ือควบคมุและป้องกนัความสญูเสยีในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหต ุอคัคีภยั 

การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สนิสญูหายหรือเสยีหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบตัิงาน

ไม่ถกูวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีปลอดภยัต่อบคุลากรของบริษัทฯ  

และมีการซกัซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยัเป็นประจํา ทัง้นี ้ ถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานในการ

รายงานอบุตัิเหตตุามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ 

 

(7) การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม  

 บริษัทฯ ตะหนกัถึงความสาํคญัของการมีสว่นร่วมตอ่การพฒันาชมุชนหรือสงัคม โดยในช่วงท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จดัให้

มีและให้การสนบัสนนุโครงการและ/หรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและพฒันาสงัคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ด้านศาสนา

และวฒันธรรม ด้านการศกึษาและกิจกรรมของเยาวชน ด้านคณุภาพชีวิต ด้านความสมัพนัธ์ในชมุชน เป็นต้น  ซึง่ประกอบด้วย

โครงการและ/หรือกิจกรรมท่ีจดัขึน้ในชุมชนท้องถ่ินท่ีมีความขาดแคลนด้างต่าง ๆ และโครงการและ/หรือกิจกรรมเพ่ือสงัคม

ทัว่ไป  ตลอดจนบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชมหรือสงัคมอยู่เสมอ โดยรายละเอียด

โครงการและ/หรือกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลอืและพฒันาสงัคมของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏในข้อ 12.4. กิจกรรมเพ่ือประโยชน์

ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 

(8) การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ซึง่ได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้มีสว่นได้เสยี  

 บริษัทฯ นําแนวคิดในการรับผิดชอบตอ่สงัคมมาปรับใช้และคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจท่ีช่วยเพ่ิมคณุภาพ

งานบริการและขีดความสามารถการแขง่ขนัของกิจการ  รวมทัง้สง่เสริมให้เกิดการยกระดบัมาตรฐานงานบริการในธุรกิจ  และ

สร้างประโยชน์ตอ่ลกูค้าและสงัคมโดยรวม ทัง้นี ้บริษัทฯ จะสาํรวจการดําเนินธุรกิจและ/หรือการให้บริการของกลุม่บริษัทฯ ว่า

ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ

ดงักล่าว ควบคู่กับการพิจารณากระบวนการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างละเอียดและครอบคลมุทุกด้าน เพ่ือสร้าง

โอกาสในการค้นพบเพ่ือพฒันานวตักรรมทางธุรกิจท่ีสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคูก่ารสร้างผลกําไรของธุรกิจ  อีกทัง้

บริษัทฯ จะเปิดเผยนวตักรรมท่ีค้นพบในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการราย

อ่ืนได้ปฏิบตัิตาม ซึง่อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สงัคมโดยรวมตอ่ไป 

 

10.3 การดาํเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 -ไมม่ี- 
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10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process) 
 

 กลุม่บริษัทฯ ได้ให้การสนบัสนนุและ/หรือเป็นผู้ ริเร่ิมในการดําเนินโครงการและ/หรือกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและ

สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง ภายใต้ความร่วมมือระหวา่งผู้บริหารและพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

 

 (1) ด้านศาสนาและวฒันธรรม เช่น 

o บริจาคเงินเพ่ือบูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆ เช่น ศาลาการเปรียญ วัดเครือมิตรสนัติธรรม อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบรีุ 

o ออกแบบกุฏิ ศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรม ให้กับมหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั อําเภอวงัน้อย 

จงัหวดัอยธุยา วดับนัดาลใจ อําเภอวงัน้อย จงัหวดัอยธุยา และวดับอ่ไร่ จงัหวดัตราด 

o ร่วมทําบญุถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วดัจองคํา จงัหวดัแมฮ่่องสอน 

o ร่วมทําบญุทอดผ้าป่าสามคัคี วดัพระพทุธบาทบวัคํา จ.อดุรธานี 

o มอบเงินสนบัสนนุกิจกรรมของสภาการโบราณสถานระหวา่งประเทศ (International Council on Monuments and 

Sites) ปี 2561  

(2) ด้านการศกึษาและกิจกรรมของเยาวชน เช่น 

o สง่ผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุม่บริษัทฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในเร่ือง

ตา่งๆ เช่น การตรวจสอบอาคาร การต่อเติมอาคาร เสาเข็ม ให้แก่นกัศึกษาของสถาบนัการศึกษา สมาชิกของสมาคมวิชาชีพ

ด้านวิศวกรรม และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สภาวิศวกร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

o เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” กับทางมูลนิธิเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี และชมรมนกัศึกษาเก่าโยธาบางมด ได้จัดทํา โครงการเตรียมความพร้อมสู่ “วิชาชีพวิศวกร” ขึน้ เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมให้แก่นกัศกึษาปีสดุท้าย ของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุก่อนก้าวสูส่ายอาชีพ ได้มีโอกาส

ศกึษาแนวทางการเลอืกสายอาชีพด้านวิศวกรรม และมีโอกาสเร่ิมต้นทํางานในสายอาชีพท่ีเหมาะสมกบัทกัษะ ความสามารถ

และตามความต้องการของตนเองได้อยา่งถกูต้องอนัจะนํามาซึง่ความสาํเร็จในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมตอ่ไป  

o มอบทุนการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมสหกิจของนักศึกษา หลักสูตรผลิตบัณฑิต การฝึกอบรม 

ทนุการศึกษา ศึกษาดงูาน ทนุวิจัย โครงการเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์และทกัษะด้านท่ีปรึกษาเพ่ือบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง ตามกรอบและแนวทางข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้มอบทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาท่ีเรียนดีแต่

ขาดแคลนทนุทรัพย์ จํานวน 200,000 บาท เมื่อวนัองัคาร ท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 สาํนกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ พืน้ท่ีศาลายา 

o ร่วมทําบญุทอดผ้าป่าสามคัคีเพ่ือการศกึษา ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา จงัหวดันครปฐม 

o มอบเงินสนบัสนนุชมรมบาสเกตบอลชาย โรงเรียนจารุวฒันานกุลู  

o มอบเงินสนบัสนนุการศกึษา โครงการรวมพลคนใจบญุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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o มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมอาเซียน (ASEAN Federation of Engineering 

Organization) 

 

(3) ด้านคณุภาพชีวิตและชมุชน เช่น 

o สง่ผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุม่บริษัทฯ ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น วิศวกรรม

สถานแหง่ประเทศไทย เพ่ือดําเนินการหรือดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณชน เช่น 

• ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในการตรวจสอบอาคารและให้คาํแนะนําในการ

ออกแบบเพ่ือแก้ไขซอ่มแซมอาคาร เมื่อเกิดเหตภุยัพิบตัติา่งๆ เช่น เหตกุารณ์แผน่ดินไหว จงัหวดัเชียงราย 

เหตกุารณ์อทุกภยั จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

• ร่วมเป็นวิศวกรอาสาในกิจกรรม “คลินิกช่าง” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศนูย์ให้คําแนะนํา

แก่ประชาชนท่ีมีปัญหาด้านวิศวกรรมโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย  

• ร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคําถามด้านวิศวกรรมแก่ประชาชนทัว่ไปในรายการวิทยขุองวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยท่ีจดัขึน้กบัวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลินิกช่าง FM 105” เผยแพร่เสียงทางสถานีวิทย ุ

FM 105 MHz ทกุวนัเสาร์และอาทิตย์ เวลา 05.00 - 06.00 น.  

o วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จดักิจกรรมร่วมกบัสถาบนัปลกูป่า ณ ป่าวงัจนัทร์ จ.ระยอง โดยกิจกรรม มี

การเพาะพนัธุ์ต้นกล้าและอนบุาลต้นไม้ท่ีเพ่ิงปลกู เพ่ือเป็นการขยายพนัธุ์ป่าไม้หายาก  

o มอบเงินสนบัสนนุสลากการกศุลกาชาด จงัหวดันนทบรีุ 

o มอบเงินสนบัสนนุสลากบํารุงสภากาชาดไทย สมาคมนกัศกึษาเกา่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 

10.5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  
 

(1)  แนวทาง  

 บริษัทฯ มีแนวทางเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้ 

 “บริษัทฯ มีแนวทางตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมุง่ดําเนินธุรกิจด้วยคณุธรรม จริยธรรม  ภายใต้ระบบบริหารงานท่ี

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่กบัการคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มตามหลกั

บรรษัทภิบาลท่ีดี  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งท่ีจะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัมีจิตสํานึกท่ีดีและยึดมัน่ท่ีจะปฏิบตัิงานด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ตระหนกัถึงผลกระทบของการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ เพ่ือให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการดแูล

และป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการดําเนินธุรกิจและทกุกิจกรรมของกลุม่บริษัทฯ โดยสมคัรใจ” 
 

(2) การดาํเนินการ 

 แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุม่บริษัทฯ มีดงันี ้

o กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกระดบัของกลุม่บริษัทฯ  ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีของตนภายใต้แนวทาง

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด  

o บริษัทฯ จะมีการสื่อสารแนวทางการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัหน่วยงานทกุระดบัผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 

การอบรมพนกังาน ระบบสือ่สารภายในของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องทราบและนําแนวทางไปปฏิบตัิ 
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o กําหนดระเบียบจดัซือ้จดัจ้าง การเบิกจ่ายเงิน การวา่จ้าง และ/หรือการทําสญัญาตา่ง ๆ  ทางธุรกิจ โดยกําหนดให้ใน

แตล่ะขัน้ตอน ต้องมีหลกัฐานประกอบอยา่งชดัเจนและมีการกําหนดอํานาจอนมุตัิในแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

o กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัของกลุม่บริษัทฯ  ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิงานใน

ตําแหน่งหน้าท่ี หรือใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลกักฎหมาย หลกัจริยธรรม เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์อนัมิควรได้ใน

รูปแบบตา่ง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบคุคลกลุม่ต่าง ๆ ท่ีทํา

ธุรกิจกบับริษัทฯ เป็นต้น นอกจากนี ้การให้ความสนบัสนนุทัง้ในรูปแบบตวัเงินและสิ่งของกลุม่บริษัทฯ ต่อการดําเนินโครงการ

หรือกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ  ต้องมีความโปร่งใส และมิได้เป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์ให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ เอกชน หรือผู้ ท่ี

ได้รับการสนับสนุนนัน้ ประพฤติปฏิบัติหรือดําเนินการต่าง ๆ ท่ีขัดต่อระเบียบข้อบังคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย หรือ

คณุธรรมจริยธรรมอนัดีของสงัคม  

o ผู้บริหารและพนกังานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายทุจริต

คอร์รัปชัน่ซึง่เก่ียวข้องกบักบัการดําเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของกลุม่บริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคล

ท่ีรับผิดชอบทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ อันได้แก่ ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือเป็น

เอกสารลายลกัษณ์อกัษร  หรือผา่นอีเมลในการรับข้อร้องเรียนของบริษัทฯ หรือสง่จดหมายถึงบริษัทฯ รวมทัง้ให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริหารและพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ 

รวมถึงบคุคลภายนอกท่ีแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ซึง่เก่ียวข้องกบักบัการดําเนินธุรกิจและ/หรือการบริหารงานของ

กลุม่บริษัทฯ 

o กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานของกลุม่บริษัทฯ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาทาง

วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

o บริษัทฯ จดัให้มีการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัมิให้ผู้บริหารและ/

หรือพนกังานมีการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่หมาะสม 

o บริษัทฯ จะให้การสนบัสนนุแก่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หนว่ยงานภายนอกสอบทานระบบและ/หรือ

กลไกการรายงานสถานะทางการเงินและการบริหารจดัการธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูดงักลา่วหรือการดําเนินธุรกิจของกลุม่

บริษัทฯ มีความถกูต้อง โปร่งใส  และมีประสทิธิภาพท่ีดี 

o กําหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการประเมินความเสีย่งและทบทวนแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการ

ป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อกําหนด

ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ เพ่ือลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัทฯ  

o เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสงูกับการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร

และ พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ในเร่ืองเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทาง

การเมือง (Political Contributions)  การบริจาคเพ่ือการกุศล (Donation) และเงินสนบัสนนุ (Sponsorships)  เร่ืองของขวญั

และค่าใช้จ่ายเลีย้งรับรอง (Gift and Entertainment) ตามแนวทางปฏิบตัิท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ในแนวทางต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ของกลุม่บริษัทฯ 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ  
 

 กลุม่บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อการจดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยสนบัสนนุให้การดําเนิน

ธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุม่บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ครอบคลมุการ

ดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ในทกุด้าน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้กลุม่บริษัทฯ ได้จดัให้

มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลทรัพย์สินของกลุม่บริษัทฯ มิให้ถกูนําไปใช้โดยมิ

ชอบและป้องกนัการทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้  โดยมีการกําหนดอํานาจการอนมุตัิและระเบียบการปฏิบตัิท่ีชัดเจนเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  กําหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานแตล่ะฝ่ายงานให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุซึง่กนัและ

กนั  รวมทัง้กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก อนัได้แก่ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท 

จํากดั (“DIA” หรือ “ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ”) ทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานต่างๆ ของกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามนโยบายและระเบียบท่ีวางไว้ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงแก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้บริษัท เคพีเอ็ม

จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้มีการพิจารณาการควบคมุภายในของ

กลุม่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทําและการนําเสนองบการเงิน เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความ

เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยพบข้อสงัเกตเพ่ิมเติมสาํหรับระบบการควบคมุภายใน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมกบั

ข้อเสนอแนะเป็นข้อมลูในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

 

ทัง้นี ้ ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 (ภายหลงัการแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ได้มี

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสํานกังาน ก.ล.ต. โดยได้

ดําเนินการประเมินระบบการควบคมุภายใน 5 สว่น ได้แก่  

(1) สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 

(2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)  

(3) การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร (Control Activities) 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) 

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในของกลุม่บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยทกุสว่น

มีการปฏิบตัิตามอยา่งมีประสทิธิผล โดยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางบญัชีท่ียอมรับโดยทัว่ไป ประกาศสํานกังาน ก.ล.ต. และ

ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจําปีของบริษัทฯ ตามท่ีควรอย่างสมํ่าเสมอ 

รวมทัง้ มีกระบวนการจดัทําและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้และสอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นี ้ไมพ่บประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัซึง่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานของกลุม่บริษัทฯ 

แตอ่ยา่งใด รวมถึงมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอแล้ว อนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็น แตกตา่งไปจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท  
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11.2  รายงานผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน 
 

DIA ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทฯ ให้ประเมิน ตรวจสอบและติดตามผลการ

ปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ตรวจสอบภายใน

อิสระได้ทําการประเมินความเสี่ยงและจดัทําแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนติดตามผลการ

ปรับปรุงระบบและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือการประเมินประสิทธิภาพ

และความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ความเหมาะสมและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ 

 

ทัง้นี ้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระมีขอบเขตการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวทาง 

COSO ทัง้ 5 ด้าน และการประเมินความเสีย่งจากระบบการควบคมุภายในของกระบวนการหลกัของกลุม่บริษัทฯ ดงันี ้

(1)  ระบบบญัชีทัว่ไป ประกอบด้วย ระบบควบคุม การจัดการ และบริหารบคุคล ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร ระบบการ

ควบคุมการจ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจําวนั ระบบการควบคุมบญัชีลกูหนี ้ ระบบการควบคมุการรับเงิน

ประจําวนั ระบบการควบคมุเงินทดรองจ่าย และระบบการควบคมุเงินสดยอ่ย  

(2)  ระบบการควบคมุรายได้ ประกอบด้วย รายได้คา่บริการควบคมุงานก่อสร้าง คา่บริการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  

และคา่บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม  

(3)  ระบบการควบคุมต้นทุน  ประกอบด้วย ต้นทุนค่าบริการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าบริการออกแบบงานวิศวกรรม

โครงสร้าง และคา่บริการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

 

ภายหลงัจากท่ีผู้ ตรวจสอบภายในอิสระได้เข้าประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในสําหรับบริษัทฯแล้ว ผู้

ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือให้กลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้

ดําเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเน่ือง และได้นําเสนอในการ

ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วนัน้ พบวา่กลุม่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นท่ีตรวจพบในทกุระบบท่ี

ได้ทําการตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ 
 

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 (ก่อนการแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มี

มติแตง่ตัง้ให้ DIA ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทฯ ซึ่ง DIA ได้มอบหมายให้ นายอภินนัท์ ศรีปราโมช หวัหน้า

ทีมตรวจสว่นงานตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทท่ีเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั

ในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัทฯ ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของ DIA  และ 

นายอภินนัท์ ศรีปราโมชแล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มี

ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน และเคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน

ด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย ทัง้นีก้ารพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องผ่านการ

อนมุตัิหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเทา่นัน้ 

โดยในปี 2561 DIA ได้ตรวจสอบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัท เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

เป็นประจําทกุไตรมาส 
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12. รายการระหว่างกัน  

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บริษัท ตระหนกัถึงความสาํคญัในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและคํานงึถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้

อยา่งชดัเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ให้มัน่ใจได้ว่าการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัทกุรายการเป็นไปอยา่งโปร่งใส ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ได้รับอนมุตัิจากฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสาํคญั 

การทํารายการระหว่างกนัของบริษัทกบักิจการท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผ่านมานัน้ เป็นรายการตามธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัตามแนวทางท่ีถูก

กําหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและเป็นไปตามราคาตลาด (Arm’s Length Basis)  โดยมีการดําเนินการเช่นเดียวกับท่ีปฏิบตัิกบับุคคลภายนอกท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือ

ใกล้เคียงกนั 

 

ข้อมลูรายการระหวา่งกนั ในรอบบญัชีปี 2561 วนัท่ี  1 มกราคม  2561 – 31 ธนัวาคม  2561 มีรายละเอียดดงันี ้

1.รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ 

 

   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้

ดเิวลล็อปเมนท์ จํากดั 

มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 

11.99 

 

7.45 

1.19 

2.01 

 

 

19.59 

 

6.43 

5.66 

1.51 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท แกรนด์ ยูนิตี ้

ดเิวลล็อปเมนท์ จํากดั เป็นจํานวนรวม 18 โครงการ  

โดยสญัญาให้บริการโครงการทัง้ 18 โครงการมีเง่ือนไข

สัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ และเม่ือเปรียบเทียบกับ

โครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนัท่ีให้บริการแก่บุคคล

อ่ืน พบวา่มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

0.10 5.90 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

2. บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวล 

ลอปเม้นท์ จํากดั 

มีกรรมการร่วมกนั รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 

 

1.23 

 

1.88 

3.12 

 

 

 

9.01 

 

 (0.38) 

- 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการรวม 2 โครงการ โดยสญัญา

ให้บริการมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ และเม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันกบัท่ี

ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่ามีอัตรากําไรขัน้ต้นท่ี

ใกล้เคียงกนั  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

3. บริษัท อันดามัน รีสอร์ท 

แอสเสท จํากัด (เดิมช่ือ

บริษัท บันยันทรี กระบ่ี รี

สอร์ท แอนด์ สปา จํากดั) 

มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

2.51 

 

1.01 

 

9.78 

 

1.91 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

โดยสญัญาให้บริการโครงการโรงแรมบนัยันทรี กระบ่ี 

(ทับแขก) มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ และเม่ือ

เปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันท่ี
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แคปปิตอล จํากดั - มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

 

1.18 

 

- 

- 

 

0.15 

ให้บริการแก่บคุคลอ่ืน  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

4. บริษัท เชาว์เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

 

 

0.40 

 

 

- 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท เชาว์เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จํากัด ในโครงการออกแบบด้านวิศวกรรม โครงการ 

Emporio 38  

มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธรรม และมีอัตรา

กําไรขัน้ต้นท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูง

กวา่อตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้  

5. บริษัท วัน แบงค็อก โฮล

ดิง้ส์ จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

37.59 

 

3.00 

 

- 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการท่ีปรึกษาบริหารและควบคุม

งานก่อสร้างจํานวน 2 โครงการ โดยมีเง่ือนไขสญัญาท่ี

เป็นธุรกิจปกติ และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมี
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แคปปิตอล จํากดั - มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 

6.53 

 

 

- 

 

 

ลกัษณะใกล้เคียงกนักบัท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่า

มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

6. บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจ

เม้นท์ จํากดั 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

 

2.58 

 

0.36 

- 

- 

 

5.21 

 

- 

0.53 

0.30 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโดยมีสัญญาให้บริการ 3 

โครงการ  และมีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ และมี

อตัรากําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis)  

7. บริษัท ฐานนิรันดร์ จํากดั มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

4.95 

 

1.19 

 

5.67 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีสัญญาให้บริการ 2 

โครงการ  มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แคปปิตอล จํากดั - มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 

0.53 

 

 

 

- 

 

 

 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธรรม และมีอัตรา

กําไรขัน้ต้นท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูง

กวา่อตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ 

8. บ ริ ษั ท  อ า ร์ . ดี . พั ฒ น า 

จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้คา่ออกแบบสถาปัตยกรรม 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 

 

0.84 

0.12 

0.83 

0.18 

 

 

 

0.81 

0.18 

- 

- 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการโครงการอาร์.ดี.พฒันา โดยมี

เง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิพบวา่มีอตัรากําไร

ขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis)  

9. บริษัท ตลาดตอ่ยอด เออีซี 

จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

 

 

13.79 

 

1.31 

 

 

 

4.42 

 

- 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคมุงานก่อสร้าง 

โดย มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึ่งมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธรรม และมีอัตรา
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กําไรขัน้ต้นท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูง

กวา่อตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ 

10. บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอส

เสท แมนเนจเม้นท์ จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในบริษัทใหญ่

ลําดับสูงสุดเป็นญาติกับผู้ ถือ

หุ้นในบริษัทใหญ่ลําดับสูงสุด

ข อ ง บ ริ ษั ท  ยู นิ เ ว น เ จ อ ร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

 

- 

 

- 

- 

 

4.08 

 

1.73 

0.20 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการ Imperial 

Boathouse Beach Resort 

โดยมี เ ง่ือนไขสัญญาท่ี เป็นธุ ร กิจปกติ  และเ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันกบัท่ี

ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่ามีอัตรากําไรขัน้ต้นท่ี

ใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

11. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพ

เพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

 

 

- 

 

 

 

0.35 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โครงการปรับปรุง

อาคารสํานกังาน ชัน้ 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ 

โดยมี เ ง่ือนไขสัญญาท่ี เป็นธุ ร กิจปกติ  และเ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันกบัท่ี
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่ามีอัตรากําไรขัน้ต้นท่ี

ใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

12. มลูนิธิสิริวฒันภกัดี มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

 

1.03 

 

0.60 

 

 

0.60 

 

0.10 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่มลูนิธิสิริวฒันภกัดี โดยมี

เง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ และเม่ือเปรียบเทียบ

กบัโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนักบัท่ีให้บริการแก่

บคุคลอ่ืน พบวา่มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

13. บ ริ ษั ท  บ า ง ก อ ก อ า ร์ ต

เบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์ 

จํากดั 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

 

- 

 

 

1.59 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคมุงานก่อสร้าง  
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   โดย มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิมีอตัรากําไร

ขัน้ต้นท่ีผู้บริหารประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงาน

สงูกว่าอตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ

การคิดคา่บริการวิชาชีพ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกตขิองกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธรรม และมีอตัรา

กําไรขัน้ต้นท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสงู

กว่าอตัรากําไรขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ 

14. บริ ษัท  ที ซี ซี  แอสเซ็ท ส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

 

 

0.79 

 

 

 

- 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็น

ธุรกิจปกติ และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมี

ลกัษณะใกล้เคียงกนักบัท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่า

มีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

15. บริษัท วนั แบงค็อก จํากัด 

(เดมิช่ือบริษัท เกษมทรัพย์

วฒัน จํากดั) 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- รายได้คา่ออกแบบสถาปัตยกรรม 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

 

3.35 

 

1.97 

1.04 

0.66 

1.01 

 

- 

0.16 

 

133.87 

 

0.88 

0.51 

13.93 

28.51 

 

1.54 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจํานวนรวม 9 โครงการ  

โดยสัญญาให้บริการ มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจ

ปกต ิ และมีอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) และสําหรับโครงการหรือส่วนงานท่ีไม่

สามารถเปรียบเทียบได้นัน้ มีอัตรากําไรขัน้ต้นท่ี

ประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอตัรากําไร

ขัน้ต้นขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้  

16. บ ริ ษั ท  เ ก ษม ท รั พ ย์ สิ ริ 

จํากดั 

มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท

ใหญ่ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

 

5.50 

 

0.20 

0.89 

1.04 

 

9.82 

 

- 

1.77 

1,16 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการแก่บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 

จํากดั   

โดยสญัญาให้บริการ มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิ

และเม่ือเปรียบเทียบกบัโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง

กันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่ามีอัตรากําไร

ขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

17. บ ริ ษั ท  เ ด อ ะ ส ต รี ท  

รี เ ทล  ดี เ วล ล อ ปเ ม้ น ท์ 

จํากดั 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี 

แ อ ส เ ว็ท ส์  ( ปร ะ เ ทศ ไ ทย ) 

จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

- รายได้คา่ออกแบบสถาปัตยกรรม 

- รายได้คา่ออกแบบวศิวกรรม 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ี

ยงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า 

- จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้าสูง

กว่ามูลค่างานระหว่างทําตาม

สญัญา 

 

2.05 

 

0.75 

0.82 

0.13 

0.31 

 

0.09 

 

2.05 

 

- 

0.57 

1.23 

- 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจํานวน 6 โครงการ  

โดย มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ และ เ ม่ือ

เปรียบเทียบกบัโครงการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกันกบัท่ี

ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน และมีอัตรากําไรขัน้ต้นท่ี

ใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis)  

18. บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า 

จํากดั 

เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีซีซี 

แ อ ส เ ว็ท ส์  ( ปร ะ เ ทศ ไ ทย ) 

จํากดั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้ค่าบริหารและควบคมุงาน

ก่อสร้าง 

 

 

0.20 

 

 

 

- 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการงานท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจ

ปกติ และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกันท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน พบว่ามีอัตรา
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   ขนาดรายการ (ล้านบาท)  

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กําไรขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis) 

19. บริษัท เอส.เอ.ออโต้ จํากดั เ ป็นกิจการ ท่ีมีผู้ ถือหุ้ นและ

กรรมการร่วมกนั 

รายได้จากการให้บริการ 

- รายได้คา่ออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

 

2.00 

 

 

- 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการ เป็นจํานวนรวม 2 โครงการ  

โดยมีเง่ือนไขสญัญาท่ีเป็นธุรกิจปกต ิและ มีอตัรากําไร

ขัน้ต้นท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของกลุ่ม

บริษัทฯ ซึง่มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม เทียบเคียง

กนัได้กบับคุคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั (Arm’s 

length basis)  
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2) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติอื่น 

 

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

1. นายสมเกียรต ิ 

ศลิวฒันาวงศ์ 

เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

เจ้าหนีเ้งินทดรองจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

0.01 

 

0.16 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเงินทดรองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นสําคญั 

2. นายไพรัช เล้าประเสริฐ เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

เจ้าหนีเ้งินทดรองจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

- 

 

0.01 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเงินทดรองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นสําคญั 

3. นายสมจิตร์  

เป่ียมเปรมสขุ 

เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

เจ้าหนีเ้งินทดรองจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

0.01 

 

0.11 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

รายการเงินทดรองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นสําคญั 

4. นายกิตตศิกัดิ ์ 

สภุาควฒัน์ 

เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

เจ้าหนีเ้งินทดรองจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

0.08 

 

0.10 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเงินทดรองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นสําคญั 

5. นายอิสรินทร์ สวุฒัโน เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

เจ้าหนีเ้งินทดรองจ่าย 

เจ้าหนีอ่ื้น 

 

- 

 

0.45 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเงินทดรองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นสําคญั 

6. นายเทอดสกลุ วิวธิวร เป็นผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท เจ้าหนีเ้งินทดรองจ่าย 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

0.00 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสํารองจ่ายเพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจให้แก่

กลุ่มบริษัทฯ 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายการเงินทดรองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ

กลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ 

เป็นสําคญั 

 

3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

 

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

 เช่าทรัพย์สิน 

1. บริษัท ที.ซี.ซี. 

เทคโนโลยี จํากดั 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

เช่าอปุกรณ์และบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

 

0.19 

0.06 

 

 

1,12 

0.14 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําสัญญากับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี 

จํากัด (ผู้ ให้เช่า) เพ่ือเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่มบริษัทฯ และได้

ดําเนินการเปรียบเทียบความเหมาะสมของข้อเสนอการ

ให้บริการกบัรายอ่ืนแล้ว มีข้อสรุปว่าข้อเสนอการให้บริการ

ของบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัดมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและดําเนินธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทฯ และมีราคาค่าเช่าอุปกรณ์ตามอัตรา
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

มาตรฐานของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากดั  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริ ษัทฯ  ซึ่งมีอัตราค่าเ ช่าและบริการท่ี

สมเหตสุมผล และมีเง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกต ิ

2. บริษัท เอส.เอ.ออโต้ 

จํากดั 

เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

เช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

0.74 

- 

 

0.74 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้ทําสัญญาเช่ารายปีสําหรับพืน้ท่ีบางส่วน 

บริเวณชัน้ 1 เนือ้ท่ีประมาณ 120 ตารางเมตร อาคารเลขท่ี 

123 ซอยโชคชยัร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอตัราค่า

เช่าและมีเง่ือนไขการเช่าเดียวกนัเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ เช่า

พืน้ท่ีชัน้ 2 ในอาคารดงักล่าวท่ีให้บคุคลอ่ืนเช่า 

 และมีอตัราค่าเช่าท่ีใกล้เคียงกนักับอาคารสํานักงานหลัก

ของบริษัทฯ ท่ีเช่าจากบคุคลอ่ืน 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าท่ีสมเหตุสมผล และมี

เง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกต ิ

3. บริษัท อาคเนย์ 

แคปปิตอล จํากดั 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินจากการ

เช่ายานพาหนะ 

 

 

 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่ายานพาหนะ Honda Accord ปี 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

- ต้นทนุทางการเงิน 

- หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

0.05 

1.11 

0.04 

0.83 

2559 จํานวน 1 คนั จากบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จํากดั 

เป็นระยะเวลา 60 เดือน ซึง่มีเง่ือนไขในสญัญาท่ีเป็นธุรกิจ

ปกตทิัว่ไป และมีอตัราค่าเช่ายานพาหนะท่ีใกล้เคียงกนักบั

อตัรามาตรฐานของบริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จํากดั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าท่ีสมเหตุสมผล และมี

เง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกต ิ

 บริการประกันภัย 

4. บริษัท อาคเนย์ ประกนั

ชีวติ จํากดั (มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

ประกนัภยัอบุตัเิหตกุลุ่มพนกังาน 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- ลกูหนีอ่ื้น 

 

 

0.38 

0.50 

 

 

0.60 

- 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ทําประกนัอุบตัิเหตกุลุ่มพนกังานกบับริษัท 

อาคเนย์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่งเม่ือ

เปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอ่ืนใน

อตัราความคุ้มครองท่ีเทา่กนั พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกนั

ชีวติ จํากดั (มหาชน) มีอตัราคา่เบีย้ประกนัท่ีตํ่ากว่า 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราเบีย้ประกนัท่ีสมเหตสุมผล และ

มีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกต ิ
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

5. บริษัท อาคเนย์ 

ประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

ประกนัภยัวิชาชีพ 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- ลกูหนีอ่ื้น 

 

 

0.11 

0.35 

 

 

0.48 

0.40 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

กลุ่ มบริ ษัทฯ  ไ ด้ ทําประกันภัยวิชาชีพ (Professional 

Indemnity Insurance) กับบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย 

จํากดั (มหาชน) เป็นรายปี ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัข้อเสนอ

การให้บริการจากบุคคลอ่ืนในวงเงินความรับผิดท่ีเท่ากัน 

พบว่าบริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีอตัรา

ค่าเบีย้ประกันท่ีใกล้เคียงกนั และมีเง่ือนไขความคุ้มครอง 

ท่ีเหมาะสมกวา่ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราเบีย้ประกนัท่ีสมเหตสุมผล และ

มีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกต ิ

6. บริษัท อาคเนย์ 

ประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการ

และเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- ลกูหนีอ่ื้น 

 

 

0.02 

0.12 

 

 

0.20 

0.21 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้ทําประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ

เจ้าหน้าท่ีบริหาร (Director and Officer Liability) กับ

บริษัท อาคเนย์ ประกันภยั จํากัด (มหาชน) เป็นรายปี ซึ่ง

เม่ือเปรียบเทียบกบัข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอ่ืนใน

วงเงินความรับผิด ท่ี เท่ากัน พบว่าบริ ษัท อาคเนย์ 

ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีอัตราค่าเบีย้ประกันท่ี

ใกล้เคียงกนั และมีเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีเหมาะสมกว่า 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราเบีย้ประกนัท่ีสมเหตสุมผล และ

มีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกต ิ

7. บริษัท อาคเนย์ 

ประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

ประกนัภยัยานพาหนะ 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- ลกูหนีอ่ื้น 

 

0.02 

0.00 

 

0.03 

0.01 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัรถยนต์ IZUSU MU-X จํานวน 1 

คนั และประกนัภยัรถยนต์ Toyota Camry จํานวน 1 คนั 

กบับริษัท อาคเนย์ ประกนัภัย จํากัด (มหาชน) เป็นรายปี 

ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอ่ืน

ในข้อเสนอความคุ้มครองท่ีเท่ากัน พบว่าบริษัท อาคเนย์ 

ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) มีอตัราคา่เบีย้ประกนัท่ีตํ่ากว่า 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราเบีย้ประกนัท่ีสมเหตสุมผล และ

มีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกต ิ

8. บริษัท อาคเนย์ 

ประกนัภยั จํากดั 

(มหาชน) 

มีกรรมการร่วมกนักบับริษัทใหญ่ของ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จํากดั 

ประกนัภยัอาคารสํานกังาน 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 

0.01 

 

 

0.01 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

บริษัทฯ ได้ทําประกนัภยัอาคารสํานกังานเลขท่ี 163 และ

เลขท่ี 123 กับบริษัท อาคเนย์ ประกนัภยั จํากัด (มหาชน) 

เป็นรายปี ซึ่งมีเง่ือนไขในสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติทั่วไป 

และมีอัตราค่าเบีย้ประกันตามอัตรามาตรฐานของบริษัท 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

อาคเนย์ ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราเบีย้ประกนัท่ีสมเหตสุมผล และ

มีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกต ิ

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

9. บริษัท โกดงั 19 จํากดั เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

คา่จดังานเลีย้งปีใหม่ 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

 

 

0.49 

0.04 

 

 

2.58 

0.48 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ปี 2560 และ 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดงั 19 

จํากัด เป็นผู้ ดําเนินการจัดงานเลีย้งปีใหม่สําหรับพนักงาน

บริษัท และรวมถึงเป็นผู้ดําเนินการจดัจองสถานท่ีและศิลปิน

สําหรับงานเลีย้งปีใหม่ใน ด้วย ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าจัด

งานเลีย้งปีใหม่ รวมถึงค่าสถานท่ีและค่าศิลปินแล้ว พบว่า

ข้อเสนอการให้บริการของบริษัท โกดัง 19 จํากัด มีอัตรา

คา่บริการท่ีใกล้เคียงกนั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราคา่บริการท่ีสมเหตสุมผล 

10. บริษัท โกดงั 19 จํากดั เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

คา่ใช้จ่ายในการจดัทําวดีิโอนําเสนอ

บริษัท 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 

 

- 

 

 

0.33 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โกดงั 19 จํากดั เพ่ือ

จัดทําวิดีโอนําเสนอบริษัทต่อนักลงทุนท่ีสนใจ โดยมี
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

- ลกูหนีอ่ื้น 0.26 - ค่าบริการจํานวน 0.33 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 

และได้ชําระเงินมัดจําค่าจัดทําวิดีโอแก่บริษัท โกดัง 19 

จํากัด เป็นจํานวน 0.26 ล้านบาท (ในปี 2560) ซึ่งคิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 80.00 ของคา่บริการทัง้หมด 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึง่มีอตัราคา่บริการท่ีสมเหตสุมผล 

 

4) รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกิจปกติและจะเกิดไม่เกิดขึน้ต่อเน่ืองอีกในอนาคต 

 

บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

 รายการเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ 

แคปปิตอล จํากดั 

เป็นผุ้ ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

คา่ใช้จ่ายในการให้คําปรึกษา 

- คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 

0.77 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทําสัญญาว่าจ้าง UVCAP ในการให้

คําปรึกษาด้านการบริหาร การบัญชี การเงิน และการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แต่เดือน

กมุภาพนัธ์ 2560 ถงึเดือนเมษายน 2560  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

การทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นการ

รับคําปรึกษาจาก UVCAP ซึง่มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ UV ท่ี

จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ฯ  อ ยู่ แ ล้ ว  ซึ่ ง ช่ ว ย ใ ห้ 

กลุ่มบริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างองค์กรสําหรับการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. บริษัท สํานกังาน อินทิ

เกรท ดีไซน์ จํากดั 

เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ 

- ซือ้อปุกรณ์ 

 

0.13 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทย่อย ได้ซือ้อปุกรณ์เคร่ืองใช้สํานกังานจากบริษัท 

