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 ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร และผู้ให้บริการ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมที่ดีที่สุด (BEST) ในประเทศไทย

พันธกิจ  

พันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ

วิสัยทัศน์ 

Benefit
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

Efficiency
ประสิทธิภาพของงาน

Smart
ความรอบรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์

Trustworthy
ความน่าเชื่อถือ 

และความไว้วางใจ

บรหิารจดัการโครงการโดยบคุลากร 
ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ  
เพื่อรับประกันถึงผลส�าเร็จของโครงการ
ตามแผนงานของลูกค้า 

ดูแลให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(good corporate governance) ทั้งด้าน
ความเป็นธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และศักยภาพการแข ่งขัน  เพื่ อ เป ็น 
หลักประ กัน ถึง คุณภาพงานบริการ 
ในทุกโครงการ

มุง่มัน่ให้บรกิารทีม่คีณุภาพ ภายใต้
มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล โดยเข้าใจ
และตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า 
รวมถึงให้ความส�าคัญต่อการควบคุม 
งบประมาณโครงการ เพื่อ รักษาผล
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ 
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

 
งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ                       ล้านบาท 472.80 494.56 631.39

รายได้รวม                                           ล้านบาท  475.67 498.34 635.10

ต้นทุนการให้บริการ                              ล้านบาท 308.10 330.67 431.39

ก�าไรขั้นต้น                                          ล้านบาท 164.70 163.89 200.00

ก�าไรสุทธิ                                             ล้านบาท 55.92 57.51 73.03

ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัท                       ล้านบาท 58.36 57.39 73.03

ฐานะการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        ล้านบาท 79.81 45.91 443.90

สินทรัพย์รวม                                        ล้านบาท 252.65 265.17 716.82

หนี้สินรวม                                            ล้านบาท 105.49 108.26 144.63

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว                         ล้านบาท 100.00 100.00 134.00

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท                    ล้านบาท 147.28 156.91 572.19

ส่วนของผู้ถือหุ้น                                   ล้านบาท 147.16 156.91 572.19

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น                                   บาท 100.00 100.00 0.50
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

อัตราส่วนสภาพคล่อง                                (เท่า) 3.09 4.65 6.98

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว                    (เท่า) 2.43 2.70 5.60

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด            (เท่า) 1.14 0.21 1.00

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า                (เท่า) 6.57 6.19 6.95

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย                                (วัน) 54.82 58.20 51.78

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า               (เท่า) 35.11 31.60 37.87

ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า                  (วัน) 10.25 11.39 9.51

วงจรเงินสด                                                (วัน) 44.57 46.81 42.27

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น                                   (ร้อยละ) 34.84 33.14 31.68

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน                (ร้อยละ) 14.92 14.32 13.33

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร             (ร้อยละ) 96.04 15.96 84.88

อัตราก�าไรสุทธิ                                     (ร้อยละ) 11.76 11.54 11.50

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น                      (ร้อยละ) 43.41 37.82 20.03

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์             (ร้อยละ) 23.93 22.24 14.88

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร      (ร้อยละ) 273.15 341.54 577.48

อัตราการหมุนของสินทรัพย์                        (เท่า) 2.04 1.93 1.29

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น            (เท่า) 0.72 0.69 0.25

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย         (เท่า) 35.10 49.83 83.77

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน    (เท่า) 0.81 1.78 1.12

อัตราการจ่ายปันผล                              (ร้อยละ) 160.94 57.38 95.85

อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถืิอหุ้น  
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์  
จำากัด (มหาชน)
 

	 ในปี	2561	 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	
โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี	2561	จะขยายตัวร้อยละ	4.2-4.7	
จากปัจจัยในหลายๆ	 ด้าน	 ทั้งการขยายตัวภาคส่งออกและ 
การผลิตในหลายอุตสาหกรรม	การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่อง	 และได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากโครงการ
ภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น	 การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ 
ที่มีแนวโน้มเร่งขึ้นตามการเบิกจ่ายและความคืบหน้าของ
โครงการลงทนุภาครัฐ	ตลอดจนการฟ้ืนตวัทีช่ดัเจนของการลงทนุ
ภาคเอกชน	และความคบืหน้าของการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน
ทีส่�าคญั	ส่งผลให้สภาวะตลาดอสงัหารมิทรพัย์โดยรวมมแีนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นจากก�าลังซื้อและความต้องการที่อยู่อาศัยที่เริ่ม 
ฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะโครงการตามแนวรถไฟฟ้า	
อยา่งไรกด็	ีผูป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัยย์งัเผชญิความท้าทาย
จากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากการเปิดโครงการใหม่ของ 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่เดมิและผูป้ระกอบการรายใหม่	ตลอดจน
ความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ขาขึน้ทีอ่าจลดทอนความสามารถของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนก่อสร้าง
โครงการต่างๆ	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีการเตรียมการและแผนรองรับ 
ต่อเนื่องมา	2	-	3	ปี	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	จะได้น�าเทคนิคการ
บริหารจัดการก่อสร้างใหม่ๆ	 รวมทั้งวิธีการก่อสร้างที่จะท�าให้ 
ลดค่าใช้จ่าย	 เวลา	 และก�าลังคนมาน�าเสนอให้กับกลุ่มบริษัทที่
เป็นเจ้าของโครงการต่างๆ	ทัง้กลุม่ผูค้้ารายเดมิและผูค้้ารายใหม่	
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างขนาดใหญ่	
	 ดังนั้นในรอบปี	 2561	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินกลยุทธ์ 
เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์	 

ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาการความรู้ความสามารถของทีมวิศวกร	
และสถาปนกิอย่างมอือาชพี	พฒันาศกัยภาพของทมีงานให้ความ
เชี่ยวชาญ	 และน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการท�างาน 
ให ้ั กับผู ้ ประกอบการอสังหาริมทรัพย ์อย ่ างสม�่ า เสมอ	 
ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง	 รวมทั้งงานให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม	งานตกแต่งภายใน	และงานอนุรักษ์โบราณสถาน	
ให้สามารถรับงานบริการให้หลากหลายประเภทมากขึ้น	 เช่น	 
งานโครงการ	 Mixed-use	 Development	 อาคารส�านักงาน	
ศูนย์การค้า	 สถานศึกษาและอาคารอเนกประสงค์	 และสถาน
พยาบาล	 รวมถึงการรับงานบริการหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น	
เป็นต้น
	 ในปี	2561	ยังเป็นปีแห่งความพร้อมในการน�าบริษัทฯ
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ด้วยบริษัทฯ 
มีวัตถุประสงค์ที่จะน�าพาธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษาบริหาร 
และควบคุมงานก ่อสร ้าง	 และให ้บริการออกแบบด ้าน
สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม	งานตกแต่งภายใน	และงานอนรุกัษ์
โบราณสถาน	 ก้าวขึ้นสู่ความเป็นสากลชั้นน�า	 และสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืน	ตลอดจนบริษัทฯ	ได้เข้าท�าการเปิดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก 
เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2561	
	 เมื่อมองไปข้างหน้าส�าหรับปี	 2562	 จะเป็นปีที่มี 
ความท้าทายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งในปัจจัยของทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น	ภาพรวมเศรษฐกิจและการเมือง	
บรษิทัฯ	จงึเน้นการเพิม่ศกัยภาพในการรบัให้บรกิารงานทีป่รกึษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 ให้มีความหลากหลายด้าน 
มากขึ้น	ด�าเนินงานตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
เน้นนโยบายการท�างานอย่างมีคุณภาพ	 มาตรฐานระดับสากล	
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ค�านึงวัตถุประสงค์ของงานเป็นหลักหัวใจส�าคัญ	 คือ	 คุณภาพ 

เวลา และงบประมาณ 

	 ในนามของประธานกรรมการบริษัท	 สโตนเฮ้นจ์	
อนิเตอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	ผมขอขอบคณุลกูค้า	พนัธมติรทางธุรกิจ	
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนิน 
งานของบริษัทฯ	ด้วยดีมาตลอด	และบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการ
บริษัท	คณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน	มีความพร้อม
ในการสานต่อพฒันาธรุกจิด้วยความมุง่มัน่	ทุม่เท	ในการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างรอบคอบ	 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 เพื่อ 
ผลตอบแทนในระยะยาวแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่ายอย่างยัง่ยนืต่อไป	
และบริษัทฯ	 ก�าหนดให ้ความรับผิดชอบต ่อสังคมเป ็น 
เป้าหมายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 การให้ความระมัดระวัง 
ด้านความปลอดภัย	 และผลกระทบเรื่องปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ต่อประชาชน	 ชุมชน	 และประชาคม	 ของการก่อสร้างอาคาร 
และสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่	 เป็นเรื่องส�าคัญในการให้บริการ 
ในแต่ละโครงการ	 รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ 
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อสังคม	 
สิ่งแวดล้อม	และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายจุมพล	ส�าเภาพล
ประธานกรรมการ
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 ในปี	 2561	 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	 (STI)	 บริษัทฯ	 เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัท 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มเปิดท�าการซื้อขาย
หลักทรัพย์เมื่อกลางเดือนธันวาคม	 2561	 นับเวลากว่า	 3	 ปี 
ที่บริษัทฯ	 ตั้งเป้าหมายในการน�าธุรกิจเข้าระดมทุนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อยกระดับธุรกิจงานบริการ 
ทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง	และให้บรกิารออกแบบ
งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 งานตกแต่งภายใน	 และ
งานอนุรักษ์โบราณสถาน	ให้ก้าวสู่ระดับสากล	
	 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี	2561	อยู่ในช่วงการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง	 และรวมถึงภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เช่นเดียวกัน	 โดยอุปสงค์ต่อที่อยู ่อาศัยแนวสูงเติบโตดีใน 
เขตใจกลางเมืองกรุงเทพฯ	 ตามแนวรถไฟฟ้า	 และอีกส่วนหนึ่ง 
มาจากอุปสงค์ของชาวต่างชาติ	 ในแถบสุขุมวิทและรัชดา	
นอกจากนี้พบว่า	 ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ	 
ส่วนหนึ่งเริ่มหันมาท�าโครงการที่สร ้างรายได้ประจ�า	 เช่น	 
อะพาร์ตเมนต์	 โครงการ	Mixed	 Use	 หรืออาคารเชิงพาณิชย์ 
แทนท�าโครงการที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว	 เพื่อใช้ประโยชน์ 
จากที่ดินราคาสูงให้คุ้มค่ามากขึ้น	 (ที่มา:รายงานแนวโน้มธุรกิจ	
ธนาคารแห่งประเทศไทย)	ซึง่ผลด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ทีผ่่านมา 
มีอัตราการเติบโตตามเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน 
ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ	 จะอิงอยู่กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และการก่อสร้างทีม่กีฎหมายข้อก�าหนดต่าง	ๆ	จากภาครฐัเข้ามา 
ควบคุม	อาทิเช่น	กฎหมายผังเมืองและการท�ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 แต่ธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 STI	 
ยังถือได้ว ่ามีความเสี่ยงและผันผวนน้อยมาก	 เนื่องจาก 
ลกูค้าสว่นใหญ่ของบรษิทัเป็นกลุม่อสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูใ่นตลาด 

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	การด�าเนนิธรุกจิของลกูค้าจงึมรีะยะ
เวลาด�าเนินการและเตรียมแผนการรองรับในแต่ละโครงการต่อ
เนื่อง	2-3	ปี	ซึ่งลักษณะงานบริการที่กลุ่มบริษัท	STI	เข้าไปรับ
ผิดชอบดูแล	 ก็จะมีระยะเวลางานต ่อเนื่ องไป	 2-3	 ป  ี
เช่นกันส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ	 และวางแผนงาน
รองรับสถานการณ์ต่างๆ	 ที่อาจมีผลกระทบจากการผันผวน 
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง	 โดยที่ผ่านมาเรา 
มีอัตราการเติบโตของรายได้	 โดยมี	 Gross	Margin	 ในอัตรา
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 34.18	 และมี	 Net	 Profit	 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	
11.63	
	 นอกจากนี้กลุ่มบริษัท	 STI	 ยังได้ประเมินสถานการณ์
และเตรยีมการตัง้รบัและวางแนวทางในการรบังานบรกิารทีห่ลาก
หลายด้านมากขึ้น	 อาทิเช่น	 งานคอนโดมิเนียม	 อะพาร์ตเมนต	์
โรงแรม	 รีสอร์ท	 โครงการ	 Mix-Used	 อาคารส�านักงาน	
ศูนย์การค้า	 สถานศึกษาและอาคารอเนกประสงค์	 และ 
สถานพยาบาล	และยงัขยายต่อไปในประเทศเพือ่นบ้านในภมูภิาค
อาเซยีน	ซึง่มโีครงการก่อสร้างทีม่กีารขยายตวัอย่างก้าวกระโดด	
รวมถึงกลุ่มบริษัท	 STI	 ยังมีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์
ความรู้ความช�านาญในงานด้านอนุรักษ์โบราณสถานในล�าดับ
ต้นๆ	ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย	
	 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการในปี	 2561	 บริษัทฯ	
สามารถท�ารายได้	635.10	ล้านบาท	โดยรายได้หลกัยงัคงมาจาก
งานให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 และ
เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าร้อยละ	 27.67	 โดยมี
ก�าไรสุทธิอยู่ที่	73.03	ล้านบาท	เติบโตขึ้นร้อยละ	27.00
	 ด้วยเหตทุีธ่รุกจิเราเป็นธรุกจิให้บรกิาร	ทีป่รกึษาบรหิาร	
ที่ปรึกษาบริการและควบคมุงานก่อสร้าง	และให้บริการออกแบบ

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

เรียน ท่านผู้ถืิอหุ้น  
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์  
จำากัด (มหาชน)
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งานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 งานตกแต่งภายใน	 และ
งานอนรุกัษ์โบราณสถาน	กลุม่บรษิทัฯ	จงึส่งเสรมิการใช้หรอืการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เพื่อสร้างมาตรฐานการ
บริการในระดับสากลอย่างมืออาชีพ	 และมุ่งเน้นการสร้างงาน
บริการในรูปแบบของสถาบันที่ไม่ยึดติดต่อตัวบุคคล	 ดังนั้น
พนักงานของบริษัทฯ	 ทุกคน	 จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความ
สามารถ	และความช�านาญ	เพื่อเพิ่มคุณภาพในงานบริการให้กับ
ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันทุกคน	 เราเน้นสร้างความ
พงึพอใจและความเชือ่มัน่ในการบรกิารต่อลกูค้าเป็นหวัใจส�าคญั	 
กลุ่มบริษัทฯ	 จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาและดูแล
พนักงาน	ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด	บริษัทฯ	จึงวางแผนใน
การจัดตั้งศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน	 โดยจัด
อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในแต่ละส่วนงานอย่างสม�่าเสมอ
ตลอดทัง้ปี	ผ่านการอบรมจากทมีผูบ้รหิารทีม่ากด้วยประสบการณ์
การท�างานจรงิ	ทีพ่ร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จากรุน่สูรุ่น่	ตลอด
จนเน้นย�า้ให้บคุลากรทกุคนปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีอย่าง
เคร่งครัด	
	 อย ่างไรก็ตามการให ้ความส�าคัญต ่อการลงทุน 
ด้านบคุลากร	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการขบัเคลือ่นธรุกจิใหบ้รรลุ 
เป้าหมายที่บริษัทวางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ทั้งเป้าหมาย
ด ้านธุรกิจและความรับผิดชอบของกิจการที่มีต ่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยบริษัทจัดท�าแผน
สรรหาบคุลากรทีม่คีวามสามารถและแนวทางรกัษาพนกังานทีม่ี
คณุภาพไว้กบับรษิทั	ควบคูก่บัการส่งเสรมิการจัดกจิกรรมต่างๆ	
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการท�างานของพนักงาน	 และสร้างให้
พนกังานเกดิความผกูพนัและความรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมในกจิการ	
ซึ่งในรอบปี	 2561	 บริษัทฯ	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสทิธิภาพและทักษะความรูใ้นการปฏบิัติงานของพนักงานให้
มีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งส่งเสริมการจัด
กจิกรรมเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน
ภายในองค์กรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
	 นอกจากนี	้ยงัมแีผนการลงทนุปรบัปรงุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	พฒันาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ	เข้ามาช่วยเสรมิในการท�างาน	
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต	 ให้การบริการที่มี
ประสิทธิภาพ	 มีมาตรฐานที่วัดความส�าเร็จของงานบริการ 
แต่ละโครงการได้อย่างชัดเจน	 สร้างความสะดวก	 รวดเร็ว	 
ในการตรวจสอบงานโครงการและการส่งมอบงานให้กับลูกค้า	
โดยจะเหน็ได้จากหลายโครงการทีบ่รษิทัฯ	รบัเป็นทีป่รกึษาบรหิาร
และควบคุมงานก่อสร้าง	 และงานบริการออกแบบฯ	 สามารถ
ด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของเวลาและงบประมาณ 
ตามท่ีลกูค้าก�าหนด	นอกจากนีต้ลอดเวลาทีผ่่านมา	กลุม่บรษิทัฯ	
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างแบรนด์ของบริษัทให้เป็น 

ที่รู ้จักสู่สาธารณะ	 ในปัจจุบันแบรนด์ของ	 STI	 ได้เป็นที่รับรู้ 
ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	 สะท้อนให้เห็นความนิยมของแบรนด์ที่ 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	จนแม้แต่ผูป้ระกอบการทีก่�าลงัจะตดัสนิใจ
มองหาทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง	ก็ต้องนกึถงึ	STI	
	 ความส�าเร็จของบริษัทฯ	 ในวันนี้และวันข้างหน้า 
จะเกิดขึ้นไม่ได้	หากปราศจากการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่องจาก
ทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ใน
ฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน	ส�าหรับการสนับสนุนที่ท�าให้บริษัทฯ	ประสบความส�าเร็จ
เสมอมา	 ท้ายสุดนี้	 ผมขอให้ค�ามั่นว่า	 จะทุ่มเทมุ่งมั่นที่จะสร้าง
รายได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ยกระดับคุณภาพการให้
บรกิารสู่ระดบัมาตรฐานสากล	รกัษาความเชือ่มัน่และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในองค์กร	 โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ	 
มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ	เพ่ือเพิ่มคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	
และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า	ควบคู่กับการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรในทุกส่วนงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ้ในการปฏิบัติงานให้มี 
ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานของกลุ่มบริษัทและมาตรฐาน
วิชาชีพระดับสากลรวมถึงเน ้นคุณภาพของการให้บริการ 
เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาบริการและควบคุมงาน
ก่อสร้าง	 และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม	 งานตกแต่งภายใน	 และงานอนุรักษ์โบราณสถาน	 
ที่ดีที่สุด	(BEST)	ในประเทศไทย

สมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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1 1 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)



1 2 รายงานประจำาปี 2561

คณะกรรมการบริษัท

นายจุมพล สำาเภาพล  

อายุ	(ปี)	:	65 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการ	/	 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	17	กุมภาพันธ์	2560 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1	ปี	10	เดือน	 	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
โยธา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
โยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 	 	 	

•	 ประกาศนียบัตร	สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ	  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

•	 	Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	136/2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

-	ไม่มี	 	 	 	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-	ไม่มี	 	 	 	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-	ไม่มี	 	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-	ไม่ม ี      

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
-	ไม่มี	 	 	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2556	-	2559	 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
	 กรุงเทพมหานคร	 	

•	 2554	-	2556	 รองปลัดกรุงเทพมหานคร	 
	 กรุงเทพมหานคร	

•	 2552	-	2554	 ผู้อ�านวยการส�านักการโยธา 
	 กรุงเทพมหานคร	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี  2561 (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท	 	 	 6/8
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2/2	 	
    
       



1 3 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 
อายุ	(ปี)	:	47 
สัญชาติ	:	ไทย	 	  
ต�าแหน่ง	:	กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	17	สิงหาคม	2560 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1	ปี	4	เดือน		 	 	

คุณวุฒิทางการศึกษา  
•	 ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาการเงิน		  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 	 	
•	 ปริญญาโท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการเงิน		  

University	of	Denver		ประเทศสหรัฐอเมริกา	
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)	 	 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	184/2557	
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	92/2554
ประวัติการอบรมอื่น 

•	 หลักสูตร	Disruptive	Innovation	(DI	2017)	จาก	 
Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	Program	(LSP)	 
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น�าองค์กร	จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ	(IRDP)	รุ่น	7/2559	 	

•	 หลักสูตร	Strategy	&	Innovation	for	Business	Asia	
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัย
มหิดล	ร่วมกับ	MIT	(Massachusetts	Institute	of	 
Technoloty)	SIBA	รุ่น	5	ปี	2558	 	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

-	ไม่มี	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
 -	ไม่ม	ี

ประวตักิารทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีทีผ่่านมา

- ไม่ม	ี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลงั   
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
-	ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง	 
	 ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์กรมหาชน) 

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บจก.	บีเอ็มจี	แอดไวซ์เซอรี	แอนด์	คอนซัลแตนท์	

•	 2558	-	ปัจจุบัน	 รองคณบดี	ฝ่ายวิชาการและวิจัย	  
	 วิทยาลัยนานาชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

•	 2557	-	ปัจจุบัน	 อนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง	 
	 ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กรมหาชน)

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น            

-	ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2554	-	2557	 กรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ/ 
	 กรรมการตรวจสอบ 
	 บริษัท	ออสสิริส	ฟิวเจอร์ส	จ�ากัด 

•	 2553	-	2557	 หัวหน้าภาควิชาการเงิน	 
	 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี	 
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท	 8/8	 	 	  
คณะกรรมการตรวจสอบ	 8/8



1 4 รายงานประจำาปี 2561

ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ  

อายุ	(ปี)	:	59 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	 
	 		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2560 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1	ปี	10	เดือน	

คุณวุฒิทางการศึกษา  
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมธรณีเทคนิค	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี	 	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	153/2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

-	ไม่มี	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-	ไม่มี	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2560	-	2562	 นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 2552	-	ปัจจุบัน	 อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 บจก.	ฟีเนสส์	ซอยล์	เทสติ้ง

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2554	-	31	พ.ค.	61	 ที่ปรึกษาด้านโครงสร้าง	 
	 	 บจก.	เพชรบุรีการแพทย์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	 	 	 4/8	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 3/8	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 1/2	 	



1 5 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นางสาวชวลรรค ศิวยาธร 
อายุ	(ปี)	:	41 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	27	กุมภาพันธ์		2560 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1	ปี	10	เดือน	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
•	 ปริญญาโท	LL.M.	in	International	Business	Law,	 

University	of	Manchester	ประเทศอังกฤษ
•	 ปริญญาโท		Master	of	Science	in	Business	 

Management,	Strathclyde	University	ประเทศอังกฤษ
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	150/2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

-	ไม่มี	 	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2548	-	ปัจจุบัน	 ทนายความหุ้นส่วน 

	 บจก.	ท่ีปรึกษากฎหมายธนาธิป- 
	 แอนด์พาร์ทเนอร์ส	 

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท	 7/8	 	 	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 8/8	 	 	 	



1 6 รายงานประจำาปี 2561

นายไพรัช เล้าประเสริฐ  

อายุ	(ปี)	:	55 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการบรหิาร	/	ประธานกรรมการบรหิาร	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	13	ตุลาคม	2547 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14	ปี	2	เดือน	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาโท	สาขาบริหารจัดการธุรกิจ	  
มหาวิทยาลัยควีนแลนด์	ประเทศออสเตรเลีย

•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	134/2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

•	 11.61%	(31,115,500	หุ้น)	   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

•	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บจก.	เอส.เอ.ออโต้

•	 2535	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ/	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
	 บจก.	สโตนเฮ้นจ์			

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

•	 2555	-	2559	 กรรมการ	 
	 บจก.	เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์	

•	 2555	-	2559		 กรรมการ	 
	 บจก.	ริช	ออโต้พาร์ท

•	 2555	-	2559		 กรรมการ	 
	 บจก.	เอ.เค.เอส.เอ.	

•	 2555	-	2559		 กรรมการ	 
	 บจก.	เอ.เค.แก๊ส	 	

•	 2555	-	2559	 กรรมการ	 
	 บจก.	อ�านวยทรัพย์	ดีเวลลอปเม้นท์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท	 7/8	 	 	  
คณะกรรมการบริหาร	 12/12	 	 	 	



1 7 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ ์

อายุ	(ปี)	:	54	 	 	 	  
สัญชาติ	:	ไทย	 	 	 	  
ต�าแหน่ง	:	กรรมการบริหาร	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	  
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	13	ตุลาคม	2547 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14	ปี	2	เดือน   

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(การเงิน)		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	134/2560
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	264/2561
ประวัติอบรมอื่นๆ 

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.	
รุ่น	26/2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

•	 14.93%	(40,000,000	หุ้น)	   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

•	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	 
	 บจก.	สโตนเฮ้นจ์	

•	 2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บจก.	เอส.เอ.ออโต้	

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

•	 2555	-	2559	 กรรมการ 
	 บจก.	เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์

•	 2555	-	2559	 กรรมการ 
	 บจก.	ริช	ออโต้พาร์ท	

•	 2555	-	2559		 กรรมการ 
	 บจก.	เอ.เค.เอส.เอ.	

•	 2555	-	2559		 กรรมการ 
	 บจก.	เอ.เค.แก๊ส	 	

•	 2555	-	2559	 กรรมการ 
	 บจก.	อ�านวยทรัพย์	ดีเวลลอปเม้นท์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561  (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท	 	 	 7/8	  
คณะกรรมการบริหาร	 	 	 11/12	  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2/2	 	



1 8 รายงานประจำาปี 2561

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข  

อายุ	(ปี)	:	54 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	 
	 		ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	13	ตุลาคม	2547	
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14	ปี	2	เดือน	 	 	

คุณวุฒิทางการศึกษา  
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมโยธา	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี		

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	237/2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

•	 11.19%	(30,000,000	หุ้น)	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	 	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2560	-	2562	 อุปนายกคนท่ี	3 

	 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 	

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ 
	 บจก.	เอส.เอ.ออโต้

•	 2535	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	/	รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
	 บจก.สโตนเฮ้นจ์	 	

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-	ไม่มี	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

•	 2555	-	2559	 กรรมการ	 
	 บจก.	เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์

•	 2555	-	2559	 กรรมการ	 
	 บจก.	ริช	ออโต้พาร์ท	

•	 2555	-	2559		 กรรมการ 
	 บจก.	เอ.เค.เอส.เอ.	

•	 2555	-	2559		 กรรมการ 
	 บจก.	เอ.เค.แก๊ส	 	

•	 2555	-	2559	 กรรมการ 
	 บจก.	อ�านวยทรัพย์	ดีเวลลอปเม้นท์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท	 	 8/8	  
คณะกรรมการบริหาร	 	 12/12	  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 3/3	 	 	
 



1 9 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นายอิสรินทร์ สุวัฒโน  

อายุ	(ปี)	:	47 
สัญชาติ	:	ไทย	  
ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการบริหารม/	กรรมการ 
	 		บริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	13	ตุลาคม	2547 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	14	ปี	2	เดือน	 	 	

คุณวุฒิทางการศึกษา  
•	 ปริญญาโท		สาขาวิชาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	 

National	University	of	San	Diego	รัฐแคลิฟอร์เนีย	 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 	 	

•	 ปริญญาตรี	สาขาวิชาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต	   

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) 

•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	237/2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%) 

•	 4.48%	(12,000,000	หุ้น)	   

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
-	ไม่มี	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	
ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 

	 บจก.	โกดัง	19
•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 

	 บจก.	เอส.เอ.ออโต้	

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 
	 บจก.	ซีเอเอ็มซี	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 
	 บจก.	เอส.เอ็ม.มอเตอร์เซลส์	

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 
	 บจก.	ริช	ออโต้พาร์ท		

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 
	 บจก.	เอ.เค.เอส.เอ.			

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 
	 บจก.	เอ.เค.แก๊ส	 	

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/	กรรมการบริหาร 
	 บจก.	อ�านวยทรัพย์	ดีเวลลอปเม้นท์

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
-	ไม่มี	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
-	ไม่มี	 	 	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี  2561 (จำานวนครั้ง)  
คณะกรรมการบริษัท	 	 8/8	 	  
คณะกรรมการบริหาร	 	 12/12	 	  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 3/3	 	



2 0 รายงานประจำาปี 2561

นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์
อายุ	(ปี)	:	48 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการบริหาร	/	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	 
	 		กรรมการบริหารความเสี่ยง 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	11	สิงหาคม	2559 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2	ปี	4	เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		 	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 	 

สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์		

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)  

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	134/2560
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	263/2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

2.99%	(8,020,000	หุ้น)	 	 	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	 	 	

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

-	ไม่มี	 	 	 	 	

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-	ไม่มี	 	 	 	 	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 

•	 2555	-	ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร		  
	 		บจก.	สโตนเฮ้นจ์ 

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-	ไม่ม ี     

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2559	-	2560	 รองกรรมการผู้จัดการ	  
	 บมจ.	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	 	

•	 2553	-	2559	 ผู้อ�านวยการโครงการ/รองกรรมการผู้จัดการ	 
	 บจก.	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร ์  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี  2561 (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท	 	 8/8	 	  
คณะกรรมการบริหาร	 	 12/12	 	  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 3/3	 	 	
 



2 1 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นายวรวรรต ศรีสอ้าน  

อายุ	(ปี)	:	47 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	/	กรรมการสรรหา	
	 		และพิจารณาค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	11	สิงหาคม	2559 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2	ปี	4	เดือน	

คุณวุฒิทางการศึกษา 

•	 ปริญญาโท	Urban	Planning,	Columbia	University	 
รัฐนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา		 	

•	 ปริญญาตรี		Architecture,	Illinois	Institute	of	Technology 
	รัฐชิคาโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)   
•	 Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	รุ่น	28/2558
•	 Successful	Formulation	and	Executive	of	Strategy 

(SFE)	รุ่น	20/2557	 	 	
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	178/2556
ประวัติการอบรมอื่น  
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.) 