สํานักงาน อินทิเกรท ดีไซน์ จํากัด เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

โดยราคาท่ีซือ้มีจํานวนใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์ท่ีลงทนุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เ พ่ือจัด

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทัง้มีราคาของสินทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์ดงักล่าว จงึถือวา่เป็นการทํารายการท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

3. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ โฮล

ดิง้ส์ จํากดั 

เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ 

- ซือ้อปุกรณ์ 

 

0.14 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซือ้อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงานจากบริษัท 

สโตนเฮ้นจ์ โฮลดิง้ส์ จํากัด เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดย

ราคาท่ีซือ้มีจํานวนใกล้เคียงกนักบัมลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ท่ีลงทนุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เ พ่ือจัด

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทัง้มีราคาของสินทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์ดงักล่าว จงึถือวา่เป็นการทํารายการท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

4. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ นอร์ท 

อีสท์ จํากดั 

เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ 

- ซือ้อปุกรณ์ 

 

0.09 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซือ้อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานักงานจากบริษัท 

สโตนเฮ้นจ์ นอร์ท อีสท์ จํากดั เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดย

ราคาท่ีซือ้มีจํานวนใกล้เคียงกนักบัมลูค่าทางบญัชีของสินทรัพย์

ท่ีลงทนุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เ พ่ือจัด

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทัง้มีราคาของสินทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์ดงักล่าว จงึถือวา่เป็นการทํารายการท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

5. บริษัท สโตนเฮ้นจ์ นอร์ท 

จํากดั 

เป็นกิจการท่ีมีผู้ ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกนั 

เงินลงทนุในสินทรัพย์ 

- ซือ้อปุกรณ์ 

 

0.09 

 

- 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ซือ้อุปกรณ์เคร่ืองใช้สํานกังานจากบริษัท 
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

สโตนเฮ้นจ์ นอร์ท จํากดั เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยราคา

ท่ีซือ้มีจํานวนใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ท่ี

ลงทนุ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การทํารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์เ พ่ือจัด

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รวมทัง้มีราคาของสินทรัพย์ท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของ

สินทรัพย์ดงักล่าว จงึถือวา่เป็นการทํารายการท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

รายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท 

6. นายไพรัช เล้าประเสริฐ เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

เงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

- รายได้อ่ืน 

- เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

• คงเหลือต้นงวด 

• ชําระคืนระหวา่งงวด 

 

 

0.48 

 

3.50 

(3.50) 

 

 

- 

 

- 

- 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ แอสเสท จํากัด 

(“STA”) (ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีสถานะเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัทฯ) มีเงินกู้ ยืมคงเหลือกบันายไพรัช เล้าประเสริฐ เป็น

จํานวน 3.50 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีอตัราดอกเบีย้ และ

ในปี 2560 นายไพรัช เล้าประเสริฐได้ปรับลดยอดเงินกู้ ยืมให้แก่ 

STA เป็นจํานวน 0.48 ล้านบาท ซึง่กลุ่มบริษัทฯ บนัทกึการปรับ

ลดยอดเงินดงักล่าวเป็นรายได้อ่ืน และ STA ได้ชําระเงินกู้ ยืม

คงเหลือจํานวน 3.02 ล้านบาท จนครบถ้วนแล้วในปี 2560 และ 

ณ ปัจจุบนั STA ได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวง
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

พาณิชย์ และชําระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การปรับลดยอดเงินกู้ ยืมโดยนายไพรัช เล้าประเสริฐ ถือเป็น

รายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ในการชําระเงินกู้ ยืมของ 

STA ซึง่ช่วยเหลือให้ STA สามารถจดทะเบียนเลิกบริษัทและชําระ

บญัชีได้อย่างลลุ่วงมากขึน้ จงึถือวา่เป็นรายการท่ีเหมาะสม 

7. กลุ่มผู้ ถือหุ้นและ

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ 

 เงินชดเชยค่าคดีความ 

- รายได้อ่ืน 

- ลกูหนีอ่ื้น 

 

1.69 

1.69 

 

2.73 

2.73 

 

ความจําเป็นและความเหมาะสม 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ถกูศาลชัน้ต้นตดัสินให้ชําระเงินค่าคดีความ

จํานวน 1.69 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทได้ถูกศาลอุทธรณ์

ตดัสินให้ชําระเงินค่าคดีความจํานวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้

จากเดมิจํานวน 2.73 ล้านบาท จากการให้บริการในโครงการหนึ่ง

เม่ือปี 2556 โดยในปัจจุบนั คดีความดงักล่าวอยู่ระหว่างการย่ืน

ฎีกา  

ทัง้นี ้กลุ่มผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อตกลงร่วมกนั

กบั UVCAP ซึง่มีข้อกําหนดว่ากรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ ถูกย่ืนฟ้องร้อง

และถูกตดัสินให้ชําระเงินสําหรับคดีความท่ีเกิดขึน้ก่อนการเข้า

ลงทนุโดย UVCAP (ปี 2559) กลุ่มผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่ม

บริษัทฯ ตกลงเป็นผู้ รับผิดชอบและชดเชยเงินค่าคดีความดงักล่าว 

โดยในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็น

รายได้อ่ืนและลูกหนีอ่ื้นเป็นจํานวนเงิน 1.69 ล้านบาท ณ วนัท่ี
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

บริษัทฯ ได้ถูกศาลชัน้ต้นตดัสินให้ชําระเงินค่าคดีความ (ปี 2560) 

และในไตรมาส 1ปี 2561 กลุ่มผู้ ถือหุ้นและผู้ บริหารของกลุ่ม

บริษัทฯ ได้ชําระเงินชดเชยค่าคดีความดังกล่าวแก่บริษัทฯ เพ่ือ

เป็นการคํา้ประกันสําหรับความเสียหายอันเป็นผลมาจากคํา

พิพากษาของศาลชัน้ต้นดงักล่าว และในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้

บนัทึกเงินชดเชยดงักล่าวเป็นรายได้อ่ืนและลูกหนีอ่ื้นเป็นจํานวน

เงิน 2.73 ล้านบาท ณ วนัท่ีบริษัทฯ ได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้

ชําระเงินคา่คดีความ (ปี 2561)  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีบนัทกึข้อตกลงกบักลุ่มผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้บริษัทฯ ฟ้องร้องคดีดงักล่าวจนถึงท่ีสุด 

และหากศาลได้มีคําพิพากษาจนถึงท่ีสุดแล้วและให้บริษัทฯ เป็น

ฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ ตกลงชําระเงินชดเชยคืนแก่กลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิม

และผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ในจํานวนเท่ากับท่ีบริษัทฯ ได้รับมา 

ทัง้นี ้หากบริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี และจํานวนเงินท่ีต้องชําระสูง

กว่าเงินคํา้ประกันจํานวน 1.69 ล้านบาท ท่ีกลุ่มผู้ ถือหุ้นและ

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ไว้ดงักล่าว กลุ่มผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร

กลุ่มบริษัทฯ ตกลงชําระเงินในส่วนท่ีขาดอยู่ทัง้จํานวน 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

การรับชําระเงินชดเชยจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นและกลุ่มผู้บริหารของกลุ่ม

บริษัทฯ ดงักล่าวถือเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการ
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บุคคล/นิตบุิคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการ 

ขนาดของรายการ (ล้านบาท) 
ความจาํเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการระหว่างกัน/ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 

งวดปี 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2561 

ชําระเงินค่าคดีความในกรณีท่ีบริษัทฯ เป็นฝ่ายแพ้คดี นอกจากนี ้

แม้ในกรณีท่ีบริษัทฯ เป็นฝ่ายชนะคดี บริษัทฯ จะคืนเงินชดเชยใน

จํานวนท่ีเท่ากนักบัท่ีได้รับจากกลุ่มผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่ม

บริษัทฯ เทา่นัน้ จงึถือวา่เป็นรายการท่ีเหมาะสม 
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12.2   มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกัน 

ในปัจจุบนั UVCAP ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่ร้อยละ 27.18  ของทนุจดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ และ

เน่ืองด้วย UVCAP เป็นบริษัทท่ีถือหุ้นโดย UV ซึ่งมีบุคคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นจํานวนมาก กลุม่บริษัทฯจึงมี

แนวทางในการตรวจสอบและระบุบคุคลเก่ียวโยงท่ีมีรายการระหว่างกนักบักลุม่บริษัทฯ เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้ว่ามี

การอนุมตัิ ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทําแฟ้มข้อมูล

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเคยมีธุรกรรมกบักลุม่บริษัทฯ อยู่แล้ว เพ่ือให้สามารถระบคุวามสมัพนัธ์ได้ทนัทีเมื่อมีธุรกรรมกบั

บริษัทดงักลา่วอีกครัง้ รวมทัง้เมื่อกลุม่บริษัทฯ มีการเสนอราคาในโครงการใหม่ กลุม่บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบ

รายช่ือกรรมการและผู้ ถือหุ้นของผู้วา่จ้างโครงการดงักลา่วทกุครัง้ และกรณีท่ีผู้วา่จ้างดงักลา่วเป็นบริษัทท่ีมีผู้ ถือหุ้นเป็น

อีกบริษัทหนึ่ง จะต้องดําเนินการตรวจสอบข้อมลูกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว จนทราบถึง

บคุคลท่ีเป็นผู้มีอํานาจหรือผู้ ถือหุ้นในลําดบัสงูสดุ (Ultimate shareholder) ของผู้ว่าจ้างทัง้หมด เพ่ือให้ทราบว่าผู้

วา่จ้างดงักลา่วถือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือไม ่

ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561  ได้มีมติอนุมัติหลกัการ

เก่ียวกับข้อตกลทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกิจระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับ กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนพึงกระทํากบัคู่สญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั   โดยบริษัทฯ จะจดัทํารายงานสรปกุารทําธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทกุไตรมาส 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสําคญั 

ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯ จึงให้ความสาํคญัตอ่การป้องกนัรายการท่ีอาจเป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเก่ียวโยง

กนั หรือรายการระหวา่งกนั โดยมีหลกัการท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือรายการเก่ียวโยงในกิจการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ ในกรณีท่ีจําเป็นต้องทํารายการนัน้ ให้มีการนําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนั

ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามหลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน 

ก.ล.ต.”) กําหนด และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องจะกระทําธุรกรรมกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรม

ดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตาม

หลกัเกณฑ์การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงาน 

ก.ล.ต. แล้ว เว้นแตธุ่รกรรมดงักลา่วจะเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ี

ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และ

เป็นข้อตกลงทางการค้าหรือการสนบัสนนุธุรกิจ 
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(ข) การกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนกังานและลกูจ้าง 

(ค) ธุรกรรมท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ของบริษัทหรือคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมีสถานะเป็น 

(1) บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทย่อย หรือ 

(2) บริษัทยอ่ยท่ีกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องถือหุ้น หรือมีสว่นได้เสยีอยูด้่วย ไมว่า่โดยตรง

หรือโดยอ้อม ไมเ่กินจํานวน อตัรา หรือมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(ง) ธุรกรรมในประเภทหรือท่ีมีมลูคา่ไมเ่กินจํานวนอตัราท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

4. ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้บริษัทฯ เป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจในการปฏิบตัิของพนกังานทัว่ทัง้บริษัทฯ 

 

 โดยสาํหรับการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัของบริษัทฯ ผู้ ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่น

ได้เสียในการทํารายการจะไม่สามารถมีสว่นร่วมหรือสิทธิออกเสียงในการอนุมตัิการทํารายการ อีกทัง้ บริษัทฯ จะ

ปฏิบตัิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของ

บริษัทฯ ในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 หมวด 5 วิธีดําเนินการเมื่อมีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมถึงกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของสํานกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักล่าว รวมทัง้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวกับการ

เปิดเผยการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามมาตรฐานบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบ

ทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) 

นอกจากนี ้สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีมีลกัษณะเป็นการดําเนินธุรกิจปกตินัน้ นโยบายการเข้าทํา

รายการระหว่างกันได้กําหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัิการเข้าทํารายการดงักล่าว อย่างไรก็ดี เพ่ือ

รักษาผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯ รวมถึงความโปร่งใสในการควบคมุและกํากบัดแูลการทํารายการระหว่างกนั บริษัท

ฯ ได้พิจารณาอนมุตัิแนวทางการพิสจูน์ความเป็นธรรมของการเข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติ เพ่ือ

พิสจูน์วา่รายการระหวา่งกนัท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยจะตกลงจะเข้าทํานัน้ เป็นรายการธุรกิจปกติท่ีมีราคาและเง่ือนไข

ท่ีเป็นธรรมหรือไม ่โดยมีรายละเอียดของแนวทางโดยสรุป ดงันี ้

รายการท่ีเป็นธุรกิจปกติ หมายถึง การให้บริการแก่ หรือการซือ้สนิค้า/ใช้บริการจากบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงหรือ

เก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ อนัได้แก่ เป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุ

งานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์

โบราณสถาน เป็นต้น รวมถึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญัญา

ทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ

ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Arm’s Length Basis) เช่น 

o การทําการค้าภายใต้ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป หรือ 

o การทําการค้าภายใต้ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป หรือ 

o การทําการค้าภายใต้ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกับ

บริษัทฯ ให้กบับคุคลทัว่ไป เป็นต้น 
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ซึง่หากการให้บริการแก่ หรือการซือ้สนิค้า/ใช้บริการจากบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงหรือเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ ท่ี

เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทฯ นัน้ มีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม จึงจะถือว่าเป็นรายการท่ีเป็น

ธุรกิจปกติ และฝ่ายจดัการมีอํานาจอนมุตัิเข้าทํารายการได้ โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีคาดว่าจะ

ได้รับจากการให้บริการในโครงการซึ่งเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง หรือให้บริการออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ท่ีเป็นรายการระหว่างกัน (“โครงการ 

RPT”) กบัอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีประมาณไว้สาํหรับโครงการท่ีมีลกัษณะและความซบัซ้อนโครงการใกล้เคียงกนัท่ีให้บริการ

แก่บุคคลภายนอก หรือกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยให้บริการมาก่อนและไม่มีโครงการอ่ืนท่ีสามารถ

เปรียบเทียบได้ ให้พิจารณาว่าโครงการ RPT มีอตัรากําไรขัน้ต้นสงูกว่าขัน้ตํ่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการ

วิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ หรือไม่ เพ่ือพิสจูน์ความเป็นธรรมของราคาในการให้บริการในโครงการ RPT นอกจากนี ้

ผู้บริหารต้องตรวจสอบเง่ือนไขของร่างสญัญาให้บริการว่ามีเง่ือนไขท่ีไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่เพ่ือพิจารณาความเป็น

ธรรมของเง่ือนไขในการให้บริการในโครงการ RPT อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารพิจารณาแล้วโครงการ RPT นัน้ มีราคา 

และ/หรือเง่ือนไขของสญัญาท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นการค้าโดยปกติ ให้บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องรวมถึง

เหตุผลและความจําเป็น นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการอนุมตัิการเข้าทํา

รายการ 

ซึง่แนวทางการพิสจูน์ความเป็นธรรมของการเข้าทํารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติดงักลา่ว จะช่วย

สนบัสนนุให้การดําเนินธุรกิจกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เป็นไปอย่างโปร่งใส พิสจูน์ได้ และมีเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นธรรม 

สามารถเปรียบเทียบกันได้กับการดําเนินธุรกิจกับบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นจากการถ่ายโอน

ผลประโยชน์ไปยงับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักลุม่บริษัทฯ  

 

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 

กลุม่บริษัทฯ คาดวา่ รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้จากการประกอบธุรกิจปกติของกลุม่บริษัท จะยงัคงมีอยู่ต่อไป

ในอนาคตตามความจําเป็นและเหมาะสม เช่น การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง ออกแบบ

สถาปัตยกรรม ออกแบบวิศวกรรม และการทําประกนักบับริษัทท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบักลุม่บริษัทฯ เป็นต้น โดยท่ี

การเข้าทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะเป็นไปตามลกัษณะการทําการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึง่มีการกําหนด

แนวทางการพิสจูน์ความเป็นธรรมของการเข้าทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติไว้อย่างชดัเจน โดยต้องมี

ราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสมเป็นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสําคญั รวมทัง้กําหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้

ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกัน และแนวทางการพิสจูน์ความเป็นธรรมของการเข้าทํา

รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 
 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

13.1.1 ผู้สอบบัญชี 
 

ผู้สอบบญัชีสาํหรับงบการเงินและข้อมลูทางการเงินของกลุม่บริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

งบการเงนิ รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทผู้สอบบัญช ี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีผ่าน

การตรวจสอบสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  

เลขทะเบียน 8420 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  

สอบบญัชี จํากดั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีผ่าน

การตรวจสอบสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  

เลขทะเบียน 8420 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  

สอบบญัชี จํากดั 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ท่ีผ่าน

การตรวจสอบสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ  

เลขทะเบียน 8420 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย  

สอบบญัชี จํากดั 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

งบการเงนิ ความเห็นหรือข้อสรุปผู้สอบบญัชี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีผ่าน

การตรวจสอบสําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

ความเห็น - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีแ้สดงฐานะการเงินรวม

และฐานะการเงินเฉพาะกิจการกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานทางการเงิน 

ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น - ผู้สอบบญัชีได้มีข้อสงัเกตตามหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินข้อ 2 3 และ 4 ซึง่ได้อธิบายถึงผลกระทบตอ่กิจการจากการนํานโยบายการ

บญัชีใหม่มาถือปฏิบัติตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 และผลกระทบปรับปรุง

ย้อนหลงัสาํหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบญัชี ตวัเลขเปรียบเทียบของงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีนํามาแสดงนีนํ้ามาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ วนัท่ี และสําหรับ

ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน และได้แสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 30 เมษายน 2559 และภายหลงั
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งบการเงนิ ความเห็นหรือข้อสรุปผู้สอบบญัชี 

จากปรับปรุงรายการตามท่ีได้อธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 และ 

4 ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงดงักลา่วและเห็นว่ามีความเหมาะสม

และได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นอย่างมี

เง่ือนไขในเร่ืองนี ้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีผ่าน

การตรวจสอบสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 

ความเห็น - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีแ้สดงฐานะการเงินรวม

และฐานะการเงินเฉพาะกิจการกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานทางการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีผ่าน

การตรวจสอบสําหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็น - งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนีแ้สดงฐานะการเงินรวม

และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่บริษัทและบริษัท ตามลําดบั ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดย

ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

13.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 
 

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 2 ธุรกิจหลกั คือ (1) 

ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง และ (2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งาน

ตกแต่งภายใน และงานอนรัุกษ์โบราณสถาน (หรือรวมเรียกว่า “ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม”) ซึ่งงบการเงิน 

ของกลุม่บริษัทฯ พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการในทัง้ 2 ธุรกิจโดยพิจารณาถึงขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of 

completion) จากอตัราสว่นของต้นทนุท่ีเกิดขึน้จริง ณ วนัสิน้รอบ กบัประมาณการต้นทนุทัง้สิน้เมื่อสิน้สดุสญัญา  
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13.2.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

งบแสดงฐานะการเงนิของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561  
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79.81 31.59 45.91 17.31 443.90 61.93 

ลกูหนีก้ารค้า 72.98 28.89 79.84 30.11 94.42 13.17 

ลกูหนีอ่ื้น 4.61 1.82 4.09 1.54 6.13 0.86 

มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บ

จากลูกค้า 

33.66 13.32 82.09 30.96 115.01 16.04 

งานระหวา่งทํา - - - - 4.93 0.69 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 0.58 0.23 0.32 0.12 0.23 0.03 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 2.35 0.93 4.60 1.73 6.66 0.93 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 193.99 76.78 216.85 81.78 671.28 93.65 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน           

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ 6.41 2.54 - - - - 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 20.66 8.18 20.66 7.79 20.66 2.88 

อาคารและอปุกรณ์ 20.05 7.94 14.10 5.32 8.57 1.20 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 1.57 0.62 2.53 0.95 2.76 0.38 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7.27 2.88 9.93 3.74 11.81 1.65 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 2.70 1.07 1.10 0.41 1.74 0.24 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 58.66 23.22 48.32 18.22 45.54 6.35 
รวมสินทรัพย์ 252.65 100.00 265.17 100.00 716.82 100.00 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีสิ้นหมนุเวียน           

เงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 6.00 2.37 - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้า  9.41 3.72 11.51 4.34 11.27 1.57 

เจ้าหนีอ่ื้น  14.79 5.85 12.17 4.59 28.28 3.95 

จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสงูกวา่มลูคา่งาน

ระหวา่งทําตามสญัญา 

10.35 4.10 7.07 2.67 27.70 3.87 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถงึ

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

1.85 0.73 1.10 0.41 - - 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 3.50 1.39 - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถงึกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปี 

3.10 1.23 3.10 1.17 7.12 0.99 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.89 0.75 1.27 0.48 - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  11.89 4.71 10.93 4.12 21.81 3.04 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 62.78 24.85 47.15 17.78 96.18 13.42 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน           

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  8.60 3.40 7.32 2.76 - - 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
งบการเงนิรวม ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - - - - - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน  11.72 4.64 8.62 3.25 1.50 0.21 

ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 22.39 8.86 45.17 17.03 46.95 6.55 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 42.71 16.90 61.11 23.05 48.45 6.76 
รวมหนีส้ิน 105.49 41.75 108.26 40.83 144.63 20.18 
ส่วนของผู้ถือหุ้น           

ทนุเรือนหุ้น           

   ทนุจดทะเบียน 100.00 39.58 100.00 37.71 134.00 18.69 

   ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 100.00 39.58 100.00 37.71 134.00 18.69 

ทนุเรือนหุ้นท่ีออกและชําระแล้วก่อนการจดั

โครงสร้างธุรกิจ 

- - - - - - 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น       

    ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั -  -  - - 377.06 52.60 

ส่วนเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 9.98 3.95 9.98 3.76 9.98 1.39 

กําไรสะสม           

   จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย   0.50 0.20 4.06 1.53 8.95 1.25 

   จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายก่อนการจดั

โครงสร้างธุรกิจ 

- - - - - - 

   ยงัไม่ได้จดัสรร  39.67 15.70 45.74 17.25 45.07 6.29 

   ยงัไม่ได้จดัสรรก่อนการจดัโครงสร้างธุรกิจ - - - - - - 

ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุ

เดียวกนั 

(2.87) (1.14) (2.87) (1.08) (2.87) (0.40) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 147.28 58.29 156.91 59.17 572.19 79.82 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (0.12) (0.05) - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 147.16 58.25 156.91 59.17 572.19 79.82 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 252.65 100.00 265.17 100.00 716.82 100.00 
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13.2.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561  
 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 472.80 99.40 494.56 99.24 631.39 99.42 

รายได้อ่ืน 2.87 0.60 3.78 0.76 3.71 0.58 

รวมรายได้ 475.67 100.00 498.34 100.00 635.10 100.00 

ต้นทนุการให้บริการ 308.10 64.77 330.67 66.35 431.39 67.93 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร/ 94.15 19.79 93.06 18.67 115.84 18.24 

ต้นทนุทางการเงิน 2.31 0.49 1.65 0.33 1.14 0.18 

รวมค่าใช้จ่าย 404.57 85.05 425.38 85.36 548.37 86.34 
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัท
ร่วมและภาษีเงนิได้ 

71.10 14.95 
72.96 14.64 86.73 13.66 

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 1.37 0.29 - - - - 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 72.47 15.24 72.96 14.64 86.73 13.66 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16.55 3.48 15.45 3.10 13.70 2.16 

กําไรสําหรับปี 55.92 11.76 57.51 11.54 73.03 11.50 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกําไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั 
    

  

ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานท่ีกําหนดไว้ 

- - (18.45) (3.70) 1.46 0.23 

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้

ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

- - 3.69 0.74 (0.29) (0.05) 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิ
จากภาษีเงนิได้ 

- - (14.76) (2.96) 1.17 0.18 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 55.92 11.76 42.75 8.58 74.20 11.68 
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 58.36 12.27 57.39 11.52 73.03 11.50 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทอ่ืนในกลุ่ม - ก่อนการจดั

โครงสร้างธุรกิจ 

(1.56) (0.33) - - - - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (0.88) (0.19) 0.12 0.02 - - 

กําไรสําหรับปี 55.92 11.76 57.51 11.54 73.03 11.50 
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 58.36 12.27 57.39 11.52 73.03 11.50 

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทอ่ืนในกลุ่ม-ก่อนการจดั

โครงสร้างธุรกิจ 

(1.56) (0.33) - - - - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (0.88) (0.19) 0.12 0.02 - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 55.92 11.76 57.51 11.54 73.03 11.50 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั (ล้านหุ้น) 109.95 200.00 203.54 

กําไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) 0.53 0.29 0.36 
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13.2.3 งบกระแสเงนิสด 
 

งบกระแสเงนิสดของกลุ่มบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561 
 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  
 

 

กําไรสําหรับปี      55.92       57.51  73.03 

ปรับรายการทีก่ระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    

ภาษีเงินได้      16.55       15.45  13.70 

ต้นทนุทางการเงิน        2.32         1.65  1.14 

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย        7.93         7.79  7.66 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้ - - 0.01 

ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ        2.20             -               -    

(กลบัรายการ) หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู        3.88        (0.66) 0.94 

ขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม        1.32             -               -    

ส่วนแบ่งขาดทนุ (กําไร) จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม       (1.37)            -               -    

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายอปุกรณ์            -           0.13  (0.03) 

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์            -               -               -    

ดอกเบีย้รับ       (0.59)       (0.32) (0.39) 

รวมกระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินดาํเนินงาน 

88.16 81.55 96.06 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน  
 

 

ลกูหนีก้ารค้า       (9.73)       (6.20) (15.52) 

ลกูหนีอ่ื้น        3.74         0.52  (2.04) 

มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกค้า        2.44      (48.43)     (32.93) 

งานระหวา่งทํา - - (4.93) 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน        1.80         0.10  (0.62) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน        0.15         1.60  (0.64) 

เจ้าหนีก้ารค้า        1.28         2.10  (0.24) 

เจ้าหนีอ่ื้น        3.45        (2.64) 16.12 

จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสงูกวา่มลูคา่งานระหว่างทําตามสญัญา        0.88        (3.28)       20.63 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน        2.53        0.96) 10.88 

ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน       (0.36)        4.34         3.25  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) การดาํเนินงาน 

    94.34      28.70      90.02  

ภาษีเงินได้จ่ายออก     (26.58)     (17.40) (18.58) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 

    67.76      11.30      71.44  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  
 

 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ลดลง (เพิ่มขึน้)       (6.41)        6.41             -    

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทย่อย     (24.25) - - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้บริษัทร่วม       (5.35) - - 
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งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม        5.40  - - 

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์            -    - 0.12 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้อปุกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ       (1.97)       (1.35) (1.41) 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน       (0.99)       (1.55) (1.02) 

เงินสดให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั            -               -               -    

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั      17.83             -               -    

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้       (0.89)       (0.52) (0.59) 

เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้        1.96         0.78  0.68 

รับดอกเบีย้        1.40         0.32  0.39 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 

   (13.27)      4.09  (1.83) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  
 

 

เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ      95.00             -    411.07 

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)        2.01        (6.00) - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน            -               -               -    

เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       (1.72)       (2.03) (8.42) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั        1.09             -               -    

เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั       (1.09)       (3.50) - 

เงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั            -               -               -    

เงินสดท่ีผู้ เช่าจ่ายเพ่ือลดจํานวนหนีส้ินซึง่เกิดจากสญัญาเช่าการเงิน       (4.02)       (4.10) (3.89) 

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท     (85.00)     (33.00) (70.00) 

เงินปันผลจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย       (5.00)            -    - 

ดอกเบีย้จ่าย       (1.12)       (0.66) (0.38) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก  
(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 

     0.15     (49.29) 328.38 

       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ     54.64     (33.90) 397.99 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี / งวด      25.17       79.81  45.91 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ ปลายปี / งวด     79.81      45.91  443.90 
    

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด      

ซือ้อปุกรณ์โดยยงัมิได้ชําระเงิน            -           0.02  0.02 

ซือ้ยานพาหนะภายใต้สญัญาเช่าการเงิน        1.45             -    - 

ยกเลิกสญัญาเช่าการเงินสําหรับยานพาหนะ            -               -    - 
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13.2.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 
  

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญของกลุ่มบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561  
 

อัตราส่วนทางการเงนิท่ีสําคัญ 
งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เทา่) 3.09 4.65 6.98 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว  (เทา่) 2.43 2.70 5.60 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  (เทา่) 1.14 0.21 1.00 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  (เทา่) 6.57 6.19 6.95 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย  (วนั) 54.82 58.20 51.78 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 35.11 31.60 37.87 

ระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า  (วนั) 10.25 11.39 9.51 

วงจรเงินสด  (วนั) 44.57 46.81 42.27 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio) 

อตัรากําไรขัน้ต้น  (ร้อยละ) 34.84 33.14 31.68 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้อยละ) 14.92 14.32 13.33 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร  (ร้อยละ) 96.04 15.96 84.88 

อตัรากําไรสทุธิ  (ร้อยละ) 11.76 11.54 11.50 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (ร้อยละ) 43.41 37.82 20.03 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (ร้อยละ) 23.93 22.24 14.88 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (ร้อยละ) 273.15 341.54 577.48 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์  (เทา่) 2.04 1.93 1.29 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น  (เทา่) 0.72 0.69 0.25 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้  (เทา่) 35.10 49.83 83.77 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั  (เทา่) 0.81 1.78 1.12 

อตัราการจ่ายปันผล  (ร้อยละ) 160.94 57.38 95.85 
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14.  การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

14.1  การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
 

รายได้จากการให้บริการ 

ในปี 2560 – 2561 กลุม่ STI มีรายได้จากการให้บริการจํานวน 494.56 ล้านบาท และ 631.39 ล้านบาทตามลําดบั ซึ่ง

สามารถจําแนกเป็น (1) รายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และ (2) รายได้จากธุรกิจออกแบบ

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตามประเภทธุรกิจของกลุม่ STI โดยมีรายละเอียดรายได้จากการให้บริการจําแนกตามสว่นงาน

ของกลุม่ STI ในปี 2560 – 2561 ดงัตอ่ไปนี ้
 

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่ม STI  

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561  
 

รายการ ดาํเนินการโดย 
งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง   STI/ 

STH 
400.84 81.05 551.02 87.27 

รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม STH 93.72 18.95 80.37 12.73 

รวมรายได้จากการให้บริการ 494.56 100.00 631.39 100.00 

 

โดยในปี 2560 – 2561 กลุม่ STI มีรายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง จํานวน 400.84 ล้านบาท 

และ 551.02 ล้านบาท ตามลาํดบั และสาํหรับรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุม่ STI ในปี 2560 – 

2561 มีจํานวน 93.72 ล้านบาท และ 80.37 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งกลุม่ STI มีรายได้หลกัจากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคมุงานก่อสร้าง ซึ่งในปี 2560 – 2561 ธุรกิจดงักลา่วมีสดัสว่นรายได้คิดเป็นร้อยละ 81.05 ถึงร้อยละ 87.27 ของรายได้

จากการให้บริการรวม  

โดยกลุ่ม STI เป็นผู้ ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการหลากหลายประเภท ซึ่งมี

รายละเอียดสดัส่วนรายได้ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้างแยกตามประเภทโครงการของกลุ่ม STI สําหรับปี 

2560 และปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้
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สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI 
แยกตามลักษณะโครงการสาํหรับปี 2560 

 

 
หมายเหต ุ  *  ไมร่วมรายได้ที่นอกเหนือจากคา่บริการปกติ 

  ** อ่ืนๆ เชน่ โครงการประเภทอาคารตลาด สนามกอล์ฟ และโรงพยาบาล เป็นต้น 

 

 

 

 

สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI 
แยกตามลักษณะโครงการสาํหรับปี 2561 

 

 
หมายเหต ุ  *  ไมร่วมรายได้ที่นอกเหนือจากคา่บริการปกติ 

  ** อ่ืนๆ เชน่ โครงการประเภทสถานศกึษา สนามกอล์ฟ และโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นต้น 
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ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากโครงการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทัง้แนวราบและแนวสงู โดยในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 41.65 และร้อยละ 

33.39 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคมุงานก่อสร้างท่ีไมร่วมรายได้ท่ีนอกเหนือจากคา่บริการปกติในแต่ละปี ตามลําดบั 

ซึ่งในปัจจุบนั โครงการประเภทคอนโดมิเนียมมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามการ

ขยายตวัของการขนสง่มวลชน เช่น รถไฟฟ้า นอกจากนี ้กลุม่ STI มีสดัสว่นรายได้จากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท 

Mixed-use Development ในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.14 และร้อยละ 27.88 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้างท่ีไม่รวมรายได้ท่ีนอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละปี ตามลําดับ ซึ่งโครงการประเภท Mixed-use 

Development เป็นโครงการในรูปแบบผสมผสาน โดยมีอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ประเภทท่ีพักอาศัย 

ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน รวมอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน ซึ่งจะส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพ่ิมมากกว่าการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์แบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว และโครงการประเภท Mixed-use Development ได้รับความสนใจจาก

ผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์และมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบนั นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยงัเป็นผู้ ให้บริการในโครงการ

ประเภทอ่ืนๆ อยา่งหลากหลาย เช่น อาคารสาํนกังาน อาคารอเนกประสงค์ โรงแรม ศนูย์การค้า และอาคารศาสนสถาน 

สําหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI นัน้ มีสดัส่วนรายได้หลกัจากโครงการประเภท

คอนโดมิเนียมเช่นเดียวกนักบัธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง ทัง้นี ้มีการกระจายตวัของรายได้จากโครงการท่ี

หลากหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดสดัส่วนรายได้ธุรกิจ

ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแยกตามประเภทโครงการของกลุม่ STI สาํหรับปี 2560 และปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 
สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI 

แยกตามลักษณะโครงการสาํหรับปี 2560 
 

 
หมายเหต ุ  * อ่ืนๆ เชน่ โครงการปรับปรุงภมิูทศัน์ สะพานเช่ือม โรงพยาบาล และศนูย์การค้า เป็นต้น 
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สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI 
แยกตามลักษณะโครงการสาํหรับปี 2561 

 

 
หมายเหต ุ  *  อ่ืนๆ เชน่ อาคารศาสนสถาน ศนูย์การค้า และสาธาณปูโภคโครงการก่อสร้าง เป็นต้น 

 

โดยธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI มีสดัส่วนรายได้จากโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียมในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 25.71 และร้อยละ 23.54 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบ

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี ตามลําดบั และมีสดัสว่นรายได้จากโครงการอาคารเอนกประสงค์ ในปี 2560 และปี 

2561 คิดเป็นร้อยละ 18.02 และร้อยละ 26.08 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในแต่ละปี 

ตามลาํดบั ซึง่มีสดัสว่นรายได้จากโครงการหลากหลายประเภท เช่น อาคารสํานกังาน โรงงาน และอาคารศาสนสถาน รวมถึง

งานออกแบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบระบายนํา้จากภาครัฐบาล นอกจากนี ้ในปี 2561 กลุม่ 

STI มีสดัสว่นรายได้จากโครงการออกแบบผงัเมืองโดยคิดเป็นร้อยละ 17.57 ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรมในงวดดงักลา่ว จากการได้รับวา่จ้างเป็นผู้ออกแบบผงัเมืองในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก 

(Eastern Economic Corridor) สาํหรับจงัหวดัชลบรีุในปี 2561  

 

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง 

สาํหรับปี 2560 และปี 2561 

 

สัดส่วนรายได้* แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ) ปี 2560 ปี 2561 

ภาคเอกชน 85.78 82.57 

ภาครัฐบาล 9.45 14.79 

ศาสนสถาน 2.37 1.32 

กลุม่ผู้วา่จ้างอ่ืนๆ ** 2.39 1.32 

หมายเหต ุ  * ไมร่วมรายได้ที่นอกเหนือจากคา่บริการปกติ 

** กลุม่ผู้วา่จ้างอ่ืนๆ ได้แก่ สมาคม และบคุคลธรรมดา 
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โดยกลุ่ม STI มีสดัสว่นรายได้สว่นใหญ่จากภาคเอกชน ซึ่งในปี 2560 และปี 2561 กลุม่ STI มีสดัสว่นรายได้จากผู้

ว่าจ้างภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 85.78 และร้อยละ 82.57 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ท่ีนอกเหนือจาก

คา่บริการปกติในแตล่ะงวด ตามลาํดบั โดยครอบคลมุทัง้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และท่ีไมจ่ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ เช่น 

• กลุม่บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จํากดั (มหาชน) 

• กลุม่บริษัท เอเวอร์แลนด์ จํากดั (มหาชน)  

• กลุม่บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

• กลุม่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

• กลุม่บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

• กลุม่บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

• กลุม่บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

• กลุม่บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

• กลุม่บริษัท พราวด์ เรสซิเดนท์ จํากดั 

• กลุม่บริษัท อีลเิช่ียน ดิเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

• บริษัท เมโทร โพลสิพรอพเพอร์ตีส์้ จํากดั 

• บริษัท บวิค-ไทย จํากดั 

• บริษัท วนั แบงค็อก จํากดั 

• บริษัท เกษมทรัพย์วฒัน จํากดั 

• บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

 

รวมทัง้มีกลุม่ผู้วา่จ้างท่ีเป็นภาครัฐบาล เช่น 

• กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

• สาํนกังานเทศบาลนครปากเกร็ด 

• กรมทา่อากาศยาน 

• ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

• สาํนกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 

 