รุ่น	17/2556   

สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทฯ โดยนับรวมคูส่มรสและบตุร 

ทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ (%)   

-	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-	ไม่มี 
ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

•	 2556	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	/	กรรมการบริหาร	/ 
	 กรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล	/	 
	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	 
	 บมจ.	ยูนิเวนเจอร์	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 ธ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	 

	 	บจก.	คอลเลคทีฟ	
•	 พ.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ 

	 	บจก.	อะเฮดออล	จ�ากัด
•	 ก.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ 

	 	บจก.	แอล	อาร์	เค	ดีเวลลอปเม้นท์
•	 ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	กรรมการ 

	 	บจก.	คอนเน็กซ์ชั่น	
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	ยูนิเวนเจอร์แคปปิตอล
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	เลิศรัฐการ	
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	เอสโก้	เวนเจอร์	
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ/ประธานบริหาร	 

	 	บจก.	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลต้ิง	
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	ยูนิเวนเจอร์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 	กรรมการ 

	 	บจก.	ไทย-ลาซาท	
•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 

	 บจก.	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม	
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ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-	ไม่มี
ประสบการทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2555	-	2561	กรรมการ	 
	 	 บจก.	ฐานถาวร	(2012) 

•	 2556	-	2561	กรรมการ	 
	 	 บจก.	ปณชัย	พาณิชยการ	

•	 2556	-	2561	กรรมการ	 
	 	 บจก.	ยอดยิ่ง	อินเตอร์เทรด	

•	 2556	-	2559	กรรมการ	 
	 	 บจก.	เอ็กซ์เซลเล้นท์	เอ็นเนอร์ยี่	 
	 	 อินเตอร์เนชั่นแนล 

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครัง้) 
คณะกรรมการบริษัท	 	 	 8/8	  
คณะกรรมการบริหาร	 	 	 12/12	  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 2/2



2 3 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว 
อายุ	(ปี)	:	49 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	  
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	11	สิงหาคม	2559 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2	ปี	4	เดือน	

คุณวุฒิทางการศึกษา   
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	การบัญชีการเงิน	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)   
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	รุ่น	252/2561
•	 หลักสูตร	Risk	Management	Program	for	Corporate	

Leaders	(RCL)	รุ่น	11/2561   

ประวัติอบรมอื่น

หลกัสตูรโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 Strategic	CFO	2nd  
•	 CFO	Getting	Together	2018
หลกัสตูรโดย	Federation	of	Accounting	Professions	(FAP)	
•	 Chief	Financial	Officer	Certification	Program	
•	 Orientation	Course,	CFO	3rd	Edition	
สดัส่วนการถอืหุน้ในบรษัิทฯ โดยนับรวมคูส่มรสและบตุร 
ทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ (%)   
-	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี

ประวตักิารทำาผดิกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา  

-	ไม่ม ี
ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
•	 2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

	 สายงานการเงิน	งบประมาณและบัญชี	 
	 บมจ.	ยูนิเวนเจอร์	  

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 
•	 ธ.ค.	2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	 

	 	 บจก.	คอลเลคทีฟ	
•	 พ.ย.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 

	 	 บจก.	อะเฮดออล	จ�ากัด
•	 ก.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 

	 	 บจก.	แอล	อาร์	เค	ดีเวลลอปเม้นท์
•	 ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 

	 	 บจก.	คอนเน็กซ์ชั่น	
•	 ม.ค.	2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 

	 	 บจก.	เซนเซส	พร็อพเพอร์ต้ี	แมเนจเม้นท์
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	ยูนิเวนเจอร์	แคปปิตอล
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	เลิศรัฐการ	 	
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	เอสโก้	เวนเจอร์	
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	แกรนด์	ยู	ลิฟวิ่ง	
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง
•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 

	 	 บจก.	ยูนิเวนเจอร์	แอสเซทแมเนจเม้นท์	
 



2 4 รายงานประจำาปี 2561

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 
	 	 บจก.	ฟอร์เวิร์ด	ซิสเต็ม

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 
	 	 บจก.	ไทย	-	ไลซาท	

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 	 กรรมการ 
	 	 บจก.	ไทย	-	ซิงค์ออกไซด์	

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 ก.ค.46	-	ธ.ค.	57	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
	 	 	 บมจ.โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	

ประสบการทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   
-	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี  2561 (จำานวนครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท	 7/8	  
คณะกรรมการบริหาร	 12/12	 	 	 	



2 5 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

นายกำาพล ปุญโสณี
อายุ	(ปี)	:	47 
สัญชาติ	:	ไทย 
ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	/	กรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	วันที่	11	สิงหาคม	2559 
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2	ปี	4	เดือน

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
	 สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ 
	 บมจ.	ยูนิเวนเจอร์

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	  
	 บมจ.	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้- 
	 ดีเวลลอปเม้นท์	

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	เอ-ไทม์	มีเดีย

•	 2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	จีเอ็มเอ็ม	ทีวี

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	จีเอ็มเอ็มสตูดิโอส์-	 
	 อินเตอร์เนชั่นแนล

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร		  
	 บจก.	จีเอ็มเอ็ม	แชนแนล	โฮลดิ้ง	

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	 	 
	 บจก.	ทีสเปซ	ดิจิตอล	

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		  
	 บจก.	เพย์	โซลูชั่น	

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการบริหาร		  
	 บจก.	ตลาด	ดอท	คอม	กรุ๊ป

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
	 บจก.	อมรินทร์	บุ๊ค	เซ็นเตอร์	

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการ	/	รองประธาน	
	 คณะกรรมการบริหาร 
	 บจก.	อมรินทร์	เทเลวิชั่น

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	University	of	Newcastle	upon	
Tyne	ประเทศอังกฤษ

•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์เกษตร)	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 	

ประวัติอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)   
•	 Company	Secretary	Program	(CSP	55/2558)
•	 Risk	Management	Committee	Program	(RMP4/ 

2557)	 	
•	 Director	Certification	Program	(DCP	185/2557)
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP	87/2554
ประวัติอบรมอื่น

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	/	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
(วตท.)	รุ่น	24/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ โดยนับรวมคู่สมรสและบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)              

 -	ไม่มี	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-	ไม่มี	 	 	 	 	 	 	
ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

-	ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะเวลา  5 ปีย้อนหลัง 
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	 
	 บมจ.	อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง
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•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	เช้นจ์	2561

•	 2561	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	เอ็นวาย	พร็อพเพอร์ตี้-	 
	 ดีเวลลอปเม้นท์	

•	 2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บมจ.	จีเอ็มเอ็ม	มีเดีย

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ 
	 บจก.	อมรินทร์	เทเลวิชั่น	

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		  
	 บจก.	ยูนิเวนเจอร์	แคปปิตอล	

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	อะเฮดออล		

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	/	กรรมการบริหาร	  
	 บจก.	อมรินทร์	ออมนิเวิร์ส	

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	ภักดีวัฒนา	

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	สิริด�ารงธรรม	

•	 2560	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	แอล	อาร์	เค	ดีเวลลอปเม้นท์	

•	 2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	 
	 บจก.	วัฒนภักดี	

•	 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	  
	 บจก.	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง

•	 2559	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	เลิศรัฐการ	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	โกลเด้น	แลนด์	เรสซิเด้นซ์	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	โกลเด้น	แฮบิเทชั่น

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	โกลเด้น	แลนด์	(เมย์แฟร์)

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	โกลเด้น	แลนด์	โปโล

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	โกลเด้น	พร็อพเพอร์ตี้	 
	 เซอร์วิสเซส

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	แกรนด์	เมย์แฟร์	

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	เอ็มเอสจีแอล	พร็อพเพอร์ตี้	

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		  
	 บจก.	นารายณ์	พาวิลเลียน	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	ริทซ์	วิลเลจ	

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	สาธรทรัพย์สิน	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	สาธรทอง

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์	

•	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	คาเธ่ย์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

•	 2556	-	2559	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 
	 เลขานุการบริษัท	/	 
	 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ 
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	 
	 บมจ.	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้- 
	 ดีเวลลอปเม้นท์	

•	 2551	-	2555	 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
	 บมจ.	ยูนิเวนเจอร์์

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2556	-	25	ก.พ.	2562		กรรมการ	  
	 บจก.	บ้านฉางเอสเตท

•	 2561	-	ม.ค.	2562	 กรรมการ	  
	 บจก.	ตลาด	ดอท	คอม	กรุ๊ป	

•	 เม.ย.	2561	-	ธ.ค.	2561		กรรมการ	  
	 บจก.	สิริภักดีธรรม	 	

•	 ก.พ.	2561	-	ส.ค.	2561	 กรรมการ	  
	 บจก.	ทีสเปซ	ดิจิตอล		
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•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	แกรนด์	พาราไดส์	พร็อพเพอร์ตี้	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	เอ็มเอสจีแอล	พร็อพเพอร์ตี้	

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ		  
	 บจก.	นารายณ์	พาวิลเลียน	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	นอร์ท	สาธร	เรียลตี้	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	ริทซ์	วิลเลจ	

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	สาธรทรัพย์สิน	

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	สาธรทอง

•	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	ยูไนเต็ด	โฮมส์

•	 2556	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	  
	 บจก.	วอคเกอร์	โฮมส์	

•	 2545	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	  
	 บจก.	คาเธ่ย์	แอสเซท	แมเนจเม้นท์	

ประสบการณ์ทำางานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

•	 2556	-	2559	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 
	 เลขานุการบริษัท	/	 
	 เลขานุการคณะกรรมการบริหารและ 
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	/	 
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 
	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	 
	 บมจ.	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้- 
	 ดีเวลลอปเม้นท์	

•	 2551	-	2555	 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
	 บมจ.	ยูนิเวนเจอร์์

ประสบการณ์ทำางานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

•	 2556	-	25	ก.พ.	2562		กรรมการ	  
	 บจก.	บ้านฉางเอสเตท

•	 2561	-	ม.ค.	2562	 กรรมการ	  
	 บจก.	ตลาด	ดอท	คอม	กรุ๊ป	

•	 เม.ย.	2561	-	ธ.ค.	2561		กรรมการ	  
	 บจก.	สิริภักดีธรรม	 	

•	 ก.พ.	2561	-	ส.ค.	2561	 กรรมการ	  
	 บจก.	ทีสเปซ	ดิจิตอล		

•	 2556	-	2561	 กรรมการ	  
	 บจก.	ซีเควสท์	เอ็กซ์พลอเรอร์	

•	 2558	-	2559	 กรรมการ	  
	 บจก.	นอร์ท	สาธร	โฮเต็ล

•	 2550	-	2556	 กรรมการ	/	กรรมการผู้จัดการ	  
	 บจก.	ยูนิเวนเจอร์	คอนซัลติ้ง

•	 2554	-	2556	 กรรมการลงทุน	 	 
	 กองทุนรวม	กินรีพร็อพเพอร์ตี้	

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2561 (จำานวนครั้ง) 
คณะกรรมการบริษัท		 8/8	  
คณะกรรมการบริหาร	 11/12
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ	 บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ STI
ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 (1)	ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
	 (2)	ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	
						 	 	งานตกแต่งภายใน	และงานอนุรักษ์โบราณสถาน
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน	 วันที่	7	พฤษภาคม	2561
เลขทะเบียนบริษัท 0107561000153
ทุนจดทะเบียน	 134,000,000	บาท	
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว	 134,000,000	บาท
จ�านวนหุ้นจดทะเบียน	 268,000,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 0.50	บาท
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สถานที่ตั้งบริษัท และบริษัทย่อย 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี	163	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	(รัชดา19)	ถนนรัชดาภิเษก	 
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400 
โทรศัพท์	:	 0	2690	7462 
โทรสาร	 :	 0	2690	7463 
เว็บไซต์	 :	 www.sti.co.th
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จ�ากัด 
เลขท่ี	163	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	(รัชดา19)	ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400 
โทรศัพท์	:	 0	2690	7460 
โทรสาร	 :	 0	2690	7461 
เว็บไซต์	 :	 www.stonehenge.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400 
โทรศัพท์		:	 0	2009	9381 
โทรสาร		 :	 0	2009	9001	ต่อ	9381
ผู้สอบบัญชี 

นางสาววิไลวรรณ	ผลประเสริฐ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8420	
นางสาวนภาพร	สาธิตธรรมพร	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7494	
นางศศิธร	พงศ์อดิศักดิ ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8802	
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

ชั้น	48	อาคารเอ็มไพร์	ทาวเวอร์	เลขที่	195	ถนนสาทรใต้	 
แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120 
โทรศัพท์		:	 0	2677	2000 
โทรสาร		 :	 0	2677	2222
ที่ปรึกษาทางการเงิน  
บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จ�ากัด

ชัน้	11	อาคารโอเชีย่นทาวเวอร์	1	เลขที	่170/30	ซอยสขุมุวทิ	16 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110 
โทรศัพท์	 :	 0	2661	8803-5 
โทรสาร	 :	 0	2661	8813
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย    
บริษัท เทพ จ�ากัด ส�านักงานกฎหมายเทพ

เลขที่1193	อาคารเอ็กซิม	ชั้น	11	ห้อง	1106-1108 
ถนนพหลโยธิน	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ	10400 
โทรศัพท์	 :	 0	2278	1679-84	 
โทรสาร	 :	 0	2271	2367
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน   
บริษัท ดีไอเอ ออดิท จ�ากัด

เลขที่	958	ถนนอ่อนนุช	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพฯ	10250 
โทรศัพท์	 :	 0	2332	9806-9 
โทรสาร	 :	 0	2311	5567

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ประวัติบริษัท 
 บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์จ�ากดั (มหาชน) (“STI”) 
จดัตัง้ขึน้โดยผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิารซึง่เป็นวศิวกรผูม้ปีระสบการณ์
ความเชี่ยวชาญในแวดวงวิศวกรรม	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อด�าเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 
ตั้งแต่การศึกษาส�ารวจ	 ให้ค�าปรึกษา	 ข้อเสนอแนะ	 บริหาร	
และควบคุมงานก่อสร้าง	 รวมไปถึงการตรวจสอบรับรองงาน	 
เพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดด�าเนินการได้ตาม
แผนงานของผู้ว่าจ้าง	นอกจากนี้	การให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	 
ยงัครอบคลมุไปถงึการใหบ้รกิารออกแบบงานดา้นสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม	งานตกแต่งภายใน	และงานอนุรักษ์โบราณสถาน	
ซึง่ด�าเนนิการโดยบรษิทั สโตนเฮน้จ ์จ�ากดั (“STH”)	ทีเ่ป็นบรษัิท
ย่อยของบริษัทฯ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการ
แก่ผู้ว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งในด้านคุณภาพงานที่ได้
มาตรฐานวชิาชพีระดบัสากล	ภายใตก้ารควบคมุกรอบระยะเวลา
และงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 
ผูว้า่จา้งทีก่�าหนดไว	้เพือ่สรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้กผู่ว้า่จา้ง
ที่รับบริการของบริษัทฯ  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 

2535 :	 บริษัท	 สโตนเฮ้นจ์	 จ�ากัด	 (“STH”)	 จัดตั้งด้วยทุน 
จดทะเบียนเริ่มต้น	 1.00	 ล้านบาท	 เพื่อด�าเนินธุรกิจ
ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
งานตกแต่งภายใน	 และงานอนุรักษ์โบราณสถาน	 
รวมถงึธรุกจิทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง	

2547 :	 บริษัท	 สโตนเฮ ้นจ ์	 อินเตอร ์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
(“STI”	หรอื	บรษิทัฯ)	จดัตัง้ด้วยทนุจดทะเบยีนเริม่ต้น	
1.00	 ล้านบาท	 เพื่อด�าเนินธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร 
และควบคุมงานก่อสร้าง	

2559 :	 ด�าเนินการจัดโครงสร ้างกลุ ่มบริษัทฯ	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเตรียมตัว 
จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดย	STI	เข้าลงทุน
ในหุ้นสามญัร้อยละ	100.00	ของ	STH	และเพิม่ทนุจด
ทะเบียนจาก	5.00	ล้านบาท	เป็น	100.00	ล้านบาท	
รวมถงึด�าเนนิการรวมบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิให้บรกิาร
ด้านวิศวกรท่ีปรึกษา	 และ/หรือบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ	เข้าเป็นฝ่ายงานภายในกลุ่มบริษัทฯ

  เดือนสิงหาคม
•	 บริษัท	ยูนิเวนเจอร์	แคปปิตอล	จ�ากัด	(“UVCAP”)		

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ยูนิเวนเจอร์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 (“UV”)	 เข้าลงทุนในบริษัทฯ	 ด้วยการ
ซื้อหุ้นบริษัทฯ	จ�านวน	350,000	หุ้น	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	35.00	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ	ณ	ขณะนั้น	(1,000,000	หุ้น)	
ส่งผลให้บริษัทฯ	มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อม
ของ	UV	

2560	:	 บรษิทัฯ	ได้ผ่านการรบัรองตามมาตรฐานคณุภาพ	ISO	
9001	:	2015	ในด้านที่ปรึกษาและบริหารจัดการการ
ก่อสร้าง	 (Consultant	 and	 Pre-Construction	 
Management)	 จากสถาบัน	 TUV	 NORD	 ซึ่งเป็น
สถาบนัด้านการรบัรองและออกใบรบัรองตามมาตรฐาน 
ระบบทั้งในและนอกประเทศ	 อันเก่ียวกับคุณภาพ	
ความปลอดภัย	 สุขภาพ	 ส่ิงแวดล้อม	 และความ 
รับผิดชอบต่อสังคม

2561 : เดือนเมษายน 
•	 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ 

ของบรษิทัฯ	จาก	100.00	บาทตอ่หุน้	เป็น	0.50	บาท
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ตอ่หุน้	สง่ผลใหจ้�านวนหุน้	STI	มกีารเปลีย่นแปลง
จาก	1,000,000	หุน้	เป็น	200,000,000	หุน้	และม ี
มติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	100.00	ล้านบาท	เป็น	
134.00	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม 
ทุนใหม่	 จ�านวน	 68,000,000	 หุ้น	 มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	 และมีมติแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน	 เพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
ครั้งแรก	โดยบริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณชิยเ์พือ่แปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน	
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	และออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2561

  เดือนกรกฎาคม 
•	 บริษัทฯได้ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ 

ขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อส�านัก 
งานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย	์(ก.ล.ต.)	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2561

  เดือนธันวาคม 
•	 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ	 มีผลบังคับใช้	
เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2561

•	 บรษิทัฯเปิดระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุ
ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	 (IPO)	 จ�านวน	
68	 ล้านหุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้	 (พาร์)	 หุ้นละ	 0.50	
บาท	ในราคา	6.30	บาทต่อหุ้น	โดยมี	บริษัทหลัก
ทรัพย์	เคทีบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็น 
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่	
6-7	และ	11	ธันวาคม	2561

•	 บริษัทฯจัดงาน	 1st	 Trading	 day	 ณ	 อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และได้เริ่มเข้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ใน	 SET	 เป็นวันแรก	 เม่ือวันท่ี	
19	ธันวาคม	2561

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 

โดยบริษัทฯ
ลักษณะประกอบธุรกิจ

บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	 
ทุนจดทะเบียน	134.00	ล้านบาท

- 		ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	จ�ากัด	 
ทุนจดทะเบียน	5.00	ล้านบาท

ร้อยละ	99.99 •	 ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม	 งานตกแต่งภายใน	 และงาน
อนุรักษ์โบราณสถาน

•	 ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน) (STI)

ทุนจดทะเบียน 134.00 ล้านบาท 
ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

99.99%

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำากัด (STH)

ทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท

ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน  

รวมถึงเป็นที่ปรึกษาบริหารงานและควบคุมงานก่อสร้าง

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้
 (1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทฯด�าเนินธุรกิจให้บริการงานด้านที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานกอ่สรา้ง	(Consulting	and	Project	Management)	
อย่างครบวงจร	 ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง	 บริหารควบคุม
งานก่อสร้าง	 รวมไปถึงการตรวจสอบงาน	 เพื่อให้โครงการ
แล้วเสร็จและสามารถเปิดด�าเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ตาม 
แผนงาน	 ภายในกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ก�าหนด 
โดยกลุม่บรษิทัฯ	ถอืเป็นผูป้ระกอบการรายใหญร่ายหนึง่ในธรุกจิ		
ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ	ในช่วงที่ผ่านมา	เป็นโครงการก่อสร้าง
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	อาทิ	
• โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่ 

	(1)	 PARK	24
	(2)	 เดอ	ลาพีส	จรัญสนิทวงศ์	81
	(3)	 จิณณ์	เวลบีอิ้ง	เคาน์ตี้
	(4)	 ไนท์	บริดจ์	ไพร์ม	สาทร
	(5)	 โครงการคอนโดมิเนียม	ดิ	แอดเดรส	
	(6)	 โครงการคอนโดมิเนียมเดอะรูม	
	(7)	 คอนโดมิเนียมเดอะทรี	
	(8)	 คอนโดมิเนียมไลฟ์		

	(9)	 คอนโดมิเนียมเดอะแคปปิตอล	
(10)	 โครงการบ้านกลางเมือง		
(11)	 โครงการคอนโดมิเนียมสวอนเลคเขาใหญ่

• โครงการห้างสรรพสินค้า ได้แก่ 

	(1)	 ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเทียร์		
	(2)		 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล	21	(โคราช)
	(3)	 โครงการปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์	ทาวเวอร์
	(4)	 ศูนย์การค้า	Bluport	Resort	Mall	หัวหิน
	(5)	 โครงการเดอะวอล์ค	ราชพฤกษ์	และเกษตรนวมนิทร์

• โครงการโรงแรมและรีสอร์ท ได้แก่ 

	(1)	 ฮอลิเดย์	อินน์	หัวหิน
	(2)	 โรงแรมแมริออท	หัวหิน
	(3)	 โรงแรมแจซโซเทล	กรุงเทพ
	(4)	 โรงแรมอินดิโก้	กรุงเทพ
	(5)	 โรงแรมแกรนด์	เซ็นเตอร์	พ้อยต์	ทองหล่อ		
	(6)		 โรงแรมบันยันทรี	กระบี่
	(7)	 บ้านแหลมทราย	บีช	รีสอร์ท
	(8)	 บ้านไทย	รีสอร์ท
	(9)	 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	ภูเก็ต
(10)	 ฮอลิเดย์	อินน์	ภูเก็ต
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• โครงการงานสถาบันศึกษา ได้แก่ 

	(1)	 สถาบันวิทยสิริเมธี	ระยอง
	(2)	 หอชมวิว	 ภายในสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบัน

ปลูกป่า
	(3)	 โรงเรียนก�าเนิดวิทย์	ระยอง
	(4)	 อาคารหอประชมุ	มวก.48	พรรษา	มหาจฬุาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย

•  โครงการอาคารส�านักงาน ได้แก่ 

	(1)	 อาคารวานิสสา
	(2)	 ภิรัชทาวเวอร์	กรุงเทพ
	(3)	 ทิปโก้ทาวเวอร์	2
	(4)	 ยูโอบี	ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่	กรุงเทพ		
	(5)	 เพิร์ล	แบงค็อก

• โครงการ Mixed-use Development ได้แก ่	
	(1)	 วัน	แบงค็อก
	(2)	 เดอะ	ปาร์ค

 (2) ธรุกจิให้บรกิารออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

และวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณ

สถาน ธุรกิจดังกล่าวด�าเนินการโดย	STH	 	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ	 โดย	 STH	 ให้บริการงานออกแบบ	 ทั้งงานด้าน
สถาปัตยกรรม	 (Architectural	 Design)	 งานตกแต่งภายใน	
(Interior	 Design)	 งานอนุรักษ์โบราณสถาน	 (Historical 
Conservation)	 งานออกแบบโครงสร้างและโยธา	 และงาน
ออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร	 เช่น	 ระบบไฟฟ้าและ
การสื่อสาร	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระบบประปา	 ระบบ
สุขาภิบาล	 ระบบป้องกันอัคคีภัย	 ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 STH	 มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์งานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน	 โดยสามารถให้
บริการอย่างครบวงจร	 ตั้งแต่การส�ารวจ	 การออกแบบ	 และ

ควบคุมงานก่อสร้าง	 โดย	 STH	 ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ 
ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในธุรกิจดังกล่าว	
	 ส�าหรับผลงานการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม	 งานตกแต่ง	 และงานอนุรักษ์โบราณของ	 STH	 
ในช่วงที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาด
ใหญ่อันเป็นที่ยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 
และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	อาทิ	

• งานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ 

	(1)	 Thana	Astrorial	จรัญสนิทวงศ์	
	(2)	 ห้างสรรพสินค้าและส�านักงาน	สีลมเซ็นเตอร์	
	(3)	 อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส	
	(4)	 อาคารร้อยปีสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จ 

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก	วัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร	

	(5)	 อาคาร	150	ปี	วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร	
	(6)	 ส�านักงานและโรงงาน	TOA	Coating	Myanmar	

และ	Cambodia

• งานออกแบบวิศวกรรม ได้แก่ 

	(1)	 คอนโดมิเนียม	เดอะนิช	ตากสิน	
	(2)	 คอนโดมิเนียม	ดิ	แอดเดรส	อโศก	
	(3)	 คอนโดมิเนียม	ริทึ่ม	สาทร	
	(4)	 โรงแรมไอบิส	
	(5)	 คอนโดมิเนียม	ไลฟ์	อโศก	
	(6)	 คอนโดมิเนียม	โนเบิล	บี19	
	(7)	 อาคารจอดรถ	ห้างสรรพสินค้าคอสโม	บาซาร์	
	(8)	 โรงแรม	Rosewood	หลวงพระบาง	

• งานอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่ 

	(1)	 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา	 (รถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงิน)	

	(2)	 วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์	(วังมะลิวัลย์)	
	(3)	 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 วัดราชประดิษฐสถิต 

มหาสีมาราม
	(4)	 เจดีย์	วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
	(5)	 เจดีย์ภูเขาทอง	พระนครศรีอยุธยา
	(6)	 พระบรมราชานุสรณ์	ดอนเจดีย์
	(7)	 อาคารมนุษยนาค	วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
	(8)	 อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย
	(9)	 การเพิ่มเสถียรภาพทางลาดของดิน	 	 

พระธาตุดอยสุเทพ
(10)	 วัดราชผาติการาม
(11)	 วัดพิชยญาติการาม
(12)	 สถานีวิทยุและเสาอากาศ	ศาลาแดง
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โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ  
ในปี 2559 -2561 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจำาแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

รายการ ดำาเนินการโดย

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร 
และควบคุมงานก่อสร้าง		

STI/
STH

386.73 81.80 400.84 81.05 551.02 87.27

รายได้จากธุรกิจออกแบบงาน 
ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

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

โครงสร้างรายได้ 
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นโยบายและกลยุทธ์การแข่งขัน 
	 นโยบายการด�าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันของ
กลุ่มบริษัทฯ	มีดังนี้
 (1) การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานบริการ 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้าง

	 กลุม่บรษิทัฯ	มนีโยบายควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน
งานบรกิาร	เพือ่ให้งานบรกิารเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญา	โดย
ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูว่้าจ้างเป็นหลกั	ส�าหรบังานบรกิาร
ให้ค�าปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้าง	กลุ่มบริษัทฯ	จะจัดให้
มวีศิวกรระดบัผูอ้�านวยการ	(Project		Director)	อย่างน้อย	1	คน
ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบประจ�าโครงการพร้อมกบับคุลากรทีม่คีวามรู้ 
ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อบริหารและควบคุม 
งานก่อสร้างของโครงการให้ส�าเร็จตามเป้าหมายซึ่งเจ้าของ
โครงการได้ก�าหนดไว้	ทั้งด้านระยะเวลา	(Time)	ต้นทุน	(Cost)	
และคุณภาพ	(Quality)	
 (2) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกลุ่ม