นอกจากนี ้ในปี 2560 และปี 2561 กลุม่ STI มีสดัสว่นรายได้จากผู้ ว่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 9.45 และร้อยละ 

14.79 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ท่ีนอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด ตามลําดบั ซึ่งรายได้จากผู้

ว่าจ้างภาครัฐในปี 2561 มีสดัสว่นท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี 2560 โดยมีสาเหตจุากการได้รับว่าจ้างเป็นวิศวกรท่ี

ปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลายโครงการในปี 2561 เช่น โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และโครงสร้างพืน้ฐาน 

เป็นต้น 

สําหรับปี 2561 กลุม่ STI มีรายได้จากการให้บริการเพ่ิมขึน้จํานวน 136.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.67 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง

จํานวน 150.18 ล้านบาท จากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณของงานท่ีให้บริการในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เช่น 
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โครงการ One Bangkok และโครงการ The Parq และโครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น ในขณะเดียวกนั รายได้

จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมมีจํานวนลดลง 13.35 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณงานท่ีลดลงในปี 2561 

 

รายได้อื่น 

กลุม่ STI มีรายได้อ่ืนในปี 2560 – 2561 จํานวน 3.78 ล้านบาท และ 3.71 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 

0.76 และ 0.58 ของรายได้รวมในแตล่ะปี ตามลาํดบั  

รายได้อ่ืนของกลุม่ STI มีสว่นประกอบหลกั คือ รายได้จากเงินชดเชยคา่คดีความโดยกลุม่ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารกลุม่ STI 

และ รายได้ดอกเบีย้รับ 

 

ต้นทุนการให้บริการและกาํไรขัน้ต้น 

กลุม่ STI มีต้นทนุการให้บริการในปี 2560 – 2561 จํานวน 330.67 ล้านบาท และ 431.39 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่ง

สามารถจําแนกเป็น (1) ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน (2) ต้นทนุผู้ รับจ้างช่วง (Sub-contractor) และ (3) ต้นทนุท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการให้บริการอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดต้นทนุการให้บริการจําแนกตามประเภทของกลุม่ STI ในปี 2560 – 2561 ดงัตอ่ไปนี ้
 

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI  

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561  
 

รายการ 

งบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน 294.67 89.11 344.25 79.80 

2. ต้นทนุผู้ รับจ้างช่วง  

(Sub-contractor) 
34.55 10.45 80.01 18.55 

3. ต้นทนุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการอ่ืนๆ * 1.45 0.44 7.13 1.65 

รวมต้นทุนการให้บริการ 330.67 100.00 431.39 100.00 
 

หมายเหต ุ * ต้นทนุที่เก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการอ่ืนๆ เชน่ คา่พิมพ์เขียว คา่ถ่ายเอกสาร คา่ใช้จา่ยวสัด ุเป็นต้น 

 

ต้นทุนการให้บริการสว่นใหญ่ของกลุม่ STI คือต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับพนกังาน โดยกลุ่ม STI มีต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับ

พนกังานในปี 2560 – 2561 จํานวน 294.67 ล้านบาท และ 344.25 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 89.11 

และร้อยละ 79.80 ของต้นทนุการให้บริการในแตล่ะปี ตามลาํดบั โดยต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานของกลุม่ STI ในปี  2561 มี

จํานวนเพ่ิมขึน้ 49.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16.83 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุท่ี

เก่ียวข้องกบัพนกังานในแตล่ะปีมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนพนกังานเพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีสงูขึน้ และจากการ

เพ่ิมขึน้ของเงินเดือนพนกังานท่ีปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี 

นอกจากนี ้ในการรับงานบางโครงการท่ีมีขอบเขตงานบริการท่ีต้องอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน หรือ

ในกรณีท่ีกลุ่ม STI มีการขาดแคลนบุคลากรสําหรับการให้บริการในระยะสัน้ กลุ่ม STI จะว่าจ้างผู้ รับจ้างช่วง (Sub-

contractor) ซึ่งเป็นบคุคลภายนอกเพ่ือให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง ออกแบบสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม หรืองานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ เพ่ือให้บริการในขอบเขตงานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 
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หรือเพ่ือชดเชยความขาดแคลนบคุลากรในระยะสัน้ดงักลา่ว โดยกลุม่ STI มีต้นทนุผู้ รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในปี 2560 

– 2561 จํานวน 34.55 ล้านบาท และ 80.01 ล้านบาท ตามลาํดบั  

นอกจากนี ้ต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI สามารถจําแนกตามประเภทธุรกิจของกลุม่ STI เป็น (1) ต้นทุนการ

ให้บริการในธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง และ (2) ต้นทนุการให้บริการในธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและ

วิศวกรรม  
 

รายได้ ต้นทุน และกาํไรขัน้ต้นจากการให้บริการของกลุ่ม STI  

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 
 

รายการ 

งบการเงนิรวมสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

รายได้จากการให้บริการ 400.84 100.00 551.02 100.00 

ต้นทนุการให้บริการ 274.03 68.36 376.94 68.41 

กาํไรขัน้ต้น 126.81 31.64 174.08 31.59 

ธุรกิจให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

รายได้จากการให้บริการ 93.72 100.00 80.37 100.00 

ต้นทนุการให้บริการ 56.64 60.44 54.45 67.76 

กาํไรขัน้ต้น 37.08 39.56 25.92 32.25 

รวมรายการทัง้ 2 ธุรกิจ 

รายได้จากการให้บริการ 494.56 100.00 631.39 100.00 

ต้นทนุการให้บริการ 330.67 66.86 431.39 68.32 

กาํไรขัน้ต้น 163.89 33.14 200.00 31.68 

 

โดยกลุม่ STI มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้างในปี 2560-2561 จํานวน 126.81 ล้าน

บาท และ 174.08 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 31.64 และ 31.59 ในแตล่ะปี ตามลาํดบั  

ในขณะเดียวกนั กลุม่ STI มีกําไรขัน้ต้นจากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในปี 2560 – 2561 จํานวน 

37.08 ล้านบาท และ 25.92 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 39.56 และ ร้อยละ 32.25 ในแต่ละปี 

ตามลาํดบั 

นอกจากนี ้กลุม่ STI มีอตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้างในปี 2561 ลดลงเล็กน้อย

จากร้อยละ 31.64 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 31.59 ในปี 2561 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุว่าจ้างผู้ รับจ้างช่วง 

(Sub-contractor) ในงวดไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2561 เน่ืองจากมีการว่าจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศเป็นผู้ รับจ้างช่วง 

ซึง่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเป็นกรณีพิเศษสาํหรับการก่อสร้างโครงการหนึ่ง ซึ่งขอบเขตงานและต้นทนุการว่าจ้างผู้ รับจ้างช่วง

รายดงักลา่วได้สิน้สดุลงแล้วในไตรมาส 3 ปี 2561 และสาํหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุม่ STI มีอตัรา

กําไรขัน้ต้นในปี 2561 ลดลงจากร้อยละ 39.56 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 32.25  ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของ

ปีก่อนหน้าเน่ืองจากการลดลงของปริมาณโครงการออกแบบท่ีมีอตัรากําไรขัน้ต้นสงูของกลุม่ STI ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561  
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

กลุม่ STI มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2560 – 2561 จํานวน  93.06 ล้านบาท และ 115.84 ล้านบาท ตามลาํดบั  โดย

มีรายละเอียดของคา่ใช้จ่ายในการบริหารในแตล่ะปี ดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่ม STI  

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 
 

รายการ 
งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน /1 52.61 56.53 69.29 59.82 

2. คา่เส่ือมราคาและตดัจําหน่าย 7.78 8.36 7.66 6.60 

3. คา่ธรรมเนียมวชิาชีพ 7.00 7.52 8.15 7.04 

4. คา่เช่าและบริการ 6.77 7.27 6.98 6.03 

5. ขาดทนุจากประมาณการหนีส้ินคดีฟ้องร้องตามกฎหมาย 1.69 1.82 2.73 2.36 

6. หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 0.34 0.37 0.94 0.81 

7. อ่ืนๆ /2 16.87 18.13 20.08 17.34 

ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 93.06 100.00 115.84 100.00 

 
หมายเหต ุ /1 คา่ใช้จา่ยที่เก่ียวข้องกบัพนกังานของกลุม่บริษัทฯ ในปี  2560 เป็นข้อมลูทางการเงินที่ได้หกัลบรายได้กองทนุสํารองเลีย้งชีพจากรายได้

อ่ืนตามการจดัประเภทในงบการเงินรวมสําหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ 
/2 คา่ใช้จา่ยบริหารอ่ืนๆ เชน่ คา่สาธารณปูโภคกลาง คา่เบีย้ประกนั คา่ซอ่มแซม คา่บริจาคสาธารณะ คา่ใช้จา่ยบวกกลบั คา่โฆษณาและ

คา่เดินทาง เป็นต้น 
 

โดยกลุม่ STI มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหลกัคือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน ซึ่งในปี 2560 – 2561 กลุม่ STI มี

ค่าใช้จ่ายดงักลา่วจํานวน 52.61 ล้านบาท และ 69.29 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 56.53 และร้อยละ 

59.82 ของคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวม  

ในปี 2561 กลุม่ STI มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพ่ิมขึน้จํานวน  22.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.47 เมื่อ

เทียบกบัปี 2560 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานจํานวน 16.68 ล้านบาท ซึ่งมีผลจากการ

เพ่ิมขึน้ของจํานวนพนกังานฝ่ายธุรการและสาํนกังานสว่นกลางเพ่ือปรับโครงสร้างการบริหารจดัการให้พร้อมสําหรับการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจากการเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนพนกังานท่ีปรับเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี 

 

ต้นทุนทางการเงนิ 

กลุม่ STI มีต้นทนุทางการเงินในปี 2560– 2561 จํานวน 1.65 ล้านบาท และ 1.14 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งต้นทุน

ทางการเงินของกลุม่ STI สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ (1) คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินกู้ยืม (2) คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้

จากการผอ่นชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ซึง่มีรายละเอียดของต้นทนุทางการเงินในแตล่ะงวด ดงัตอ่ไปนี ้
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โครงสร้างต้นทุนทางการเงนิของกลุ่ม STI  

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 

รายการ 
งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 
31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืม 0.65 39.39 0.36 31.35 

2. คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงิน 1.00 60.61 0.78 68.65 

ต้นทุนทางการเงนิรวม 1.65 100.00 1.14 100.00 

 

ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินกู้ยืมจะแปรผนัตามการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินของกลุม่ STI อนั

ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

ในปี 2561 กลุม่ STI ได้จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลอืทัง้หมดซึง่เป็นเงินกู้ยืมสาํหรับลงทนุในท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่

และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI ไม่มีเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงิน 

ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงินจะแปรผนัตามหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินของกลุ่ม STI อัน

ประกอบด้วย หนีส้ินตามสญัญาเช่าและเช่าซือ้สินทรัพย์ของกลุม่ STI  ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากสญัญาเช่าการเงินของกลุม่ 

STI ในปี 2560 – 2561 มีจํานวนลดลง 0.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.00 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า  ซึ่ง

การลดลงดงักลา่วมีสาเหตหุลกัจากการทยอยชําระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินของกลุม่ STI  

 

กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 

กลุม่ STI มีกําไรสทุธิในปี 2560 – 2561 จํานวน 57.51 ล้านบาท และ 73.03 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรา

กําไรสทุธิร้อยละ 11.54 และ ร้อยละ 11.50 ตามลาํดบั ซึง่กลุม่ STI สามารถรักษาอตัรากําไรไว้ได้ใกล้เคียงเดิมในแตล่ะปี  

ในปี 2561 กําไรสทุธิมีเพ่ิมขึน้จํานวน 15.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.99 เมื่อเทียบกบัปี 2560 ซึ่งมี

สาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคมุงานกอ่สร้าง จากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณของงานท่ีให้บริการ

ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า เช่น โครงการ One Bangkok และโครงการ The Parq และโครงการประเภทอาคาร

อเนกประสงค์ เป็นต้น 

 

14.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์ 

กลุม่ STI มีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จํานวน 265.17 ล้านบาท และ 716.82 ล้านบาท 

ตามลําดบั ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 216.85 ล้านบาท และ 671.28 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 

81.78 และร้อยละ 93.65 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดบั และมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 48.32 ล้านบาท และ 

45.54 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.22 และร้อยละ 6.35 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดับ โดยมี

รายละเอียดแตล่ะรายการท่ีสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

กลุม่ STI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จํานวน 45.91 ล้านบาท และ 

443.90 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 17.31 และร้อยละ 61.93 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดบั โดยการ

เปลีย่นแปลงในรายการเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสามารถพิจารณาได้จากตารางสรุปงบกระแสเงินสด ดงันี ้

 

ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดของกลุ่ม STI สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวมสําหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11.30 71.44 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 4.09 (1.83) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (49.29) 328.28  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (33.90) 397.99 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 79.81 45.91 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 45.91 443.90 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ STI มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้จํานวน 397.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น

การเพ่ิมขึน้ร้อยละ 866.89 เมื่อเทียบกบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจาก

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานในปี 2561 จํานวน 71.44 ล้านบาท จากกําไรสทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 73.03 

ล้านบาท นอกจากนี ้กลุม่ STI มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2561 จํานวน 328.38 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตหุลกัจาก

การเงินสดรับจากการขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชน จํานวน  411.06 ล้านบาท ในขณะท่ีกลุม่ STI มีการจ่ายชําระเงินปัน

ผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ STI จํานวน 70.00 ล้านบาท และการจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 8.42 ล้านบาท 

ในปี 2561 

 

ลูกหนีก้ารค้า 

กลุม่ STI มีลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 จํานวน 79.84 ล้านบาท และ 94.42 ล้านบาท ตามลําดบั 

ซึง่คิดเป็นร้อยละ 30.11 และร้อยละ 13.17 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดบั ซึ่งลกูหนีก้ารค้าของกลุม่ STI ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 – 2561 มีจํานวนเพ่ิมขึน้ 14.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.26 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งการ

เพ่ิมขึน้ของลกูหนีก้ารค้าในแต่ละปีมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของปริมาณงานและรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI 

นอกจากนี ้มีรายละเอียดโครงสร้างลกูหนีก้ารค้าของกลุม่ STI ดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงสร้างลูกหนีก้ารค้าของกลุ่ม STI  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 

รายการ 
งบการเงนิรวม ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ครบกําหนดชําระ 32.84 39.54 52.18 52.93 

เกินวนัครบกําหนดชําระ     
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รายการ 
งบการเงนิรวม ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

น้อยกวา่ 3 เดือน 30.82 37.11 30.76 31.20 

3 – 6 เดือน  10.71 12.89 5.91 6.00 

6 – 12 เดือน 2.90 3.49 2.46 2.50 

มากกวา่ 12 เดือน 5.79 6.97 7.27 7.37 

รวมลูกหนีก้ารค้าก่อนหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 83.06 100.00 98.58 100.00 

(หกั) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.22) (3.88) (4.16) (4.22) 

รวมลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 79.84 96.12 94.42 95.78 

 

โดยลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระน้อยกวา่ 3 เดือนของกลุม่ STI สว่นใหญ่นัน้ มีสาเหตจุากขัน้ตอนการเบิกชําระเงิน

คา่บริการของผู้วา่จ้างท่ีอาจเกิดความลา่ช้า และสง่ผลให้การชําระคา่บริการเกินจากเทอมการชําระหนี ้ในขณะท่ีลกูหนีก้ารค้าท่ี

ค้างกําหนดชําระตัง้แต ่3 เดือน ถึง 6 เดือน นัน้ โดยสว่นใหญ่มีสาเหตจุาก (1) ขัน้ตอนการเบิกชําระเงินคา่บริการของผู้วา่จ้างท่ี

อาจเกิดความลา่ช้า และ (2) ความล่าช้าในการส่งมอบงานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้ผู้ว่าจ้างชะลอการจ่ายชําระ

คา่บริการออกไป จนกวา่ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะสง่มอบงานจนครบถ้วน อยา่งไรก็ดี กลุม่ STI มีลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระท่ี

ลดลงอยา่งตอ่เน่ืองในแตล่ะปี โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 กลุม่ STI มีลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระลดลงจํานวน 3.83 

ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.63 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึง่การลดลงของลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระดงักลา่ว

มีสาเหตหุลกัจากระบบควบคมุภายในของกลุม่ STI ในการติดตามหนีท่ี้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

 

มูลค่างานระหว่างทาํตามสัญญาที่ยงัไม่เรียกเก็บจากลูกค้า 

เน่ืองด้วยกลุม่ STI พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion) 

ของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากสดัสว่นระหว่างต้นทนุการให้บริการท่ีเกิดขึน้จริงกบัประมาณการต้นทนุการให้บริการท่ี

คาดวา่จะต้องใช้ในการให้บริการจนสิน้สดุโครงการ ทําให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจํานวนไม่เท่ากบัเงินค่าบริการท่ีเรียก

เก็บจากผู้ ว่าจ้าง ซึ่งในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการท่ีรับรู้ตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of 

completion) ในจํานวนท่ีสงูกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินคา่บริการท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างนัน้ สว่นตา่งดงักลา่วจะถกูบนัทึกเป็น

มลูคา่งานระหวา่งทําตามสญัญาท่ียงัไมเ่รียกเก็บจากลกูค้าในงบการเงิน 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีมลูคา่งานระหวา่งทําตามสญัญาท่ียงัไมเ่รียกเก็บจากลกูค้าจํานวน 

82.09 ล้านบาท และ 115.01 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 30.96 และร้อยละ 16.04 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี 

ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI มีมลูค่างานระหว่างทําตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้าเพ่ิมขึน้จํานวน 

32.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 40.10 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า  

ซึง่มลูคา่งานระหวา่งทําตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามสว่นต่างระหว่างรายได้จากการ

ให้บริการท่ีรับรู้มากกวา่เงินคา่บริการท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างในแตล่ะงวด ซึง่สว่นใหญ่มีสาเหตจุากสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้

o การให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในช่วงท่ีต้องใช้กําลงัพลในการให้บริการในสดัส่วนท่ีสูง 

สง่ผลให้มีต้นทนุการให้บริการและรายได้ท่ีสามารถรับรู้ตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion) ใน

สดัส่วนท่ีสงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอ่ืนของโครงการ ในขณะท่ีโครงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและ

ควบคมุงานก่อสร้างโดยสว่นใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ว่าจ้างในอตัราท่ีเท่ากนัตลอดระยะเวลา
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การให้บริการ ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการในช่วงดงักล่าวมีจํานวนท่ีสงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการท่ี

เรียกเก็บจากผู้วา่จ้าง 

o กลุม่บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ผู้วา่จ้าง และมีรายได้ท่ีรับรู้ตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion) แล้ว 

แต ่ยงัไมค่รบกําหนดวนัท่ีกลุม่บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้วา่จ้าง ณ วนัท่ีปิดงวดงบการเงิน สง่ผลให้รายได้จาก