วิศวกรผู้บริหาร 

	 ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นวิศวกรที่มีความรู ้ 
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์การท�างานในธรุกจิดงักล่าวเป็น
ระยะเวลากว่า	30	ปี	โดยมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักจ�านวนมาก	 เช่น	 
ห้างสรรพสินค้าดิ	 เอ็มควอเทียร์	 และอาคารยูบีซี	 3	 อาคาร
ส�านักงาน	 Pearl	 Bangkok	 ห้างสรรพสินค้า	 Terminal	 21	
(โคราช)	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถช่วยดูแล	 แนะน�า	
ควบคุม	และตรวจสอบประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากร
ระดับผู้จัดการโครงการและคุณภาพของงานบริการโดยรวม 
เพื่อให้งานบริการในแต่ละโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและ
เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาที่มีต่อผู้ว่าจ้าง	 รวมทั้งเพ่ือให ้
งานบรกิารมคีณุภาพเป็นไปตามหลกัวชิาการและมาตรฐานของ
กลุ่มบริษัทฯ
 (3) ความพร้อมและความรู ้ความสามารถของ

บุคลากร 

	 วศิวกรและพนกังานในแต่ละส่วนงานของกลุม่บรษิทัฯ	
ในปัจจบุนั	เป็นบคุลากรทีม่คีวามรู	้ประสบการณ์ในธรุกจิบรหิาร
โครงการก่อสร้าง	และธรุกจิออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม	 รวมทั้งได้ผ่านการฝึกอบรมภายในของกลุ่มบริษัทฯ	
มาเป็นอย่างดี	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการ
คดัเลอืกบคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมกบัลกัษณะงานในแต่ละ
โครงการ	 และจะจัดสรรบุคลากรในแต่ละโครงการให้มีจ�านวน
เพยีงพอต่อปรมิาณหรอืขนาดของโครงการ	เพือ่ให้การปฏบิตังิาน
ของบุคลากรของกลุ ่มบริษัทฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

สามารถผลักดันให้โครงการก่อสร้างและ/หรืองานออกแบบ
ส�าเร็จตามเป้าหมายในทุกด้าน	และเป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง	
 (4) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

เทคโนโลยี และคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

	 กลุม่บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาระบบบรหิาร
จัดการ	 เทคโนโลยี	 และคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพงานบริการ	 เพิ่มโอกาส 
ให้กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับงานจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง
เป้าหมายและเป็นแนวทางส�าคัญในการรักษาขีดความสามารถ
การแข่งขนัของกลุม่บรษิทัฯ	ในฐานะหนึง่ในผูน้�าของธรุกจิต่อไป		
นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้มีการจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 (Software)	 ของ
ตนเองเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง	 ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก	 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่
บคุลากรทีเ่ป็นพนกังานใหม่ก่อนเริม่ปฏบิตังิาน	ควบคูก่บัการฝึก
อบรมในขณะปฏิบัติงานจริง	 โดยบุคลากรที่มีความรู ้ความ
เชีย่วชาญและประสบการณ์ในแต่ละฝ่ายงานจะท�าหน้าทีถ่่ายทอด
ความรูท้างวชิาการและทกัษะการปฏบิตังิานให้แก่บคุลากรอืน่ๆ		
ส่งผลให้บคุลากรของกลุม่บรษิทัฯ	มคีวามรูแ้ละทกัษะการปฏบิตัิ
งานเพิ่มขึ้น	
 (5) การก�าหนดราคางานบริการที่แข ่งขันได้  

การคัดเลือกโครงการและผู้ว่าจ้างที่เหมาะสม 

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายการก�าหนดราคางานบริการ 
ให้ครอบคลุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกด้านซึ่งได้มีการประมาณ
การอย่างครบถ้วน	 โดยราคาบริการดังกล่าวต้องมีอัตราก�าไร 
ในระดับที่เหมาะสมตามลักษณะงานและสามารถแข่งขันได้ 
กับคู่แข่งรายอื่นในธุรกิจ	 ขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทฯ	 ให้ความ
ส�าคัญในการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเสนอราคา
หรือประกวดราคา	 โดยจะพิจารณาถึงชื่อเสียง	 ความน่าเช่ือถือ	
และฐานะทางการเงินของผู้ว่าจ้าง	 ควบคู่กับความพร้อมด้าน
บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ	 ในการรับงานดังกล่าว	 เพื่อลดความ
เสี่ยงของการเกิดปัญหาหากกลุ่มบริษัทฯ	ไม่สามารถรับรู้รายได้
หรือส่งมอบงานบริการที่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนด	
 (6) ชื่อเสียงและผลงานอันเป็นที่ยอมรับ

	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ด้วยคณุภาพและความส�าเรจ็
ของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หลากหลายประเภทซึ่งเป็น 
ที่รู้จักของสาธารณชนโดยทั่วไป	 ที่กลุ่มบริษัทฯ	 ท�าหน้าท่ีเป็น 
ผู้บรหิารโครงการก่อสร้าง	เป็นผู้ให้บรกิารงานออกแบบงานด้าน
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมต่างๆ	 โครงการอสังหาริมทรัพย์
ขนาดใหญ่	อาคารเรยีนและอาคารอเนกประสงค์ของมหาวทิยาลยั
ราชภัฏในภูมิภาคหลายแห่ง	 รวมถึงผลงานของ	 STH	 ในการ
อนุรักษ์โบราณสถานที่ส�าคัญอันได้รับการยอมรับจากแวดวง 
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ผู ้ ให ้บริการงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 เช ่น	 
พระราชวังสราญรมย์	 พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์	 จังหวัด
สพุรรณบรีุ	พพิธิภัณฑ์บ้านเชยีง	จงัหวดัอุดรธาน	ีวงักรมพระนเรศร 
วรฤทธิ์	 (วังมะลิวัลย์)	 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา	 เป็นต้น	 
ผลงานกลุ่มบริษัทฯ	จึงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ	และเมื่อวันที่	18	
มิถุนายน	 2552	 STH	 ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลป
สถาปัตยกรรมดีเด่น	 ประจ�าปี	 2551	 (ประเภทองค์กร)	 จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมาย
	 ผู ้ว ่าจ้างของกลุ่มบริษัทฯ	 สามารถแบ่งออกเป็น	 
2	กลุ่มหลัก	ดังต่อไปนี้						
 1. ผู้ว่าจ้างภาคเอกชน 

	 ผูว่้าจ้างภาคเอกชน	ได้แก่	บรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ประเภทต่างๆ	 ทั้งอาคารพักอาศัยแนวราบและแนวสูง	 อาคาร
ส�านักงาน	 โรงแรม	 ห้างสรรพสินค้า	 ศูนย์จัดแสดงสินค้าและ
นทิรรศการ	โรงงานและ/หรอืศนูย์บรกิาร	ซึง่เป็นเจ้าของโครงการ
และได้ว่าจ้างกลุม่บรษิทัฯ	ให้รบังาน		นอกจากนีย้งัหมายรวมถงึ
บรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง	 ซึง่มกีารว่าจ้างบรษิทัภายนอกทีม่คีวามรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เพื่อมารับงานบางส่วนของโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ตนได้รับสิทธิจากเจ้าของโครงการให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการออกแบบและก่อสร้างโครงการทั้งหมด	 
โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทฯ	ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีฐานะ
ทางการเงินที่ดี	 โดยผู้ว่าจ้างภาคเอกชนจะพิจารณาคัดเลือก 
ผู้รับงานใน	2	รูปแบบ	คือ	 (1)	คัดเลือกด้วยการประกวดราคา	
โดยเลือกผู้เสนองานที่เสนอราคาและ/หรือเงื่อนไขการรับงาน 
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู ้ว่าจ้างมากที่สุด	 ร่วมกับ

พจิารณาคณุสมบตั	ิประสบการณ์ความเชีย่วชาญและความพร้อม
อื่นๆ	 ของผู้รับงานประกอบกัน	 และ	 (2)	 แจ้งความประสงค์ใน 
การว่าจ้างกลุม่บรษิทัฯ	โดยเฉพาะเจาะจงรายเดยีว	ซึง่การว่าจ้าง
ในรูปแบบดังกล่าว	 มักเป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างที่มีความสัมพันธ์อันดี 
และมกีารว่าจ้างกลุม่บรษิทัฯอย่างต่อเนื่อง	 โดยกลุ ่มบริษัทฯ	 
มสีดัส่วนรายได้จากการให้บรกิารจากกลุม่ผูว่้าจ้างภาคเอกชนใน
ปี	2560	และปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	85.78	และร้อยละ	82.57	
ของรายได้จากการให้บริการซึง่ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่า
บริการปกติในแต่ละงวด	ตามล�าดับ
 2.ผู้ว่าจ้างภาครัฐ

	 ผู ้ว ่าจ้างภาครัฐ	 ได้แก่	 หน่วยงานราชการ	 และ
รัฐวิสาหกิจ	โดยงานบริการที่ผู้ว่าจ้างภาครัฐว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ	
ส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและงาน
อนุรักษ์โบราณสถาน	 ซึ่ง	 STH	 มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ	
ทั้งนี้ผู ้ว ่าจ้างภาครัฐจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับงานผ่านการ
ประกวดราคาเป็นส่วนใหญ่	 โดยเลือกผู้เสนองานที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและเสนอราคาที่ดีที่สุด	นอกจากนี้	
ในปี	 2560	 และปี	 2561	 กลุ ่ม	 STI	 มีสัดส่วนรายได้จาก 
ผู ้ว ่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ	 9.45	 และร้อยละ	 14.79	 
ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจาก 
ค่าบริการปกติในแต่ละงวด	 ตามล�าดับ	 ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้าง
ภาครัฐในปี	 2561	 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 
งวดปี	 2560	 โดยมีสาเหตุจากการได้รับว่าจ้างเป็นวิศวกร 
ที่ปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลายโครงการในปี	 2561	
เช่น	 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	 และโครงสร้าง 
พื้นฐาน	เป็นต้น
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โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้างสำาหรับปี 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

กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ	** 2.39 1.32

หมายเหตุ	 	*	 ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติ
		 	**	 กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ	ได้แก่	สมาคม	และบุคคลธรรมดา

ช่องทางการให้บริการและการจัดหาบริการ

	 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	อันได้แก่	ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายบรหิารและควบคมุงาน
ก่อสร้าง	 ผู้อ�านวยการอาวุโสและผู้อ�านวยการ	 รวมทั้งฝ่าย
วิศวกรรมงานระบบและฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ
กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข่าวสาร	
ข้อมูลความเคลื่อนไหว	 และ/หรือแผนงานการลงทุนโครงการ 
ก่อสร้างใหม่ๆ	 ที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและ 
เอกชน	ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณะผ่านส่ือต่างๆ	
หรอืช่องทางการเผยแพร่ข่าวของแต่ละองค์กร	เพือ่เตรยีมการใน
ด้านต่างๆ	 กรณีกลุ่มบริษัทฯ	 มีความประสงค์จะเข้าร่วมการ
ประกวดราคาและ/หรอืยืน่ข้อเสนอเพือ่รบังานของโครงการนัน้ๆ	
รวมทั้งจะมีการติดต่อกลุ่มผู้ว่าจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนที่เคย
เป็นผูว่้าจ้างงานบรกิารของกลุม่บรษิทัฯ	อยูเ่สมอ	เพือ่รกัษาความ
สัมพันธ์ที่ดี	 ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับงานจาก 
ผูว่้าจ้างรายใหม่ๆ	ผ่านการแนะน�าจากผูว่้าจ้างรายเดมิ	นอกเหนอื
จากโอกาสในการรบังานจากผูว่้าจ้างเดมิอยา่งตอ่เนือ่ง	อยา่งไร
ก็ดี	บางครั้งกลุ่มบริษัทฯ	อาจได้รับการติดต่อจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง
โดยตรง	 ทั้งจากผู้ว่าจ้างรายเดิม	 และจากผู้ว่าจ้างรายใหม่ซึ่ง 
ได้รบัการแนะน�าจากผูว่้าจ้างรายเดมิ	ทีม่คีวามเชือ่มัน่ในคณุภาพ
งานบริการจากตัวอย่างโครงการก่อสร้างต่างๆ	 ที่กลุ่มบริษัทฯ	
เป็นผูอ้อกแบบและ/หรอืเป็นผูบ้รหิารโครงการในชว่งทีผ่่านมาน
อกจากนี้	ในช่วงที่ผ่านมา	การที่ผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร
ในการฝึกอบรมทกัษะความรูใ้นการบรหิารโครงการก่อสร้างและ
งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมต่างๆ	แก่สถาบนั
การศึกษา	 หน่วยงานราชการ	 บริษัทเอกชน	 และองค์กรที่
เกีย่วข้องกบัแวดวงวศิวกรรม	นบัเป็นแนวทางหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิ
ภาพลักษณ์ที่ดีและช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลงานของ
กลุ่มบริษัทฯ	 ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการจดจ�า	 ซึ่งรวมถึงกลุ่ม 
ผูว่้าจ้างเป้าหมายของกลุม่บรษิทัฯ	อย่างแพร่หลายเพิม่ขึน้

 1. การจัดหาบุคลากร

	 ด้วยเหตุที่บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญของคุณภาพและ
ผลส�าเร็จของงานบริการ	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงให้ความส�าคัญ
ต่อการสรรหาบุคลากรที่เข้าร่วมงาน	 โดยแต่ละปี	 กลุ่มบริษัทฯ	
จะส�ารวจอัตราก�าลังคน	ณ	ปัจจุบัน	และวางแผนอัตราก�าลังคน 
ในอนาคตของแต่ละฝ่ายงานให้มีจ�านวนเพียงพอ	 รวมถึงมี
คณุสมบตัขิองบคุลากรทีเ่หมาะสมกบังานทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
และงานใหม่ที่กลุ ่มบริษัทฯ	 มีแนวโน้มได้รับการว่าจ้างใน 
อนาคตอันใกล้	 ทั้งนี้	 ผู ้บริหารของแต่ละฝ่ายงานและ/หรือ 
ผู้อ�านวยการโครงการเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ
บคุลากรภายใต้การดแูลของตนให้สอดคล้องกับปรมิาณงานและ
แผนงานของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 โดยเมื่อผู้บริหาร
ของแต่ละฝ่ายงานและ/หรอืผูอ้�านวยการโครงการได้รบัมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบโครงการใด	 จะมีการส่งเอกสารเพื่อขออัตรา 
ก�าลังพล	 ซึ่งระบุถึงต�าแหน่ง	 จ�านวน	 คุณสมบัติ	 ระยะเวลา 
การท�างาน	 เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารซึ่งมีอ�านาจในการอนุมัติ
เรือ่งดงักล่าว	ก่อนส่งค�าขออตัราก�าลงัพลให้ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
เพื่อจัดสรรบุคลากรจากพนักงานประจ�าของกลุ่มบริษัทฯ	 ท่ีมี 
การว่าจ้างอยู่เดิม	 และ/หรือรับสมัครบุคลากรใหม่ในรูปแบบ
พนักงานประจ�าหรือพนักงานจ้างแบบก�าหนดระยะเวลาต่อไป
 2. การจัดจ้างผู้ให้บริการช่วง (Sub-Contract)