การให้บริการมีจํานวนท่ีสงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัเงินค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ ว่าจ้าง ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าว ถือ

เป็นสาเหตหุลกัท่ีสง่ผลให้กลุม่ STI มีมลูคา่งานระหวา่งทําตามสญัญาท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลกูค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 และ 2561  

 

งานระหว่างทาํ 

ต้นทนุการให้บริการในโครงการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้รับเอกสารยืนยนัการว่าจ้างกลุม่บริษัทฯ และอยู่ระหว่างการจดัทํา

สญัญานัน้ จะถกูบนัทกึเป็นรายการงานระหวา่งทําซึง่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินของกลุม่ STI และจะรับรู้เป็นต้นทนุพร้อม

กบัรายได้จากการให้บริการในงบกําไรขาดทนุ เมื่อกลุม่ STI ได้รับสญัญาวา่จ้างจากโครงการดงักลา่ว ซึง่ต้นทนุท่ีจะเกิดขึน้ก่อน

ได้รับสญัญาว่าจ้างโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ต้นทุนพนกังานสําหรับการออกแบบร่างท่ีใช้สําหรับการเสนอราคาในงานออกแบบ

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุม่ STI โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI มีงานระหว่างทําจํานวน 4.93 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของสนิทรัพย์รวม 

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

กลุม่ STI มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 จํานวน 20.66 ล้านบาท และ 20.66 ล้าน

บาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 7.79 และร้อยละ 2.88 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดมลูค่า

ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่ม STI  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2561 
ราคาทุน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม ณ วันท่ี 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

1. ท่ีดนิ เนือ้ท่ี 6-0-92.1 ไร่ ท่ีจงัหวดัขอนแก่น 4.59 4.59 

2. ท่ีดนิ เนือ้ท่ี 5-0-10 ไร่ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 18.28 18.28 

(หกั) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ 
(2.20) (2.20) 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิ 20.66 20.66 

 

ในปี 2559 กลุม่ STI บนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่าของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจํานวน 2.20 ล้านบาท ในท่ีดิน

เปล่าจังหวดัเชียงใหม่ จากส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบญัชีกับมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินดงักล่าว ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการ

ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน และมีมูลค่าจากการประเมิน ณ วันท่ี 29 

มีนาคม 2560 และ 9 มกราคม 2562 เทา่กบั 16.08 ล้านบาท 
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อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีอาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนรวม จํานวน 16.63 ล้าน

บาท และ 11.33 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึง่คิดเป็นร้อยละ 6.27 และร้อยละ 1.58 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด ตามลําดบั โดย

กลุม่ STI มีการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรท่ีตํ่า เน่ืองจากธุรกิจการให้บริการเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาต้องใช้บคุลากรเป็นปัจจยัหลกัใน

การให้บริการ และมีความจําเป็นในการลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรท่ีตํ่า 

อย่างไรก็ดี กลุม่ STI ได้ให้ความสําคญัต่อการปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ และการบริหารจดัการของกลุม่ STI 

เน่ืองจากเลง็เห็นวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการยกระดบัประสิทธิภาพและคณุภาพงานบริการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กลุม่ STI ได้รับการ

คดัเลอืกเป็นผู้ให้บริการจากผู้วา่จ้างท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายและเป็นแนวทางสาํคญัในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

กลุ่ม STI ในฐานะหนึ่งในผู้ นําของธุรกิจดงักลา่วต่อไปในอนาคต กลุ่ม STI มีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศใหม่ๆ  มาประยกุต์ใช้ เช่น การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของกลุม่ STI และใช้คอมพิวเตอร์สว่นบคุคลแบบพกพา

ในการบนัทึกข้อมูลและจดัทํารายงานผลการตรวจรับงานของผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งสามารถเช่ือมโยงข้อมูลและรูปภาพของ

พนกังานจากแตล่ะโครงการก่อสร้างมายงัสาํนกังานสว่นกลางได้ทนัที ซึง่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน

ให้เกิดความคลอ่งตวัและมีคณุภาพยิ่งขึน้ 

 

หนีส้ิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีหนีส้ินรวมจํานวน 108.26 ล้านบาท และ 144.63 ล้านบาท ตามลําดบั 

ซึง่ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวียนจํานวน  47.15 ล้านบาท และ 96.18 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 17.78 และร้อย

ละ 13.42 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลําดบั และมีหนีส้ินไม่หมนุเวียนจํานวน 61.11 ล้านบาท และ 

48.45 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 23.05 และร้อยละ 6.76 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมในแต่ละปี 

ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแตล่ะรายการท่ีสาํคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 

เจ้าหนีก้ารค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีเจ้าหนีก้ารค้าจํานวน 11.51 ล้านบาท และ 11.27 ล้านบาท ตามลําดบั  

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.34 และร้อยละ 1.57 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลําดบั ซึ่งเจ้าหนีก้ารค้าของกลุม่ 

STI มีส่วนประกอบหลกัคือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการท่ียงัไมค่รบกําหนดชําระในแตล่ะงวด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI มีเจ้าหนีก้ารค้าลดลงจํานวน 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.09 เมื่อ

เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหนีก้ารค้ามีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของ

คา่ใช้จ่ายในการวา่จ้างผู้ รับจ้างช่วง (Sub-contractor) ท่ียงัไมถ่ึงกําหนดชําระ ณ สิน้งวด ในแตล่ะปี  

 

เจ้าหนีอ้ื่น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีเจ้าหนีอ่ื้นจํานวน 12.17 ล้านบาท และ 28.28 ล้านบาท ตามลําดบั  

หรือคิดเป็นร้อยละ 4.59 และร้อยละ 3.95 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมในแตล่ะปี ตามลําดบั ซึ่งเจ้าหนีอ่ื้นของกลุม่ STI 

มีสว่นประกอบหลกั จากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานค้างจ่าย คา่ธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย และเจ้าหนีก้รมสรรพากรของ

กลุม่ STI ท่ียงัไมค่รบกําหนดชําระในแตล่ะปี 
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โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI มีเจ้าหนีอ่ื้นเพ่ิมขึน้จํานวน 16.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

132.37 เมื่อเทียบกบัเจ้าหนีอ่ื้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่มีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นใหมค้่างจ่าย และ

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานค้างจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของปี 2561 

 

จาํนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทาํตามสัญญา 

เน่ืองด้วยกลุม่ STI พิจารณารับรู้รายได้จากการให้บริการตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion) 

ของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาจากสดัสว่นระหว่างต้นทนุการให้บริการท่ีเกิดขึน้จริงกบัประมาณการต้นทนุการให้บริการท่ี

คาดวา่จะต้องใช้ในการให้บริการจนสิน้สดุโครงการ ทําให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจํานวนไม่เท่ากบัเงินค่าบริการท่ีเรียก

เก็บจากผู้วา่จ้าง ซึง่ในกรณีท่ีกลุม่บริษัทฯ มีเงินคา่บริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างในจํานวนท่ีสงูกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้

จากการให้บริการท่ีรับรู้ตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion) นัน้ ส่วนต่างดงักลา่วจะถูกบนัทึกเป็น

จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสงูกวา่มลูคา่งานระหวา่งทําตามสญัญา 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีจํานวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสงูกว่ามลูค่างานระหว่างทําตาม

สญัญาจํานวน 7.07 ล้านบาท และ 27.70 ล้านบาท ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 และร้อยละ 3.87 ของหนีส้ินและสว่น

ของผู้ ถือหุ้นรวมในแต่ละปี ตามลําดบั ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI จํานวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสงูกว่ามลูค่างาน

ระหวา่งทําตามสญัญาเพ่ิมขึน้จํานวน 20.63 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 291.80 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560  

ซึ่งจํานวนท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าสงูกว่ามลูค่างานระหว่างทําตามสญัญาจะเปลี่ยนแปลงไปตามสว่นต่างระหว่างเงิน

คา่บริการท่ีเรียกเก็บจากลกูค้าท่ีสงูกว่ารายได้จากการให้บริการในแต่ละงวด ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้างในช่วงท่ีต้องใช้กําลงัพลในสดัสว่นท่ีตํ่า สง่ผลให้มีต้นทนุการให้บริการและรายได้ท่ีสามารถรับรู้

ตามขัน้ความสําเร็จของงาน (Percentage of completion) ในสดัสว่นท่ีตํ่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาอ่ืนของโครงการ 

ในขณะท่ีโครงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดยสว่นใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการ

จากผู้วา่จ้างในอตัราท่ีเทา่กนัตลอดระยะเวลาการให้บริการ สง่ผลให้เงินคา่บริการท่ีเรียกเก็บจากผู้วา่จ้างมีจํานวนท่ีสงูกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกบัรายได้จากการให้บริการในช่วงดงักลา่ว 

 

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 

กลุม่บริษัทมีหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 จํานวน 10.93 ล้านบาท และ 21.81 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 และร้อยละ 3.04 ของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมของแต่ละปี ตามลําดบั โดยรายการ

หลกัของหนีส้นิหมนุเวียนอ่ืนประกอบด้วยภาษีเงินได้หกั ณ ท่ีจ่ายรอนําสง่ และภาษีขายท่ียงัไมถ่ึงกําหนดชําระ  

 

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุม่ STI มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวนรวม 8.42 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 3.18 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม  

ในปี 2561 กลุม่ STI ได้จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลอืทัง้หมดซึง่เป็นเงินกู้ยืมสาํหรับลงทนุในท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่

และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุม่ STI ไม่มีเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงิน 
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หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินจํานวน 11.72 ล้านบาท และ 

8.62 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 4.42 และร้อยละ 1.20 ของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด 

ตามลาํดบั โดยสญัญาเช่าการเงินของกลุม่ STI มาจากการเช่าและเชา่ซือ้ยานพาหนะ โดยมีระยะเวลาเช่าประมาณ 4 - 5 ปี ใน

แตล่ะสญัญา  และจะครบกําหนดในระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนัจนถึงปี 2564 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ STI มีหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินลดลงจํานวน 3.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น

การลดลงร้อยละ 26.45 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึง่การลดลงของหนีส้นิตามสญัญาเช่าทางการเงินของกลุม่ STI มีสาเหตหุลกั

จากการจ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 

 

ประมาณการหนีส้ินสาํหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กลุม่ STI บนัทึกโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานเป็นประมาณการหนีส้ินสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน ซึง่คํานวณตามหลกันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจํานวน 45.17 ล้านบาท และ 46.95 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 17.03 และร้อยละ 

6.55 ของหนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมในแตล่ะงวด ตามลาํดบั  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ STI มีประมาณการหนีส้นิสาํหรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมขึน้จํานวน 1.78 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.94 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์

พนกังาน เป็นไปตามการสะสมของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานในแต่ละปี จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัจากสมมติฐานในการประมาณการผลประโยชน์พนกังาน อนัได้แก่ สมมติฐานด้านจํานวนและอายพุนกังาน อตัรา

การลาออกพนกังาน และอตัราคิดลด โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินมลูคา่ผลประโยชน์พนกังาน  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 156.91 ล้านบาท และ 572.19 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ซึง่มีรายละเอียดการเพ่ิมขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ STI มีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จํานวน  415.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 

264.66 เมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วของ STI ในปี 2561 

จํานวน 34.00 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 377.06 ล้านบาท และกําไรสทุธิจากการดําเนินงานจํานวน 73.03 ล้านบาท 

ในขณะท่ีจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมจํานวน 70.00 ล้านบาทในปี 2561 

 

ทุนที่ออกและเรียกชาํระแล้ว 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น STI ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ผู้ ถือหุ้น STI ได้มีมติอนมุตัิ เปลี่ยนแปลง

มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นผลให้จํานวนหุ้นเพ่ิมขึน้จาก 1,000,000 หุ้น เป็น 

200,000,000 หุ้น และมีมติอนมุตัิให้เพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 34.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นจํานวน 68,000,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) รวมถึงมีมติอนุมตัิให้ STI แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชน โดย STI ได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์สําหรับการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพ่ิมทนุจดทะเบียนเพ่ือเสนอ

ขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และแปรสภาพ STI เป็นบริษัทมหาชนแล้ว เมื่อวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และในเดือนธันวาคม 

2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจํานวน 68 ล้านหุ้น ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
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2561 STI มีทนุจดทะเบียนรวม 134.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วนหุ้นสามญัจํานวน 268,000,000 หุ้น และมลูค่าท่ีตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท และมีทนุท่ีออกและชําระแล้ว จํานวน 134.00 ล้านบาท 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจํานวน 68 ล้านหุ้นโดยการ

ขายหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 6.30 บาท (ทนุ 0.50 บาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้น 5.80 บาท) โดยได้รับเงินจากการขาย

หุ้นรวม 428.40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นทุนชําระแล้ว 34 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้ น 394.40 ล้านบาท บริษัทได้จด

ทะเบียนการเพ่ิมทนุท่ีชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 และหุ้นของบริษัทเร่ิมการซือ้ขายในตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจํานวน

เงิน 17.33 ล้านบาท แสดงหกัจากสว่นเกินมลูคา่หุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทนุใหม่ 

 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในปี 2558 ผู้ ถือหุ้น STI สว่นหนึ่ง ได้จําหน่ายหุ้น STI ให้แก่ผู้บริหารเพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและ

ดําเนินธุรกิจของกลุม่ STI  ซึง่สว่นตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรมและราคาการเข้าทํารายการดงักลา่วได้ถกูบนัทึกเป็นสว่นเกินทนุ

จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น STI จํานวน 9.98 ล้านบาท รวมถึงได้บนัทกึค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในคา่ใช้จ่ายในการบริหารในจํานวนท่ีเทา่กนัในปี 2558 

 

ส่วนตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

ในปี 2559  STI ได้มาซึง่การควบคมุในบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จํากดั (“STH”) โดยการซือ้หุ้นสามญัในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 

99.99 จากผู้ ถือหุ้นกลุม่เดิม ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (Business Combination of Entities under 

Common Control) ซึง่กลุม่ STI บนัทกึสว่นตํ่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนัในสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่ STI ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 2.87 ล้านบาท จากสว่นตา่งระหวา่งเงินลงทนุใน STH จํานวน 24.25 ล้านบาท และมลูคา่ทาง

บญัชีของ STH ณ วนัท่ีซือ้หุ้นจํานวน 21.38 ล้านบาท  

 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 

กลุม่ STI มีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นในปี 2560 – 2561 คิดเป็นร้อยละ 37.82 และร้อยละ 20.03 ตามลําดบั กลุม่ 

STI มีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนหน้า ซึง่มีสาเหตหุลกัจากอตัราการเติบโตของสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่ STI 

ในแตล่ะปี ท่ีสงูกวา่อตัราการเติบโตของความสามารถในการทํากําไรของกลุม่ STI  

 

โครงสร้างเงนิทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.69 เท่า และ 0.25 เท่า 

ตามลําดบั นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของกลุ่ม STI ซึ่ง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 – 2561 มีอตัราสว่นดงักลา่วคิดเป็น 0.13 และ 0.02 เทา่ ตามลาํดบั  

โดยกลุม่ STI มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นและอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงใน

แตล่ะปี และมีสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ 1.00 เทา่ เน่ืองจากกลุม่ STI มีความจําเป็นต้องใช้หนีส้นิเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนสําหรับการ

ประกอบธุรกิจท่ีน้อย และในปี 2560 – 2561 กลุม่ STI ไมไ่ด้เข้าทําสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพ่ิมเติม และมีการผ่อน
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ชําระหนีส้ินตามกําหนดในแต่ละปี นอกจากนี ้ในปี 2561 กลุม่ STI ได้จ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือทัง้หมดซึ่งเป็นเงิน

กู้ยืมสาํหรับลงทนุในท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่และปิดวงเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วกบัสถาบนัการเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุม่ STI ไมม่ีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงเหลอืในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

สภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุ่ม STI มีอตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเร็ว คิดเป็น 2.70 เท่า และ 5.60 เท่า 

ตามลาํดบั ซึง่กลุม่ STI มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการเพ่ิมขึน้ของเงิน

สดและรายการเทียบเทา่เงินสด  

นอกจากนี ้หากพิจารณาวงจรเงินสด (Cash cycle) ของกลุม่ STI ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 – 2561 กลุม่ STI มี

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 58.20 วนั และ 51.78 วนั ตามลําดบั ขณะท่ีมีระยะเวลาชําระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า 11.39 วนั และ 

9.51 วนั ตามลาํดบั หรือคิดเป็นวงจรเงินสด 46.81 วนั และ 42.27 วนั ตามลาํดบั ซึง่กลุม่ STI มีวงจรเงินสดท่ีลดลงในปี 2561 

โดยมีสาเหตหุลกัจากการ ลดลงของระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ โดยหากพิจารณาโครงสร้างอายลุกูหนีก้ารค้าของกลุม่ STI พบวา่มี

ลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระท่ีลดลง จากระบบควบคมุภายในของกลุม่ STI ในการติดตามหนีท่ี้มีประสทิธิภาพมากขึน้   



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

 บริษัทฯได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้

บริษัทฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน

ในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) บริษัทฯได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แนใ่จว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคุมดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม ระบบดงักล่าว และบริษัทฯได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทฯได้

มอบหมายให้   นางนงนุช พุ่มผล ตําแหน่ง เลขานุการบริษัท    เป็นผู้ ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หาก

เอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ    นางนงนชุ พุม่ผล ตําแหนง่ เลขานกุารบริษัท     กํากบัไว้ บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ีบริษัทฯ

ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 

 ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

1.  นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ 

2.  นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว 

   (ประทบัตราบริษัทฯ) 

 

ผู้รับมอบอาํนาจ      

 ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 

 นางนงนชุ พุม่ผล เลขานกุารบริษัท นางนงนชุ พุม่ผล 

    

 

 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ   

 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.นายจมุพล สําเภาพล 

(วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

 

 

65 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์

อตุสาหกรรมบณัฑติ สาขา

วศิวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ 

- ประกาศนียบตัร สาขาการ

บริหารจดัการภาครัฐ สถาบนั

บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์ 

- อบรม Directors Certification 

Program (DCP)รุ่น 136/2560 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ 

กรรมการอิสระ/ 

ประธาน

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณา

คา่ตอบแทน 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2556-2559 รองผู้วา่ราชการ

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร/ นกับริหารภาครัฐ 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) 

2554-2556 รองปลดั

กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร/ นกับริหารภาครัฐ 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) 

2552-2554 ผู้ อํานวยการ 

สํานกัการโยธา 

กรุงเทพมหานคร/ นกับริหารภาครัฐ 

(องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ) 

2.นายไพรัช เล้าประเสริฐ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ 

STI) 

(วนัท่ี 13 ตลุาคม 2547) 

 

55 - ปริญญาโท สาขาบริหาร

จดัการธุรกิจ มหาวทิยาลยัควีน

แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

บณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

11.61 -ไม่มี- 2559-ปัจจบุนั รองประธาน

กรรมการ/ ประธาน

กรรมการบริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2547-2559 กรรมการ/ รอง

ประธาน 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ  

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 134/2560 

 

 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2535-ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ

งานด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม งาน

ตกแตง่ภายใน และงานอนรัุกษ์

โบราณสถาน และธุรกิจท่ีปรึกษาบริหาร

และควบคมุงานก่อสร้าง 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส.เอ.ออโต้/ นําเข้าและจําหน่าย

รถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ 

นําเข้าและจําหน่ายรถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์/ นําเข้าและ

จําหน่ายรถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นําเข้าและจําหน่าย

อะไหล่และอปุกรณ์รถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จําหน่ายอะไหล่

อปุกรณ์ เอ็นจีวี 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการตดิตัง้ อปุกรณ์

เอ็นจีวี 

2555-2559 กรรมการ บจก. อํานวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย

ส่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

3.นายสมเกียรต ิศลิวฒันาวงศ์ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ 

STI) 

54 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ (การเงิน) สถาบนั

บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  

14.93 -ไม่มี- 2559-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 

บริหาร/ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร/ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

(วนัท่ี 13 ตลุาคม 2547) 

 

    

 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ  

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP)รุ่น 134/2560 

- อบรม Directors Certification 

Program (DCP)รุ่น 264/2561 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหาร

ระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 26/2561 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

2547-2559 กรรมการ/ ประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ

งานด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม งาน

ตกแตง่ภายใน และงานอนรัุกษ์

โบราณสถาน และธุรกิจท่ีปรึกษาบริหาร

และควบคมุงานก่อสร้าง 

2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส.เอ.ออโต้/ นําเข้าและจําหน่าย

รถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ 

นําเข้าและจําหน่ายรถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์/ นําเข้าและ

จําหน่ายรถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นําเข้าและจําหน่าย

อะไหล่และอปุกรณ์รถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จําหน่ายอะไหล่

อปุกรณ์ เอ็นจีวี 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการตดิตัง้ อปุกรณ์

เอ็นจีวี 

2555-2559 กรรมการ บจก. อํานวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย

ส่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4.นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ 

STI) 

(วนัท่ี 13 ตลุาคม 2547) 

 

 

 

54 - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ  

- อบรม Directors Certification 

Program (DCP)รุ่น 237/2560 

 

11.19 -ไม่มี- 2559-ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2547-2559 กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2535-ปัจจบุนั กรรมการ/  

รองประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ

งานด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม งาน

ตกแตง่ภายใน และงานอนรัุกษ์

โบราณสถาน และธุรกิจท่ีปรึกษาบริหาร

และควบคมุงานก่อสร้าง 

2560-2562 อปุนายกคนท่ี 3  วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระ

บรมราชปูถมัภ์/ สมาคมวชิาชีพด้าน

วศิวกรรม   

2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส.เอ.ออโต้/ นําเข้าและจําหน่าย

รถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ 

นําเข้าและจําหน่ายรถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์/ นําเข้าและ

จําหน่ายรถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นําเข้าและจําหน่าย

อะไหล่และอปุกรณ์รถบรรทกุ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จําหน่ายอะไหล่

อปุกรณ์ เอ็นจีวี 

 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555-2559 กรรมการ บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการตดิตัง้ อปุกรณ์

เอ็นจีวี 

2555-2559 กรรมการ บจก. อํานวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย

ส่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

5.นายอิสรินทร์ สวุฒัโน 

(วนัท่ี 13 ตลุาคม 2547) 

 

47 - ปริญญาโท  สาขาวชิา

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

National University of      

San Diego รัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา

การตลาด คณะบริหาร-

ธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  

- อบรม Directors Certification 

Program (DCP) รุ่น 

237/2560 

4.48 -ไม่มี- 2559–ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร/  

รองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2547-2559 กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. โกดงั 19/ ธุรกิจทํารายการทีวี  

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. เอส.เอ.ออโต้/ นําเข้าและจําหน่าย

รถบรรทกุ 

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. ซีเอเอ็มซี มอเตอร์ (ประเทศไทย)/ 

นําเข้าและจําหน่ายรถบรรทกุ 

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์/ นําเข้าและ

จําหน่ายรถบรรทกุ 

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. ริช ออโต้พาร์ท/ นําเข้าและจําหน่าย

อะไหล่และอปุกรณ์รถบรรทกุ 

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. เอ.เค.เอส.เอ./ จําหน่ายอะไหล่

อปุกรณ์ เอ็นจีวี 

 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2555–ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. เอ.เค.แก๊ส/ บริการตดิตัง้ อปุกรณ์

เอ็นจีวี 

2555-2559 กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บจก. อํานวยทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์/ ขาย

ส่งเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

6. นายกิตตศิกัดิ์ สภุาควฒัน์ 

(วนัท่ี 11 สิงหาคม 2559) 

48 - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน

ศาสตร์มหาบณัฑติ สถาบนั

บณัฑติพฒันบริหารศาสตร์  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัเอเชียอาคเนย์  

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP)รุ่น 134/2560 

- อบรม Director Certification 

Program (DCP)รุ่น 263/2561 

2.99 -ไม่มี- 2559-ปัจจบุนั 

 

 

 

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร/ 

รองประธาน 

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2559-2560 รองกรรมการผู้จดัการ บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2553-2559 ผู้ อํานวยการ

โครงการ/ 

รองกรรมการผู้จดัการ 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2555-ปัจจบุนั กรรมการ/

กรรมการบริหาร 

บจก.สโตนเฮ้นจ์/ ธุรกิจให้บริการออกแบบ

งานด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม งาน

ตกแตง่ภายใน และงานอนรัุกษ์

โบราณสถาน และธุรกิจท่ีปรึกษาบริหาร

และควบคมุงานก่อสร้าง 

7. นายวรวรรต ศรีสอ้าน 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ 

STI) 

(วนัท่ี 11 สิงหาคม 2559) 

 

47 - ปริญญาโท Urban Planning, 

Columbia University รัฐ

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี  Architecture, 

Illinois Institute of 

-ไม่มี- -ไม่มี- ธ.ค.2561-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คอลเลคทีฟ/ ค้าปลีก แผ่นเสียง 

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ย.2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อะเฮดออล จํากดั/ ธุรกิจจําหน่าย

และตดิตัง้ระบบควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าและ

ระบบความปลอดภยั 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Technology รัฐชิคาโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- อบรม Financial Statement 

for Directors (FSD) รุ่น 

28/2558 

- อบรม Successful 

Formulation and Executive 

of Strategy (SFE) รุ่น 

20/2557 

- อบรม Directors Certification 

Program (DCP) รุ่น 

178/2556 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหาร

ระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 17/2556 

ก.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์/ การ

เช่าและดําเนินการเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย์ 

ม.ค.2560-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คอนเน็กซ์ชัน่/ ธุรกิจนายหน้า 

ตวัแทนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั

อสงัหาริมทรัพย์ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล/ ธุรกิจลงทนุ

ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่/ 

กรรมการบริหาร/

กรรมการกํากบัดแูล

บรรษัทภิบาล/ 

ประธาน

คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

บมจ.ยนิูเวนเจอร์/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

(Holding company) 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ/ ธุรกิจลงทนุและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์/ ธุรกิจลงทนุในธุรกิจ



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

และจดัการพลงังาน 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ/ 

 ประธานบริหาร  

บจก.แกรนด ์ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์/ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.แกรนด ์ย ูลิฟวิง่/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้/ ธุรกิจ

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การ

บริหารงานพฒันาโครงการและการลงทนุ 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/  

ธุรกิจบริหารอาคาร การลงทนุและการ

จดัการ 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย-ลาซาท/ ธุรกิจจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์สงักะสีออกไซด์ และเคมีภณัฑ์

อ่ืนๆ 

2556-ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟอร์เวร์ิด ซสิเตม็/ ธุรกิจตวัแทน

จําหน่ายเคร่ืองบนัทกึเวลาและอปุกรณ์

ควบคมุระบบท่ีจอดรถ 

2555–2561 กรรมการ บจก.ฐานถาวร (2012)/  

ธุรกิจลงทนุและให้กู้ ยืม 

2556–2561 กรรมการ บจก.ปณชยั พาณิชยการ/  

ธุรกิจลงทนุและให้กู้ ยืม 

 2556–2561 กรรมการ บจก.ยอดย่ิง อินเตอร์เทรด/ ธุรกิจลงทนุ



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

และให้กู้ ยืม  

 2556–2559 กรรมการ บจก.เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี อินเตอร์

เนชัน่แนล/ บริการวเิคราะห์และจดัการ

ด้านพลงังาน  

8.นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ 

STI) 

(วนัท่ี 11 สิงหาคม 2559) 

 

49 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การบญัชีการเงิน 

มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

- หลกัสตูร Strategic CFO รุ่น 

2/2559 ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูร CFO Getting 

Together 2561 ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- อบรม Directors Certification 

Program (DCP) รุ่น 

252/2561 

- หลกัสตูร Risk Management 

Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่น 11/2561 

- หลกัสตูร Chief Financial 

Officer Certification 

-ไม่มี- -ไม่มี- ธ.ค.2561-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คอลเลคทีฟ/ ค้าปลีก แผ่นเสียง 

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ย.2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อะเฮดออล จํากดั/ ธุรกิจจําหน่าย

และตดิตัง้ระบบควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าและ

ระบบความปลอดภยั 

ก.ค.2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ม.ค.2560-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.คอนเน็กซ์ชัน่/ ธุรกิจนายหน้า 

ตวัแทนในกิจการท่ีเก่ียวข้องกบั

อสงัหาริมทรัพย์ 

ม.ค.2560-ปัจจุบนั กรรมการ บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์/  

ธุรกิจให้บริการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล 

และบริหารจดัการอาคารชดุ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล/ ธุรกิจลงทนุ

ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ/ ธุรกิจลงทนุและพฒันา



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Program 

- หลกัสตูร Orientation Course, 

CFO 3rd Edition 

 

อสงัหาริมทรัพย์ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอสโก้ เวนเจอร์/ ธุรกิจลงทนุในธุรกิจ

บริหารและจดัการพลงังาน 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.แกรนด ์ยนิูตี ้ดเิวลล็อปเมนท์/ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.แกรนด ์ย ูลิฟวิง่/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้/ ธุรกิจ

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การ

บริหารงานพฒันาโครงการและการลงทนุ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยนิูเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ 

ธุรกิจบริหารอาคาร การลงทนุและการ

จดัการ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ฟอร์เวร์ิด ซสิเตม็/ ธุรกิจตวัแทน

จําหน่ายเคร่ืองบนัทกึเวลาและอปุกรณ์

ควบคมุระบบท่ีจอดรถ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ไทย - ไลซาท/ ธุรกิจจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์สงักะสีออกไซด์ และเคมีภณัฑ์

อ่ืนๆ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ไทย - ซงิค์ออกไซด์/ ธุรกิจจําหน่าย

ผลิตภณัฑ์สงักะสีออกไซด์ และเคมีภณัฑ์

อ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมทัว่ไป 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 11 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร

ความเส่ียง/ ผู้ ช่วย

กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณและ

บญัชี 

บมจ.ยนิูเวนเจอร์/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

(Holding company) 

ก.ค.2546-ธ.ค.2557 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

บมจ.โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์/ กิจการ

โรงพยาบาลและการลงุทนุในบริษัทอ่ืน 

9.นายกําพล ปญุโสณี 

(กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของ 

STI) 

(วนัท่ี 11 สิงหาคม 2559) 

 

 

47 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

University of Newcastle 

upon Tyne ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์

บณัฑติ (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 87/2554 

- อบรม Director Certification 

Program (DCP)รุ่น 185/2557 

- อบรม Risk Management 

Committee Program (RMP)  

รุ่น 4/2557 

- อบรม Company Secretary 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอ-ไทม์ มีเดีย/ ร่วมผลิตรายการวทิยุ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี/ ผลิตรายการโทรทศัน์ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.จีเอ็มเอ็ม สตดูโิอส์ อินเตอร์เนชัน่

แนล/ ธุรกิจผลิตรายการและละคร

โทรทศัน์ การจดัผงัรายการและ

ออกอากาศ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิง้/ ธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทศัน์ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บจก.ทีสเปซ ดจิิตอล/ กิจกรรมการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

อ่ืนๆ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เพย์ โซลูชัน่/ ธุรกิจบริการรับชําระ

เงินทางอิเล็คทรอนิคส์และออนไลน์ครบ

วงจร 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Program (CSP) รุ่น 55/2558 

- อบรมหลกัสตูรผู้บริหาร

ระดบัสงู สถาบนัวทิยาการ

ตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 24/2560 

2561-ปัจจบุนั รองประธาน

กรรมการบริหาร 

บจก. ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป/ ธุรกิจ

ให้บริการในการเปิดร้านค้าเว็บไซต์ทาง

ออนไลน์ และจดัทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ/            

รองประธานคณะ

กรรมการบริหาร 

บจก.อมรินทร์ บุ๊ค เซน็เตอร์/ ธุรกิจ

จําหน่ายหนงัสือและสินค้าอ่ืน 

2561-ปัจจบุนั รองประธาน

กรรมการ/            

รองประธานคณะ

กรรมการบริหาร 

บจก.อมรินทร์ เทเลวชิัน่/ ธุรกิจทีวีดิจิตอล 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เช้นจ์2561/ ธุรกิจผลิตรายการและ

ละครโทรทศัน์ออกอากาศในช่องดจิิตอล

ทีวีและช่องทางออนไลน์ 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป

เม้นท์ จํากดั/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

(Holding company) 

2561-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย/ ธุรกิจออกอากาศ

วทิยุกระจายเสียง 

เม.ย.2561-ธ.ค.2561 กรรมการ บจก.สิริภกัดีธรรม/ ธุรกิจลงทนุในบริษัท

อ่ืน (Holding company) 
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เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการบริหาร 

บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง/ 

ธุรกิจบริการส่ือ สิ่งพิมพ์ และโฆษณา 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อมรินทร์ เทเลวชิัน่/ ธุรกิจทีวีดิจิตอล 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล/ ธุรกิจลงทนุ

ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.อะเฮดออล/ ธุรกิจจําหน่ายและตดิตัง้

ระบบควบคมุอปุกรณ์ไฟฟ้าและระบบ

ความปลอดภยั 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

บจก.อมรินทร์ ออมนิเวร์ิส (เดมิช่ือ บจก. 

อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ) / ธุรกิจ

ผลิตรายการโทรทศัน์ 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ภกัดีวฒันา/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

(Holding company) 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.สิริดํารงธรรม/ ธุรกิจซือ้ จดัหา เช่า 

ให้เช่า เช่าซือ้ถือกรรมสิทธ์ิทรัพย์สิน 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2559-ปัจจบุนั 

 

 

 

ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 

 สายงานการลงทนุ 

และพฒันาธุรกิจ 

บมจ.ยนิูเวนเจอร์/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

(Holding company) 

javascript:showCompanyProfile('0105560184241','1')
javascript:showCompanyProfile('0105560184241','1')


เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก. วฒันภกัดี/ ธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2559-ปัจจบุนั กรรมการ/  

กรรมการผู้จดัการ 

บจก.ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ / ธุรกิจ

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การ

บริหารงานพฒันาโครงการและการลงทนุ 

2559-ปัจจบุนั 

 

กรรมการ บจก.เลิศรัฐการ/ ธุรกิจลงทนุและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอป

เม้นท์/ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซเิด้นท์/ ธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ก.พ.2562 กรรมการ บจก.บ้านฉางเอสเตท/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์  

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเด้น แฮบเิทชัน่/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเด้น แลนด ์(เมย์แฟร์) / ธรุกิจ 

โรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์  

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเด้น แลนด ์โปโล/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี ้เซอร์วสิเซส/ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.แกรนด ์เมย์แฟร์/ ธุรกิจ 

โรงแรมและเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์  

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.แกรนด ์พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี/้ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี/้ ธรุกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นารายณ์ พาวลิเลียน/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และอาคารสํานกังาน 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.นอร์ท สาธร เรียลตี/้ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์และอาคารสํานกังาน 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ริทซ์ วลิเลจ/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.สาธรทรัพย์สิน/ ธุรกิจโรงแรมและ

เซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์  

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.สาธรทอง/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ยไูนเตด็ โฮมส์/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.วอคเกอร์ โฮมส์/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2545-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์/ ธุรกิจ

ให้คําแนะนําปรึกษาทางธุรกิจ  



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2556-2561 กรรมการ บจก.ซีเควสท์ เอ็กซ์พลอเรอร์/ ธุรกิจจดั

ทอ่งเท่ียว 

2556-2559 กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง/ 

 เลขานกุารบริษัท/

เลขานกุาร

คณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการ-

บริหารความเส่ียง/ 

ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ สายงาน

พฒันาธุรกิจ 

บมจ.แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ 

ดีเวลลอปเม้นท์/ ธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ 

2558-2559 กรรมการ บจก.นอร์ท สาธร โฮเตล็/ ธุรกิจโรงแรม 

2554–2556 กรรมการลงทนุ กองทนุรวม กินรีพร็อพเพอร์ตี/้ ธรุกิจลงทนุ 

2550-2556 กรรมการ/  

กรรมการผู้จดัการ 

บจก.ยนิูเวนเจอร์ คอนซลัติง้ / ธุรกิจ

ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน การ

บริหารงานพฒันาโครงการและการลงทนุ 

10.ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ 

(วนัท่ี 17 สิงหาคม 2560) 

 

 

47 -   ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎี

บณัฑติสาขาการเงิน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท วทิยาศาสตร์

มหาบณัฑติ สาขาการเงิน 

University of Denver  

-ไม่มี- -ไม่มี- 2561-ปัจจบุนั อนกุรรมการ 

ด้านบริหารความ

เส่ียง 

สํานกังานพฒันารัฐบาลดจิิทลั (องค์กร

มหาชน) 

2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  

และประธาน 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 17 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

บณัฑติ (การเงิน) 

มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- อบรม Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 

184/2557  

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP)รุ่น 92/2554 

- อบรมหลกัสตูร Disruptive 

Innovation (DI 2017) จาก 

Harvard Business School 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- อบรมหลกัสตูร Leadership 

Succession Program (LSP) 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้ นํา

องค์กร จากสถาบนัวจิยัและ

พฒันาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 

รุ่น 7/2559 

- อบรมหลกัสตูร Strategy & 

Innovation for Business Asia 

สําหรับผู้บริหารระดบัสงู

วทิยาลยัการจดัการ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.บีเอ็มจี แอดไวซ์เซอรี แอนด์  

คอนซลัแตนท์/ ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านจดัการ

ธุรกิจ  

2558-ปัจจบุนั รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการและวจิยั 

วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล/ 

สถาบนัการศกึษา 

2557 – ปัจจบุนั อนกุรรมการ 

ด้านบริหารความ

เส่ียง 

สํานกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กร

มหาชน) 