	 การรบังานบางโครงการทีม่ขีอบเขตงานบรกิารบางส่วน 
ที่ต้องอาศัยความรู ้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน	 เช่น	 
งานศึกษาและส�ารวจสภาพดินและสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็น 
ที่ตั้งของโครงการก่อสร้าง	 งานศึกษาแนวโน้มปริมาณจ�านวน 
ผูโ้ดยสารและการขนส่งสนิค้าของท่าอากาศยานและการวเิคราะห์
หาจ�านวนผู้โดยสารในชั่วโมงคับคั่งในอนาคตข้างหน้า	 เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการออกแบบปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร	
พืน้ทีจ่อดรถ	และการจดัหาสิง่อ�านวยความสะดวกของสนามบิน	
เป็นต้น	ซึง่กลุม่บรษิทัฯ	มข้ีอจ�ากัดด้านบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม
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เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ส�าหรับงานเฉพาะด้านดงักล่าว	หรือ
ในบางช่วงเวลาที่กลุ่มบริษัทฯ	 มีบุคลากรด้านบริหารโครงการ
ก่อสร้างหรืองานออกแบบสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบ
วิศวกรรมไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	 จะมี
การจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและมี
ลักษณะการท�างานตรงกับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการ
ของกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อเข้าร่วมท�างานกับกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นการ
ชั่วคราวส�าหรับบางโครงการหรือในบางขั้นตอนการให้บริการ	
ทั้งนี้	 ในการพิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อร่วมท�างานกับ
กลุ่มบริษัทฯ	 นั้น	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะพิจารณาเลือกนิติบุคคลหรือ
บคุคลธรรมดาซึง่เป็นผูม้คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	มปีระสบการณ์
และผลงานงานวิศวกรรมที่ปรึกษาในด้านต่างๆ	 ที่มีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับ	 ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อบุคคลภายนอก	 
(Sub-Contractor	List)	ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ร่วมกัน
พิจารณาและรวบรวมขึ้น	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาว่าจ้างบคุคลภายนอกเข้าร่วมท�างานกบักลุม่บรษิทัฯ	ใน
ช่วงเวลาที่มีความจ�าเป็น		โดยผู้จัดการโครงการของโครงการที่
มกีารว่าจ้างบคุคลภายนอก	(ซึง่จะเป็นบคุลากรของกลุม่บรษิทัฯ)	
จะท�าหน้าทีด่แูลควบคมุและตดิตามตรวจสอบให้บคุคลภายนอก
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มบริษัทฯ	 ให้แล้วเสร็จและ 
มคีณุภาพเป็นไปตามท่ีตกลงกนั	ส�าหรบัการพจิารณาความเหมาะสม
ของอัตราว่าจ้างบุคคลภายนอก	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะพิจารณาโดย
เทยีบเคยีงจากอตัราค่าจ้างบคุลากรของกลุม่บรษิทัฯ	ในปัจจบุนั		
ซึ่งมูลค่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีจ�านวนไม่เกิน
กว่ากรอบงบประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้ก�าหนด
ไว้ส�าหรับโครงการดังกล่าว	
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
	 จากการเปิดเสรีการเคล่ือนย้ายของแรงงานฝีมือ 
หรือแรงงานวชิาชีพเฉพาะสาขา	(ซึ่งรวมถึงวิชาชีพด้านสถาปนิก
และวิศวกร)	 ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบ 
ความตกลงระดับภูมิภาค	 (ASEAN	Framework	Agreement	
on	Service)	นับจากปี	2559	เป็นต้นมา	ซึ่งก�าหนดให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนด�าเนินการรับรองคุณสมบัติแรงงานวิชาชีพ	 
เพือ่ให้แรงงานฝีมือหรือแรงงานวชิาชพีเฉพาะสาขาสามารถขอรบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนได้	 
ส�าหรับวชิาชีพสถาปนิกและวิศวกรนั้น	ภายใตก้รอบความตกลง
ดงักล่าวจะเปิดให้สถาปนกิและวศิวกรทีม่คีณุสมบตัแิละผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก�าหนดสามารถจดทะเบียนเป็นสถาปนิก
อาเซียน	 (ASEAN	 Architect)	 และวิศวกรวิชาชีพอาเซียน	
(ASEAN	Chartered	Professional	Engineer	 :	ACPE)	กับ
หน่วยงานที่แต่ละประเทศก�าหนด	 (หน่วยงานของประเทศไทย 
ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวได้แก่	 สภาสถาปนิกและสภาวิศวกร)	

ส่งผลให้มูลค่าตลาดและโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ิมมาก
ขึน้	เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนกิและวศิวกรไทยสามารถ
ไปท�างานในประเทศสมาชกิอาเซยีนได้อสิระขึน้	อกีทัง้ด้วยเกณฑ์
ของการจดทะเบียนและการขอใบรับรองขึ้นทะเบียนวิศวกร
วิชาชีพอาเซียนที่ก�าหนดให้วิศวกรวิชาชีพอาเซียนต่างด้าวต้อง
ท�างานร่วมกับวิศวกรท้องถิ่นของประเทศที่เข้าท�างาน	 โดยไม่
สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยล�าพัง	 อาจเป็นโอกาสให้
บริษัทผู้ให้บริการงานวิศวกรที่ปรึกษาของไทยมีการรับวิศวกร
จากประเทศสมาชิกอื่นเข้าร่วมท�างาน	 และเกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู ้และประสบการณ์ทั้งในส่วนด้านเทคนิค	 เทคโนโลยี	 
วิธีการบริหารจัดการ	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใน
วชิาชพีในแวดวงวชิาชพีวศิวกรไทย	รวมทัง้อาจเป็นแนวทางหนึง่
ในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ 
ผู ้ประกอบการไทยที่มีแผนขยายธุรกิจเพ่ือไปรับงานด้าน
วศิวกรรมทีป่รกึษาในประเทศสมาชกิอาเซยีนอืน่ทีม่แีนวโน้มการ
ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	โครงการสาธารณูปโภคและ
ระบบขนส่งในระดบัสูง	เช่น	เวยีดนาม	เมยีนมาร์	เป็นต้น	ส�าหรบั
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (EEC)	 
กลุ ่มบริษัทฯ	 ยังไม่มีส่วนร่วมกับโครงการดังกล่าวมากนัก	
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้น
ฐานเป็นหลกัซึง่มไิด้เป็นโครงการหลกัของบรษิทัฯ	แม้ว่าบรษิทัฯ
จะมีศักยภาพและความพร้อมในการรับงาน	 แต่เนื่องจาก 
กลุ่มผู้ว่าจ้างเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ	 คือกลุ่มผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่	โดยโครงการส่วนใหญ่มักอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง	อย่างไรก็ดี	กลุ่มบริษัทฯ	
มีการรับงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
จังหวัดชลบุรี	จ�านวน	1	โครงการ
	 ทั้งนี้	 ข้อมูลจากผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัทฯ	 ระบุว่า	
ปัจจุบัน	 บริษัทวิศวกรรมที่ปรึกษาที่มีขอบเขตการให้บริการ	
(กล่าวคือ	 ให้บริการที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 
งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม)	 และมีกลุ่มผู้ว่าจ้าง
ที่คล้ายคลึงกันกับกลุ่มบริษัทฯ	มีดังนี้



3 9 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

ตารางรายชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำาเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		หน่วย	:	บาท

ลำาดับ บริษัท ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์ รายได้

1
บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด	
(มหาชน)

340,000,000 1,033,396,321 1,120,539,234

2 บริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน) 215,999,890 402,211,747 365,479,875

3 บริษัท	โปรเจคส์เอเชีย	จ�ากัด 10,000,000 155,040,729 186,983,809

4 บริษัท	อรุณ	ชัยเสรี	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียร์ส	จ�ากัด 30,000,000 419,059,512 159,594,162

5 บริษัท	เอ	บิวด์	แมเนจเมนท์	จ�ากัด 5,000,000 122,394,280 134,736,336

6 บริษัท	เอ	อี	เอเชีย	จ�ากัด 5,000,000 60,889,904 133,816,777

7 บริษัท	อีอีซี	เอ็นจิเนียริ่ง	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด 40,000,000 323,888,036 133,666,164

8 บริษัท	ซีอีแอล	เอ็นจิเนียส์	จ�ากัด 10,000,000 59,583,875 87,142,171

ที่มา:	ข้อมูล	BOL	ณ	วันที่	9	กุมภาพันธ์	2562

	 อย่างไรกต็าม	ด้วยประสบการณ์ความรูค้วามเชีย่วชาญ
ในการประกอบธุรกิจมากว่า	 30	 ปีของผู้บริหาร	 ประกอบกับ 
ความพร้อมด้านบคุลากร	รวมถงึชือ่เสยีงและผลงานด้านควบคมุ
งานก่อสร้าง	 และงานบริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรม	อันเป็นที่ยอมรับจากคุณภาพผลงานของกลุ่มบริษัทฯ	
ในช ่วงที่ผ ่ านมา	 อีกทั้ งด ้วยนโยบายของกลุ ่มบริษัทฯ 
ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้วยคุณภาพงานบริการภายใต้ค่าบริการ 
ที่เหมาะสมกับขอบเขตงานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขัน
ด้านราคา	 ส่งผลให้กลุ ่มผู ้ว่าจ้างหลักที่เลือกใช้บริการของ 
กลุ่มบริษัทฯ	จะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่
มีการก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องและ 
ให้ความส�าคัญต่อคุณภาพของงานก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่ก�าหนด	 ประกอบกับความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ	 กับกลุ่มผู้ว่าจ้างหลัก	 และความไม่
หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน	 ก้าวทัน
เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 ควบคู่กับการพัฒนา
คณุภาพบุคลากรและน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	มาใช้
เพิม่ประสทิธภิาพงาน	ดงันัน้	ปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้น	ท�าให้มัน่ใจ
ว่า	กลุม่บรษิทัฯ	มศีกัยภาพในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอืน่
ที่ด�าเนินธุรกิจคล้ายคลึงกัน	 และกลุ่มบริษัทฯ	 มีความพร้อม 
และความสามารถทีจ่ะพฒันาและปรบัทศิทางธรุกจิเพือ่รองรบัต่อ
สภาวะการแข่งขนัหรอืการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อมต่างๆ
ได้อย่างทนัท่วงที
	 นอกจากนี้	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจเป็นวิศวกร 
ท่ีปรกึษาในโครงการอนรุกัษ์โบราณสถานด้วยเช่นกัน	ซึง่มคีูแ่ข่ง
ท่ีสามารถบริหารและควบคุมงาน	 รวมถึงออกแบบในโครงการ

ลกัษณะดงักล่าวจ�านวนไม่มาก	เนือ่งจากงานอนรุกัษ์โบราณสถาน 
เป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญ	 และความ 
ละเอยีดเฉพาะด้าน	รวมถงึงานบางส่วนอยูใ่นการดแูลรบัผดิชอบ
ของหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 กรมศิลปากร	 คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศิลปากร	เป็นต้น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
	 เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นงานที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 และงานให้บริการออกแบบ 
งานด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม	จงึไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมทางตรงแต่อย่างใด
โครงการดำาเนินงานในอนาคต
	 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ	 ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก	 และบริษัทฯ	 ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แล้ว	 บริษัทฯ	 มีแผนงานท่ีจะน�า
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี้	 จ�านวน
ประมาณ	 428.40	 ล้านบาท	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง	 อุตสาหกรรม
อสงัหารมิทรพัย์	และงานในอนาคตทีเ่พิม่มากขึน้	โดยมเีป้าหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานอันจะส่งผลให้เกิดผลการ
ด�าเนินงานที่ดีขึ้น	ทั้งรายได้	ก�าไร	รวมถึงอัตราผลตอบแทนของ
ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัฯ	ให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	และสร้างความม่ันคง
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
	 ทั้งนี้	 แผนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ	 ขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย	ซึ่งรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	รวมถึง
กฎระเบียบ	 ที่เก่ียวข้อง	 โดยสามารถสรุปรายละเอียดโครงการ
ในอนาคตได้ดังต่อไปนี้



4 0 รายงานประจำาปี 2561

 1.ลงทุนจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันา อบรมทกัษะ

ความรู้ส�าหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด�าเนิน

ธุรกิจ (ระยะเวลาด�าเนินการ ภายในปี 2563)

	 กลุม่บรษิทัฯ	มแีผนลงทนุ	จ�านวนประมาณ	40.00	ล้าน
บาท	 เพื่อรองรับการเพิ่มจ�านวนบุคลากรและปริมาณงาน 
ที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง	 โดยจะใช้ส�าหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึก
อบรมทักษะความรู้ด้านงานวิศวกรรมที่ปรึกษาประเภทต่างๆ	
ส�าหรบัพนกังานของกลุม่บรษิทัฯ	และ/หรอืผูแ้ทนของหน่วยงาน
ภายนอก	 นิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษา	 โดยใช้พ้ืนที ่
ในอาคารข้างเคยีงของบรษิทัฯ	มาพฒันาศนูย์อบรมดงักล่าว	ซึง่
จะสามารถบรรจุบุคลากรได้	 80-100	 คน	 และจะมีการพัฒนา
หลักสูตรระหว่างผู ้บริหารของกลุ ่มบริษัทฯ	 ซึ่งมีความรู ้
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจร่วมกับสถาบันการศึกษา 
ที่มีการเรียนการสอนวิชาด้านวิศวกรรม	 เช่น	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
ด้วยคุณภาพงานบริการอันเกิดจากความรู ้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบคุลากรในทกุส่วนงาน
ของกลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ด�าเนินธุรกิจบริหารโครงการก่อสร้าง	 และบริการงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมและอนุรักษ ์	 และงานออกแบบวิศวกรรม 
ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพและคุณภาพงานบริการของกลุ่ม
บริษัทฯ	ให้ดียิ่งขึ้น
 2. ลงทนุอปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ โปรแกรมด้าน

การออกแบบ ควบคมุงาน และการเงนิ-การบญัช ีเพือ่รองรบั

การเติบโตของธุรกิจ (ระยะเวลาด�าเนินการ ภายในปี 2563)