2554-2557 กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จํากดั/ ธุรกิจ

นายหน้าค้าตราสารอนพุนัธ์ทองคํา 

2553-2557 หวัหน้าภาควชิา

การเงิน 

คณะพาณิชย์ศาสตร์

และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์/ 

สถาบนัการศกึษา 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 18 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั 

MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) 

SIBA รุ่น 5 ปี 2558 

11.ผศ.ดร.ธเนศ วีระศริิ 

(วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

59 -  ปริญญาเอก วศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-  ปริญญาโท วศิวกรรมธรณี

เทคนิค มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

-  ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

-   อบรม Director Accreditation 

Program (DAP)รุ่น 153/2561 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2560-2562 นายก วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระ

บรมราชปูถมัภ์/ สมาคมวชิาชีพด้าน

วศิวกรรม   

2554-31พ.ค.2561 ท่ีปรึกษาด้าน

โครงสร้าง 

บจก. เพชรบรีุการแพทย์/ โรงพยาบาล

เพชรเวช 

2552-ปัจจบุนั อาจารย์ประจํา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์/ 

สถาบนัการศกึษา 

2551-ปัจจบุนั กรรมการ บจก.ฟีเนสส์ ซอยล์ เทสติง้/ ธุรกิจ

ให้บริการแก้ไขอาคารทรุดตวั เจาะสํารวจ

ดนิและตรวจสอบอาคาร 

12.นางสาวชวลรรค ศวิยาธร 

(วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 

41 -  ปริญญาโท LL.M. in 

International Business Law, 

University of Manchester 

ประเทศองักฤษ 

-  ปริญญาโท  Master of 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2548-ปัจจบุนั ทนายความหุ้นส่วน 

 

บจก.ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิปแอนด์

พาร์ทเนอร์ส/ ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 19 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

Science in Business 

Management, Strathclyde 

University ประเทศองักฤษ 

-  ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- อบรม Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 

150/2561 

13.นายวเิชียร ดาวพลงัพรหม 58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑติย์ 

- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

บณัฑติ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

0.01 -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส 

ฝ่ายโครงสร้าง 
และสถาปัตย์ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2556-2560 

 

ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

14.นายสิทธิกร กมลวานนท์ 55 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

บณัฑิต (วศบ.โยธา) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบรีุ  

0.04 -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั 

 

 

ผู้ อํานวยการอาวโุส 

ฝ่ายโครงสร้าง    
และสถาปัตย์ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

 

2554-2560 

 

ผู้ อํานวยการโครงการ 

 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2551-2553 ผู้จดัการโครงการ บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

15.นายรังสรรค์ พชัรากิตติ 45 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2.28 -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส 

ฝ่ายโครงสร้าง    
และสถาปัตย์ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 20 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- ปริญญาตรี  วศิวกรรมศาสตร์

บณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- อบรม Company Secretary 

Program (CSP) รุ่น 79/2560 

2556-2560 

 

ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

16. นายเทอดสกลุ วิวธิวร 59 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

(ปวส.) สาขาสถาปัตยกรรม 

สถาบนัเทคโนโลนีราชมงคล 

วทิยาเขตอเุทนถวาย 

1.53 -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการอาวโุส 

ฝ่ายวิศวกรรม 

งานระบบ 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2556-2560 

 

ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ 

บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

17. นายธนา รัตนนาคนิทร์ 56 - ปริญญาตรี สาขา

วศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

0.06 -ไม่มี- ม.ค.2561-ปัจจุบนั ผู้ อํานวยการอาวโุส 

ฝ่ายโครงสร้าง 
และสถาปัตย์  

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2550-2560 ผู้จดัการแผนก

ก่อสร้าง 

บจก.วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล/  

ธุรกิจรับเหมางานกระจกและอลมูิเนียม 

18. นายย่ิงยง กงัแฮ  

(ช่ือเดมิ นายรัฐวชัร์ จารุวชิร

เศรษฐ์) 

 

 

 

 

 

 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา

บญัชี มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา

บญัชี มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

- อบรมหลกัสตูร CFO’s 

Orientation course for New 

IPOs ปี 2561 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าท่ี  

บริหารฝ่ายการเงิน 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2558-2560 ผู้ อํานวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

บมจ.บทูคิ คอร์ปอเรชัน่/ บริษัทลงทนุใน

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2539-2558 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่าย

บญัชีและการจดัการ

ระบบสารสนเทศ 

(MIS) 

บมจ.พรีเชียส ชิพปิง้/ บริษัทลงทนุในธุรกิจ

ขนส่งทางเรือ 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 21 

ช่ือ-สกุล/ 
วันท่ีได้รับแต่งตัง้ครัง้แรก  

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
กรรมการ 

และผู้บริหาร  

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอ่ืน/ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19.นางสวุรรณา แสงทอง 42 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

บณัฑติ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย์ 

-ไม่มี- เป็นน้องสาว 

ของนายสมจิตร์  

เป่ียมเปรมสขุ 

2560-ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการ 

ฝ่ายการเงิน 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2559-2560 

 

ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บจก.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

20.นายธวชัชยั ปางชาต ิ

 

36 -  หลกัสตูรวทิยาศาสตร์บณัฑติ  

   สาขาวชิาวศิวกรรมการเงิน   

   มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

-  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร์  

   บณัฑติ สาขาวศิวกรรมลอจีส   

   ตกิส์ มหาวทิยาลยัหอการค้า   

   ไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- มิ.ย.2560-ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

ก.พ.2560-มิ.ย.2560  ผู้ ช่วยผู้จดัการ  

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

บจก.ธนาคาร อาร์เอชบี (ประเทศไทย)/ 

สถาบนัการเงิน  

2556 – 2560 นกัวเิคราะห์ต้นทนุ บจก. ไอเอสเอส ซพัพอร์ต เซอร์วสิ/ ธุรกิจ

บริการด้านแรงงานครบวงจร 

(Outsource) 

2555 – 2556 นกัวเิคราะห์ทาง

การเงินอาวโุส 

บมจ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซน็เตอร์/ ธุรกิจขายส่ง

และขายปลีก 

21.นางวนิดา ชศูรี 36 - ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ   

  มหาวิทยาลยัภาคตะวนั 

  ออกเฉียงเหนือ 

- ปวส.การบญัชี/บริหารธุรกิจ  

  วทิยาลยัเทคนิคชยัภมู ิ

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555-ปัจจบุนั สมห์ุบญัชี บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง 

2548-2554 เจ้าหน้าท่ีและการเงิน บจก.เอส ซี ไมน่ิง/ ธุรกิจจําหน่ายเหมือง

แร่ 

หมายเหต ุ   * กรรมการผู้ มีอํานาจผกูพนับริษัทของ STI ได้แก่ นายสมเกียรต ิศลิวฒันาวงศ์ หรือ นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ หรือ นายไพรัช เล้าประเสริฐ ลงลายมือช่ือร่วมกบันายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือ           

นายบณัฑติ ม่วงสอนเขียว หรือนายกําพล ปญุโสณี รวมเป็นสองคนและประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 

 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 22 

ข้อมูลของเลขานุการบริษัท  
 

ช่ือ-สกุล 
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

21.นางนงนชุ พุ่มผล 

 

47 -  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑติ

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- อบรมหลกัสตูร Board 

Reporting Program (BRP)    

รุ่น 1/2552 

- อบรม Company Secretary 

Program (CSP) รุ่น 18/2549 

- อบรม Effective Minutes 

Talking (EMT) รุ่น 4/2549 

 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2560-ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท/ 

เลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ เลขานกุาร

คณะกรรมการบริหาร 

บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์/  ธุรกิจท่ีปรึกษา

บริหารและควบคมุงานก่อสร้าง  

2559-2560 เลขานกุาร  

ประธานกรรมการบริหาร 

บจก.สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชัน่/ ธุรกิจ

สถานีโทรทศัน์ 

2555-2559 

 

เลขานกุาร  

ประธานกรรมการ 

กิตตศิกัดิ์ 

บจก.มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย)/ ธุรกิจจดัพิมพ์และจําหน่าย

นิตยสารและให้บริการโฆษณา 

2551-2555 เลขานกุารบริษัท บมจ.เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดเูทน 

เม้นท์/ ธุรกิจสํานกัพิมพ์ ธุรกิจบริการเป็น

ตวัแทนจําหน่ายและให้บริการต่างๆท่ี

เก่ียวข้องกบัสิ่งพิมพ์จากตา่งประเทศ ธุรกิจ

ดจิิทลั และธุรกิจด้านการศกึษา 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

เลขานกุารบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 

สงิหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้หน้าท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทของบริษัทฯ มีดงันี ้

 

 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 23 

(1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) ทะเบียนกรรมการ 

(1.2) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

(1.3) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยี ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร 

(3) จดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยี ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ และบริษัทต้องจดั

ให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงข้อมลู และดแูลให้มีการเก็บรักษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมี

การจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 



เอกสารแนบ 1 

  บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 หน้า 24 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง   
 

ช่ือบริษัท 
นาย 

จุมพล 
นาย
ไพรัช 

นาย
สมเกียรติ 

นาย 
สม
จิตร์ 

นาย 
อิส 

รินทร์ 

นาย 
กิตติ
ศักดิ์ 

นาย
วรวรรต 

นาย
บัณฑิต 

นาย
กาํพล 

ผศ.ดร. 
สรา
ยุทธ์ 

ผศ.ดร.
ธเนศ 

น.ส.
ชวลรรค 

นาย 
วิเชียร 

นาย 
สิทธิ
กร 

นาย
รังสรรค์ 

นาย
เทอด
สกุล 

นาย
ธนา 

นาย
ยิ่งยง 

นาง
สุวรร
ณา 

นาย
ธวัช
ชัย 

น.ส 
วนิดา 

บริษัทฯ  X, / /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // /, // / / / - - - - - - - - - 

บริษัทยอ่ย (STH) - X, /, // /, // /, // - /, // - - - - - - - - - - - - - - - 

บริษัทที่เก่ียวข้อง 

บจก. เอส.เอ.ออโต้ - / / / /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.เอ.เค.เอส.เอ - - - - /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.เอ.เค.แก๊ส - - - - /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.ริช ออโต้พาร์ท - - - - /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.ซีเอเอ็มซี 

มอเตอร์  

(ประเทศไทย) 

- - - - /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.เอส.เอ็ม. 

มอเตอร์เซลส์ 
- - - - /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.โกดงั 19 - - - -  /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.อํานวยทรัพย์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ 

- - - - /, // - - - - - - - - - - - - - - - - 

บจก.ยนิูเวนเจอร์ 

แคปปิตอล  
- - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - 

บมจ.ยนิูเวนเจอร์ - - - - - - /, // // /, // - - - - - - - - - - - - 

บจก. อะเฮดออล - - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - 

บจก.เลิศรัฐการ - - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - 

บจก.แกรนด์ ยนิูตี ้

ดิเวลล็อปเมนท์ 
- - - - - - /, // / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.แกรนด์ ย ูลิฟวิ่ง - - - - - - /, // / - - - - - - - - - - - - - 
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ช่ือบริษัท 
นาย 

จุมพล 
นาย
ไพรัช 

นาย
สมเกียรติ 

นาย 
สม
จิตร์ 

นาย 
อิส 

รินทร์ 

นาย 
กิตติ
ศักดิ์ 

นาย
วรวรรต 

นาย
บัณฑิต 

นาย
กาํพล 

ผศ.ดร. 
สรา
ยุทธ์ 

ผศ.ดร.
ธเนศ 

น.ส.
ชวลรรค 

นาย 
วิเชียร 

นาย 
สิทธิ
กร 

นาย
รังสรรค์ 

นาย
เทอด
สกุล 

นาย
ธนา 

นาย
ยิ่งยง 

นาง
สุวรร
ณา 

นาย
ธวัช
ชัย 

น.ส 
วนิดา 

บจก.ยนิูเวนเจอร์ 

แอสเซท แมเนจ

เม้นท์  

- - - - - - / / - - - - - - - -  - - - - - 

บจก.คอนเน็กซ์ชัน่ - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.เซนเซส พร็อพ

เพอร์ตีแ้มเนจเม้นท์ 
- - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.ยนิูเวนเจอร์  

คอนซลัติง้ 
- - - - - - / / /, // - - - - - - - - - - - - 

บจก.ฟอร์เวิร์ด  

ซิสเต็ม 
- - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.ไทย - ไลซาท - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.ไทย - ซิงค์ออก

ไซด์ 
- - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.เอสโก้ เวนเจอร์ - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.แอล อาร์ เค ดี

เวลลอปเม้นท์ 
- - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - 

บจก.สิริดํารงธรรม - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้ 

แอนด์ พบัลิชช่ิง 
- - - - - - - - /, // - - - - - - - - - - - - 

บจก.อมรินทร์  

เทเลวิชัน่ 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.วฒันภกัดี - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บมจ.แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ตี ้ 

ดีเวลลอปเม้นท์ 

- - - - - - - - / , // - - - - - - - - - - - - 
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ช่ือบริษัท 
นาย 

จุมพล 
นาย
ไพรัช 

นาย
สมเกียรติ 

นาย 
สม
จิตร์ 

นาย 
อิส 

รินทร์ 

นาย 
กิตติ
ศักดิ์ 

นาย
วรวรรต 

นาย
บัณฑิต 

นาย
กาํพล 

ผศ.ดร. 
สรา
ยุทธ์ 

ผศ.ดร.
ธเนศ 

น.ส.
ชวลรรค 

นาย 
วิเชียร 

นาย 
สิทธิ
กร 

นาย
รังสรรค์ 

นาย
เทอด
สกุล 

นาย
ธนา 

นาย
ยิ่งยง 

นาง
สุวรร
ณา 

นาย
ธวัช
ชัย 

น.ส 
วนิดา 

บจก.โกลเด้น แลนด์ 

เรสซิเด้นท์ 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.บ้านฉาง

เอสเตท 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.โกลเด้น  

แฮบิเทชัน่ 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.โกลเด้น แลนด์  

(เมย์แฟร์) 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.โกลเด้น แลนด์ 

โปโล 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.โกลเด้น พร็อพ

เพอร์ตี ้เซอร์วิสเซส 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.แกรนด์ เมย์

แฟร์ 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.แกรนด์ พารา

ไดส์ พร็อพเพอร์ตี ้
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.เอ็มเอสจีแอล  

พร็อพเพอร์ตี ้
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.นารายณ์  

พาวิลเลียน 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.นอร์ท สาธร 

เรียลตี ้
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.ริทซ์ วิลเลจ - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.สาธรทรัพย์สิน - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.สาธรทอง - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.ยไูนเต็ด โฮมส์ - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 



เอกสารแนบ 1 
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ช่ือบริษัท 
นาย 

จุมพล 
นาย
ไพรัช 

นาย
สมเกียรติ 

นาย 
สม
จิตร์ 

นาย 
อิส 

รินทร์ 

นาย 
กิตติ
ศักดิ์ 

นาย
วรวรรต 

นาย
บัณฑิต 

นาย
กาํพล 

ผศ.ดร. 
สรา
ยุทธ์ 

ผศ.ดร.
ธเนศ 

น.ส.
ชวลรรค 

นาย 
วิเชียร 

นาย 
สิทธิ
กร 

นาย
รังสรรค์ 

นาย
เทอด
สกุล 

นาย
ธนา 

นาย
ยิ่งยง 

นาง
สุวรร
ณา 

นาย
ธวัช
ชัย 

น.ส 
วนิดา 

บจก.วอคเกอร์ โฮมส์ - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท 

แมเนจเม้นท์ 
- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม 

มีเดีย 

- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก. เช้นจ์2561 - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก. ทีสเปซ 

ดิจิตอล 

- - - - - - - - // - - - - - - - - - - - - 

บจก. ภกัดีวฒันา - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก. สิริภกัดีธรรม - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก. อมรินทร์ บุ๊ค 

เซ็นเตอร์ 

- - - - - - - - /, // - - - - - - - - - - - - 

บจก. อมรินทร์ ออม

นิเวิร์ส 

- - - - - - - - /, // - - - - - - - - - - - - 

บจก. เอ็นวาย พร็อพ

เพอร์ตี ้ดีเวลลอป

เม้นท์ 

- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.บีเอ็มจี แอด

ไวซ์เซอรี แอนด์  

คอนซลัแตนท์ 

- - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - 

บจก.ฟีเนสส์ ซอยล์ - - - - - - - - - - / - - - - - - - - - - 

บจก. จีเอ็มเอ็ม 

สตดูิโอส์ อินเตอร์

เนชัน่แนล 

- - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก. เพย์ โซลชูัน่ - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 
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ช่ือบริษัท 
นาย 

จุมพล 
นาย
ไพรัช 

นาย
สมเกียรติ 

นาย 
สม
จิตร์ 

นาย 
อิส 

รินทร์ 

นาย 
กิตติ
ศักดิ์ 

นาย
วรวรรต 

นาย
บัณฑิต 

นาย
กาํพล 

ผศ.ดร. 
สรา
ยุทธ์ 

ผศ.ดร.
ธเนศ 

น.ส.
ชวลรรค 

นาย 
วิเชียร 

นาย 
สิทธิ
กร 

นาย
รังสรรค์ 

นาย
เทอด
สกุล 

นาย
ธนา 

นาย
ยิ่งยง 

นาง
สุวรร
ณา 

นาย
ธวัช
ชัย 

น.ส 
วนิดา 

บจก. ตลาด ดอท 

คอม กรุ๊ป 

- - - - - - - - /, // - - - - - - - - - - - - 

บจก.คอลเลคทีฟ - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - - 

บจก.เอ-ไทม์ มีเดีย - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

บจก.จีเอ็มเอ็ม ทีวี - - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 

 

หมายเหต ุ: X  =  ประธานกรรมการ   /  =  กรรมการ    //  =  กรรมการบริหาร    

                 *  ปิดกิจการและรอชําระบญัชี 

 

 



เอกสารแนบ 2 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จาํกดั 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

  บจก.สโตนเฮ้นจ์ 

1 นายไพรัช เล้าประเสริฐ C, /, // 

2 นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ /, // 

3 นายสมเกียรติ ศิลวฒันาวงศ์ /, // 

4 นายกิตติศกัดิ์  สภุาควฒัน์ /, // 

หมายเหต ุ C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร 

 



เอกสารแนบ 3 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance) 
 

กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยหวัหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน             

มีคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดงันี ้
 

ช่ือ-สกุล  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา / 
ประวัตอิบรม 

 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ  

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการ
และผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายอภินนัทน์ ศรีปราโมช 56   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การ

บญัชี) มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 หลกัสตูร Mini MBA 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

(CPA) ทะเบียนเลขท่ี 5092 

- หลกัสตูรการตรวจสอบ

ภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2551 - ปัจจบุนั หวัหน้าทีมตรวจสว่น

งานตรวจสอบภายใน

บริษัทจดทะเบียน

และบริษัทท่ีเตรียมจด

ทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ 

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จํากดั 

 



เอกสารแนบ 4 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 

-ไมม่ี- 

 



 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

51 

ข้อมูลอื่น 

-ไมม่ี- 
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