	 กลุม่บริษทัฯ	มแีผนงานทีจ่ะน�าเงนิทีไ่ด้รบัจากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุในครัง้นี	้จ�านวนประมาณ	30.00	ล้านบาท	
มาใช ้ในการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร ์ที่มีคุณภาพสูงและ 
โปรแกรมการออกแบบเพือ่รองรบับคุลากรและงานทีเ่พิม่ขึน้	โดย
มีรายละเอียดโปรแกรม	ดังนี้	 
 2.1	โปรแกรมออกแบบงานสถาปัตยกรรม
	 Autocad	 Architecture,	 Revit	 Architecture, 
3ds	Max	
 2.2	โปรแกรมออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง
	 Autocad	Structural,	Revit	Structure,	STAAD.Pro,	
Autodesk	Robot	Structural	Analysis	
	 ท้ังนีส้�าหรบัโปรแกรมออกแบบงานสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรม	มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาระบบด้านการออกแบบงาน
วิศวกรรม	 สถาปัตยกรรม	 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้างอาคาร	โดยการสร้างระบบจ�าลองสารสนเทศ
อาคาร	หรือการสร้างรูปแบบจ�าลองของข้อมูลอาคาร	(Building	
Information	Modeling)	ในรูปแบบสามมิติแทนการเขียนแบบ

สองมิติ	 และถอดแบบวัสดุการก่อสร้าง	 รวมถึงการสร้างแบบ
รายงานแสดงผลการประกอบแบบอย่างมีประสิทธิภาพ	
 2.3	โปรแกรมด้านบัญชี	การเงินและบุคคล
	 การลงทุนในโปรแกรมเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมการ
จัดการด้านบุคคลและบัญชีการเงิน	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การค�านวณ	จัดท�าข้อมูลด้านต้นทุน	คาดการณ์ก�าไรขาดทุนใน
แต่ละโครงการ	และติดตามผลการด�าเนินการแบบ	Real-time
 2.4	โปรแกรมด้านการควบคุมงาน   
	 การลงทุนในโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง	
เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องด้วย
เทคโนโลยีการท�างานอัตโนมัติ	 และการประมวลผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ	เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการท�างาน	โดยเฉพาะ
ในส่วนควบคุมงาน	อาทิ	โปรแกรม	BIM	360	เป็นต้น
 3. ลงทนุงานระบบ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ (ระยะเวลาด�าเนิน

การ ภายในปี 2564)

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีแผนจะน�าเงินที่ได้รับจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	 จ�านวนประมาณ	 20.00	 ล้านบาท	 
ในการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับเปลี่ยน
ระบบ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน 
อันได้แก่	 ระบบการจัดเก็บข้อมูล	 ระบบส�ารองข้อมูล	 ปรับปรุง
และพฒันาระบบสาธารณปูโภค	ภายในให้รองรบัการท�างานแบบ	
Mobile	 พัฒนา	 Application	 เพ่ือให้วิศวกร	 ที่ปรึกษาและ
สถาปนิก	 ที่อยู่นอกสถานที่สามารถท�างานได้คล่องตัว	 รวดเร็ว	
และแม่นย�า	
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ปัจจัยเสี่ยง
1.ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้

	 ด้วยเหตุที่การประกวดราคาแต่ละโครงการหรือ 
แต่ละหน่วยงานมีขั้นตอน	 ระเบียบปฏิบัติ	 และระยะเวลาที ่
แตกต่างกัน	อีกทั้งยังมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ	ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ	 แต่ละ
ประเภท	เช่น	สภาวะเศรษฐกิจ	สถานการณ์การเมอืง	ภาวะธุรกิจ
ท่องเที่ยว	ปริมาณที่อยู่อาศัยคงค้างในตลาด	เป็นต้น	ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดถึงโอกาสที่จะชนะ
การประกวดราคา	รวมทัง้ระยะเวลาการเริม่งานและปรมิาณงาน
โครงการก่อสร้างในอตุสาหกรรมทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตาม 
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่กล่าวไว ้
ข้างต้นดงันัน้รายได้	ผลการด�าเนนิงาน	และกระแสเงนิสดรบัของ
กลุ่มบริษัทฯ	 ในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความผันผวนตามปริมาณ
งานในมือ	 มูลค่าการว่าจ้างของโครงการ	 ความคืบหน้า 
หรือขั้นผลส�าเร็จของงานเพื่อเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา 
ที่ตกลงกัน	และความต่อเนื่องในการได้รับงานโครงการใหม่	
	 อย่างไรก็ดีกลุ ่มบริษัทฯ	 มีแนวทางในการบริหาร 
ความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าว	ซึง่จะพจิารณาถงึความพร้อมในการ
รับงานเพิม่เตมิ	จากปรมิาณและก�าหนดการของงานทีอ่ยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการในปัจจุบัน	ความพร้อมของบุคลากร	รวมทั้งประเภท
งาน	ขนาดโครงการ	และระยะเวลาการด�าเนินงานของโครงการ
ใหม่ดังกล่าว	 เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถรับงานอื่นเพ่ิมเติม	 
เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งดงักล่าว	นอกจากนีย้งัมกีารกระจาย 
ความเสี่ยงจากการให้บริการเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการ
หลากหลายประเภท	เช่น	คอนโดมิเนียม	โครงการ	Mixed-use	
Development	อาคารส�านกังาน	ศนูย์การค้า	สถานศกึษา	อาคาร
อเนกประสงค์	และรวมถงึโครงการประเภทอนรุกัษ์โบราณสถาน
ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้บริการ	
1.2 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันทางธุรกิจและการเข้ามาของ 

ผู้ประกอบการรายใหม่

	 ด้วยเหตุที่ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษามิได้เป็นธุรกิจที่มี 
ข้อจ�ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่มากนัก	
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มิได้พึ่งพิงเงินทุนจ�านวนมาก	 ประกอบกับ
ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และ
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐยังคงมีการขยายตัว	 
ส่งผลให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มข้ึน	 ขณะที่ผู้ประกอบการ
รายเดิมมีการขยายขอบเขตงานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาด้าน

ตา่งๆ	ใหค้รบวงจรมากขึน้	อกีทัง้ผลจากการเปิดเสรกีารเคล่ือน
ย้ายของแรงงานฝีมือหรือแรงงานวิชาชีพเฉพาะสาขาระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงระดับภูมิภาค	
นับจากปี	 2559	 เป็นต้นมา	 จึงเป็นสาเหตุให้ธุรกิจดังกล่าวมี 
การแข่งขันรุนแรงจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนผู้ประกอบการ 
ในธุรกิจ	 และการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา	 (Price	 
Competition)	 ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไรและความต่อเนื่อง 
ของรายได้จากการรับงานใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ	
	 อย่างไรก็ดี	 ด้วยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ของผู้บริหาร	 ในการประกอบธุรกิจมาอย่างยาวนานมากกว่า 
30	ปี	ประกอบกับความพร้อมด้านบุคลากร	งานบริการวิศวกร 
ที่ปรึกษาที่มีความครบวงจร	 และชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับจาก
คุณภาพผลงานของกลุ ่มบริษัทฯ	 ในช่วงที่ผ่านมา	 ซึ่งเป็น
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่อนัเป็นทีรู่จ้กัของสาธารณชน
ทั่วไป	อีกทั้งด้วยนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ	ที่มุ่งเน้นการแข่งขัน
ด้วยคณุภาพงานบรกิารภายใต้ค่าบรกิารทีเ่หมาะสมกบัขอบเขต
งานผู้ว่าจ้างมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา	ส่งผลให้กลุ่ม
ผู้ว่าจ้างหลักที่เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	 จะเป็นเจ้าของ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ให้ความ
ส�าคญัต่อคณุภาพของงานก่อสร้างทีต้่องแล้วเสรจ็ตามระยะเวลา
และภายใต้งบประมาณที่ก�าหนด	 ประกอบกับความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างบริษัทฯ	 กับกลุ่มผู้ว่าจ้างหลักบางรายที่มีการให้ 
และรับบริการงานวิศวกรที่ปรึกษาหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง	
1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมในวงจ�ากัด

	 เนื่ องจากกลุ ่มผู ้ ว ่ าจ ้ างหลักของกลุ ่มบริ ษัทฯ	 
อยู่ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์	 อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็น
หลัก	 และอยู ่ ในวงจ� า กัดเฉพาะผู ้ ด� า เนินธุ รกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่	 และให้ความ
ส�าคัญกับคุณภาพงานก่อสร้าง	ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ว่าจ้างไปเป็นวิศวกรที่ปรึกษารายอื่น	 อันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิก
สัญญาโครงการ	 อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท	 รวมถึงหาก
อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์	และอตุสาหกรรมก่อสร้างชะลอตวั	
อาจส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ	ได้เช่นกัน
	 อย่างไรก็ดีกลุ ่มบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง 
ดังกล่าว	 และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงนั้น	 กลุ ่มบริษัทฯ 
จึงก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพิง
อุตสาหกรรมด้วยการกระจายกลุ่มผู ้ว่าจ้างที่นอกเหนือจาก 
งานด้านการให้ค�าปรึกษาและบริหารโครงการก่อสร้างไปสู่งาน
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ด้านออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 เพื่อให้มีความ
หลากหลายและความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น	 อาทิ	 งานบ�ารุง
ซ่อมแซม	 งานอนุรักษ์โบราณสถาน	 ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับความไว้
วางใจจากเจ้าของโครงการต่างๆ	 ให้ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหาร
โครงการก่อสร้างและ/หรือออกแบบโครงการใหม่ๆอยู่เสมอ	 
อีกทั้งยังได้รับการแนะน�าไปสู ่กลุ ่มผู ้ว ่าจ้างรายใหม่	 และ 
ขยายงานไปจนถึงบุคคลทั่วไปท�าให้กลุ ่มบริษัทฯ	 มีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับมาจนถึงปัจจุบันนี้
1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นบุคคล 

ที่เกี่ยวโยงกัน

	 ผู ้ว ่าจ้างของกลุ ่มบริษัทฯ	 ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัท 
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จัก	 มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง	 และ 
มีศักยภาพในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย ์ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งมีความหลากหลายของที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และจังหวัดต่างๆ	 ซ่ึงเป็น
เมอืงเศรษฐกจิและ/หรอืเมอืงท่องเทีย่วทีส่�าคญัในแต่ละภูมภิาค
ของประเทศ	อย่างไรก็ดีกลุ่มบริษัทฯ	มีการให้บริการแก่บุคคลที่
เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ		โดยใน
ปี	2560	และปี	2561	กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการแก่
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมจ�านวน	105.40	ล้านบาท	และ	215.03	
ล้านบาท		ตามล�าดับ	คิดเป็นร้อยละ	21.31	และร้อยละ	34.06	
ของรายได้จากการให้บริการ	ตามล�าดับ
	 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและ
ได้ก�าหนดแนวทางในการพจิารณาความเหมาะสมของการเข้าท�า
รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ	 โดยการพิสูจน์ความเป็น
ธรรมของราคาและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโครงการที่มี 
ผู้ว่าจ้างเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	(“โครงการ	RPT”)	ซึ่งก�าหนด 
ให้ผู้บริหารเปรียบเทียบอัตราก�าไรข้ันต้นที่คาดว่าจะได้รับจาก
การให้บริการในโครงการ	RPT	กับอัตราก�าไรขั้นต้นที่ประมาณ
ไว้ขณะพิจารณารับงานส�าหรับโครงการที่มีลักษณะและความ 
ซบัซ้อนโครงการใกล้เคยีงกนัทีใ่ห้บรกิารแก่บคุคลภายนอก	หรอื
กรณีที่เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่เคยให้บริการมาก่อนและ 
ไม่มโีครงการอืน่ท่ีสามารถเปรยีบเทยีบได้	ให้ผูบ้รหิารเปรยีบเทยีบ 
กบัอตัราก�าไรขัน้ต้นขัน้ต�า่ทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบการคดิค่าบรกิาร
วิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคา	
นอกจากนี้	 ผู้บริหารต้องตรวจสอบเงื่อนไขของร่างสัญญาให้
บริการว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่	เช่น	เงื่อนไขที่จะ
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 มีความเสี่ยงที่จะท�าให้ขอบเขตการให้
บริการของกลุ่มบริษัทฯ	 กว้างกว่าที่ก�าหนดไว้ในเบื้องต้นและ 
ส่งผลให้เกิดต้นทุนมากกว่าที่ประมาณการไว้ก่อนเริ่มรับงาน
อย่างมีสาระส�าคัญ	 และกลุ ่มบริษัทฯ	 จะไม่ได้รับค่าบริการ 

เพิ่มเติมในขอบเขตงานเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น	 เป็นต้น	 เพ่ือ
พจิารณาความเป็นธรรมของเงือ่นไขในการให้บรกิารในโครงการ	
RPT	 ซึ่งโครงการ	 RPT	 ต้องมีทั้งราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม 
จึงจะถือว่าเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ	
1.5 ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของประมาณการ

ต้นทุนรายโครงการ

	 เนือ่งด้วยกลุม่บรษิทัฯ	มแีนวทางการบนัทกึรบัรูร้ายได้
จากการให้บริการในแต่ละโครงการตามขั้นความส�าเร็จของงาน	
(Percentage	of	completion)	ซึ่งค�านวณจากสัดส่วนระหว่าง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง	(Actual	cost)	เปรียบเทียบกับการประมาณ
การต้นทุน	(Budget	cost)	จนสิ้นสุดโครงการ	โดยการประมาณ
การต้นทุนดังกล่าว	 อาจมีความคลาดเคลื่อนจากต้นทุนการให้
บริการที่เกิดขึ้นจริง	 อันมีสาเหตุจากหลายปัจจัยที่ไม่สามารถ
ประมาณการและไม่อยู่ในอ�านาจควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ	ดังนี้	

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่
ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ความ
ล่าช้าของโครงการอันเป็นผลให้ต้องใช้จ�านวน
บุคลากรที่มากขึ้นหรือมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ	ต้องส่งพนักงานเข้าปฏิบัติ
งานเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนตัวบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน
ในโครงการดงักลา่วเป็นบคุคลทีม่คีวามสามารถและ
ต้นทุนเงินเดือนที่สูงกว่า	 เพื่อเร่งงานให้แล้วเสร็จทัน
ก�าหนดการ	เป็นผลใหม้ตีน้ทนุการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้
จริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการเป็นที่
ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - การ
ขยายระยะเวลาการให้บริการตามความประสงค์
ของผู้ว่าจ้าง หรือจากความล่าช้าของโครงการ
กอ่สรา้ง	ซึง่แมก้ลุม่บรษิทัฯ	จะไดร้บัคา่บรกิารชดเชย
ส�าหรบัขอบเขตงานและระยะเวลาการใหบ้รกิารทีเ่พิม่
ขึ้น	 แต่การให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาดังกล่าว
อาจมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ต่�ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราก�าไรขั้นต้นของขอบเขตงานในสัญญาหลักจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานในแต่ละปี	 เป็นผล
ใหอ้ตัราก�าไรขัน้ตน้ทัง้โครงการต่�ากวา่ทีป่ระมาณการ
ไว้ในเบื้องต้น

• ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการออกแบบ
สถาปตัยกรรมและ/หรอืวศิวกรรม - การแกไ้ขแบบ
โดยผู้ว่าจ้าง	 ซึ่งในบางกรณีผู้ว่าจ้างอาจประสงค์
ให้มีการแก้ไขแบบจากเดิมที่ก�าหนดไว้	 ซึ่งหากการ
แก้ไขดังกล่าวส่งผลให้แบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
สาระส�าคญั	กลุม่บรษิทัฯ	จะมสีทิธเิรยีกรอ้งคา่บรกิาร 
เพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	 แต่
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อย่างไรก็ตาม	จะส่งผลกระทบให้ประมาณการต้นทุน
ในการให้บริการจนสิ้นสุดโครงการเปลี่ยนแปลงไป

	 อย่างไรกด็	ีกลุม่บรษิทัฯตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าว	
โดยมีการศึกษารูปแบบของโครงการ	 เพื่อประมาณการต้นทุน 
ในเบื้องต้นก่อนเริ่มโครงการ	 อีกทั้งมีแนวทางในการค�านวณ
ต้นทุนอย่างรัดกุม	เป็นระบบ	และมีการปรับแผนงบประมาณให้
สอดคล้องตามการประมาณต้นทนุทีก่�าหนดไว้ระหว่างด�าเนนิการ	
เพือ่ลดผลกระทบจากความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกดิขึน้	นอกจากนี ้
กลุม่บรษัิทฯ	ก�าหนดให้มกีารประชมุส�าหรบัโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการทั้งหมดเป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยเป็นการประชุม 
ร ่วมกันระหว่างผู ้ ดูแลโครงการ	 ผู ้ จัดการฝ่ายบัญชี	 และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อติดตามแผนงบประมาณระหว่างด�าเนินงาน
อย่างใกล้ชิด	 และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุน 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ผู้ดูแลโครงการ	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะด�าเนินการปรับปรุงประมาณการต้นทุนโดยทันที	 เพื่อให้
ประมาณการต้นทุนทุกโครงการมีความเป็นปัจจุบันที่สุด
1.6 ความเส่ียงจากการเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจส่งผลกระทบ 

ต่อความส�าเร็จของงาน

	 ระหว่างการให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุม
งานโครงการก่อสร้างแต่ละแห่ง	 อาจเกิดเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตกุารณ์ต่างๆ	ทีไ่ม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรอือยูน่อกเหนอื
การควบคุมของบริษัทฯ	 เช่น	 อัคคีภัย	 อุทกภัย	 อุบัติเหตุ	 

เหตไุฟฟ้าดบั	การโจรกรรม	เป็นต้น	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความ
ต่อเนือ่งและผลส�าเรจ็ของการก่อสร้างโครงการอย่างมนียัส�าคญั	
	 ทั้งนี้กลุ ่มบริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงในเร่ือง 
ดังกล่าว	 โดยแต่ละโครงการกลุ ่มบริษัทฯจะมอบหมายให้ 
ผู้อ�านวยการโครงการและผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุก
ฝ่ายงานอย่างใกล้ชิด	 และก�าหนดให้มีการประชุมผู ้จัดการ
โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการทั้งหมดเป็นประจ�าทุกสัปดาห์
และการจัดประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจ�า 
ทุกเดือน	 รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกฝ่ายงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนและมาตรฐานวิชาชีพ	 รวมถึงสามารถด�าเนินการตาม
แนวทางการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายต่อโครงการ	ซึง่เป็น
แนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยควบคมุความเสีย่งและผลกระทบท่ีอาจเกดิ
ขึ้นให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
1.7 ความเสี่ยงจากการล่าช้าของโครงการ

	 เนือ่งจากการด�าเนนิโครงการก่อสร้างหนึง่อาจมกีารว่า
จ้างผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วนแยกจากกันและมีผู้เกี่ยวข้องท่ีมี
ส่วนต่อผลส�าเร็จของโครงการหลายซึ่งหากผู้รับผิดชอบหรือ 
ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถด�าเนินการต่างๆ	ภายใต้
ขอบเขตงานของตนให้แล้วเสร็จตามคุณภาพและระยะเวลาที่



4 4 รายงานประจำาปี 2561

ก�าหนดไว้	 ย่อมส่งผลกระทบต่อการเร่ิมงานในขั้นตอนต่อไป	 
เช่น	การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์มายังโครงการก่อสร้างมีความล่าช้า	
ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้ติดตั้งงานระบบไม่สามารถด�าเนินการ
ก่อสร้างหรือติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา	ซึ่งความ
ล่าช้าของโครงการ	 อาจท�าให้กลุ่มบริษัทฯ	 ในฐานะผู้บริหาร
จัดการและควบคุมโครงการอาจต้องช�าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง	
(กรณีเป็นเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง)	 	 อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ 
ไม่สามารถเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากผูว่้าจ้างตามทีไ่ด้คาดการณ์ไว้	
และอาจส่งผลกระทบต่อการบรหิารจัดการบคุลากรเพือ่ไปปฏบิตัิ
งานส�าหรับโครงการใหม่ๆของกลุ่มบริษัทฯ	
	 ทัง้นีก้ลุม่บรษิทัฯก�าหนดแนวทางเพือ่ลดความเส่ียงใน
เรื่องดังกล่าว	 โดยก�าหนดให้ผู้อ�านวยการโครงการเข้าตรวจ
โครงการก่อสร้างทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของตนอย่างสม�า่เสมอ	 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และผลักดันให้การด�าเนิน
โครงการนั้นๆ	 เป็นไปด้วยความราบร่ืนสามารถแล้วเสร็จตาม
ก�าหนดเวลาที่วางไว้ในแต่ละขั้นตอน	 ขณะที่ผู้จัดการโครงการ
แต่ละแห่งต้องตดิตามตรวจสอบและประสานงานกบัผูเ้กีย่วข้อง
ทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด	 โดยมีการประชุมภายในทีมงานของแต่ละ
โครงการเป็นประจ�าทุกสัปดาห์	 และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร
เพ่ือรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคของแต่ละโครงการ 
ที่เกิดขึ้น	 นอกจากนี้ในกรณีที่โครงการเกิดความล่าช้าด้วย 
สาเหตุหลักมาจากทางผู้ว่าจ้าง	 กลุ่มบริษัทฯจะสามารถเรียก 
เก็บค่าบริการส�าหรับการให้บริการในช่วงขยายระยะเวลาจาก 
ทางผู้ว่าจ้างได้	(ระบุเงื่อนไขไว้ในสัญญา)
1.8 ความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา การผดินดัช�าระ

หนี้ และ/หรือการยกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้าง

	 กรณีผูว่้าจ้างไม่ปฏบิตัติามหรอืละเมดิเง่ือนไขในสญัญา
อนัเป็นสาเหตุให้กลุม่บรษิทัฯ	อาจพจิารณาขอยกเลกิสญัญา	หรอื 
ในกรณีผู้ว่าจ้างประสงค์ขอยกเลิกสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ	 
ก่อนก�าหนดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามนั้น	 การไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาของผู้ว่าจ้างกรณีช�าระค่าบริการล่าช้า	 อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	 หรือการยกเลิก
สัญญาก่อนก�าหนดอาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทฯ	สูญเสียโอกาส
ในการรบัรูร้ายได้จากการรบังานโครงการดงักล่าวตามแผนงาน
ที่วางไว้	
	 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายการพิจารณารับผู้ว่าจ้าง	
ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดกรองผู้ว่าจ้างผ่านการ
ศกึษาข้อมลูประวติัและชือ่เสยีงของกจิการ	รวมถงึฐานะทางการ
เงินและผลการด�าเนินงาน	 แหล่งเงินทุนสนับสนุนในการลงทุน
โครงการ	 เพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการช�าระ
เงินของผู้ว่าจ้างแต่ละราย	 และในสัญญาว่าจ้างกับผู้ว่าจ้าง	 

กลุม่บรษิทัฯ	ก�าหนดให้มเีงือ่นไขเพือ่ให้สทิธกิลุม่บรษิทัฯ	ในการ
ยกเลกิสญัญากบัผูว่้าจ้างได้ทนัที	กรณผีูว่้าจ้างไม่ปฏบิตัติามหรอื
ละเมิดเงื่อนไขสัญญาที่ส�าคัญ	 รวมทั้งมีสิทธิในการเรียกร้อง 
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาอันเป็นผลมาจาก 
ความผิดของผู้ว่าจ้าง	
1.9 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐับาลที่

เกีย่วพนักบัอตุสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

	 กลุ่มบริษัทฯ	 อาจมีความเส่ียงด้านปริมาณงานของ
โครงการประเภทคอนโดมเินยีมในอนาคตจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยที่อาจเกิดขึ้น	
เช่น	นโยบายการก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	ซึ่งปัจจุบันอยู่
ระหว่างการร่างนโยบายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย	 (“ธปท.”)	
ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี	2562	และอาจส่งผลให้การกู้ซื้อ
ที่อยู่อาศัยเพื่อลงทุนและเก็งก�าไรของภาคครัวเรือนมีสัดส่วนท่ี
ลดลง
	 กลุ่มบริษัทฯได้กระจายความเสี่ยงโดยพิจารณาเลือก
รับโครงการที่มีความหลากหลายที่นอกเหนือจากโครงการ 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม	 เช่น	 โครงการ
ประเภทอาคารส�านักงาน	 โรงแรม	 และศูนย์การค้า	 เป็นต้น	 
รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ	 มีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ว่าจ้าง 
ภาครัฐบาลที่มากขึ้น	 และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯมีการกระจาย
โครงการที่ให้บริการไปยังประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
อาคารอเนกประสงค์ทีม่ากขึน้	ซึง่โครงการลกัษณะดงัทีก่ล่าวมา
ข้างต้นนี้	 เป็นประเภทโครงการที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
ในอนาคตแต่อย่างใด

2.ความเสี่ยงด้านบุคลากร
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารหลัก

	 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ในช่วงที่ผ่านมาอยู่
ภายใต ้การบริหารจัดการและรับงานโดยผู ้บริหาร	 เช ่น	 
นายสมเกยีรต	ิศลิวฒันาวงศ์	นายไพรชั	เล้าประเสรฐิ	นายสมจติร์ 
เปี่ยมเปรมสุข	 และนายกิตติศักดิ์	 สุภาควัฒน์	 ซึ่งทั้งหมดเป็น
วิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	 และผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
บริหาร	ได้แก่	นายอิสรินทร์	สุวัฒโน	ซึ่งมีประสบการณ์และได้รับ
ความเชือ่ถอืในธรุกจิดงักล่าว	อกีทัง้ผูบ้รหิารเป็นผูม้สีายสมัพนัธ์
ที่ดีกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์และ 
รับเหมาก่อสร้าง	 ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ 
กลุ่มบริษัทฯ	ดังกล่าวในอนาคต	ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด	อาจส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ได้
	 โดยในปัจจุบันบริษัทฯ	 มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
ในการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน	
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เพื่อกระจายอ�านาจและความรับผิดชอบในการบริหารงาน 
ให้ผู้บริหารในล�าดับรองลงมาตามความเหมาะสม	 รวมทั้งมี 
การกระจายอ�านาจการอนุมัติไปยังคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม	 เพื่อให้การอนุมัติ
รายการทีจ่ะส่งผลกระทบต่อกลุม่บรษิทัฯ	นัน้	ได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณา	ตั้งค�าถาม	และตัดสินใจโดยกลุ่มบุคคล	ซึ่งจะช่วยลด
การพึ่งพิงผู ้บริหารหลักและสนับสนุนให้การเข้าท�ารายการ 
ดังกล่าวนั้น	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ที่สุด	
2.2 ความเสีย่งจากการขาดแคลนบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

ความเชี่ยวชาญ

	 ในการให้บริการด้านวิศวกรที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทฯ	
แก่เจ้าของโครงการอสงัหารมิทรพัย์หรอืบรษิทัผูร้บัเหมาก่อสร้าง
ซึ่งคาดหวังให้เกิดผลส�าเร็จของโครงการทั้งในด้านคุณภาพ 
ระยะเวลา	และต้นทุนตามแผนงานที่ก�าหนดไว้นั้น	กลุ่มบริษัทฯ	
จ�าเป็นต้องอาศยัทมีงานซึง่ประกอบด้วยบคุลากรหลายส่วนงาน
ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
เพือ่ร่วมกนัรบัผดิชอบและผลกัดนัให้โครงการประสบความส�าเรจ็	
ได้แก่	 ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง	 ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม	 
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม	 และฝ่ายธุรการส�านักงานส่วนกลาง 
ดังนั้น	 หากบริษัทฯ	 ต้องสูญเสียบุคลากรดังกล่าวที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน	 และ/หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้มี
จ�านวนเพียงพอต่อปริมาณงานของกลุ ่มบริษัทฯในแต่ละ 
ช่วงเวลาได้	 ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและขีดความ
สามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ	
	 ทั้งนี้ในปี	 2561	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีวิศวกรซึ่งท�าหน้าที ่
ผูอ้�านวยโครงการ	ผูจั้ดการโครงการ	วศิวกรผูค้วบคมุงาน	รวมถงึ
หัวหน้างานและบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านที่ส�าคัญต่างๆ	 
รวมจ�านวน	523	คน	ซึง่เพยีงพอต่องานทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการ
ในปัจจบุนัของบรษิทัฯ	 โดยผูบ้รหิารและบคุลากรในต�าแหน่งงาน
ส�าคัญเป็นพนกังานทีร่่วมท�างานกบับรษิทัฯ	มายาวนาน	นอกจากนี้ 
เพือ่ลดความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบักลุม่บรษิทัฯ
จากการสญูเสยีบคุลากรระดบัวศิวกร	สถาปนกิ	และ/หรอืบคุลากร
วิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์	
บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อการรักษาบุคลากรดังกล่าวให้ร่วม
ปฏบัิตงิานกบักลุม่บรษิทัฯอย่างต่อเนือ่งไปในระยะยาว	 โดยให้มี
การจ่ายค่าตอบแทนและมสีวสัดกิารในด้านต่างๆ	อย่างเหมาะสม
และอยูใ่นระดับทีแ่ข่งขนักบับรษิทัอืน่ทีป่ระกอบธรุกจิใกล้เคยีงกบั
กลุม่บริษทัฯได้	 เช่น	 ค่าล่วงเวลา	 ค่าวชิาชพี	 เงินโบนสั	 กองทนุ
ส�ารองเลีย้งชพี	ทนุการศกึษาส�าหรบับตุรธดิา	เป็นต้น	

2.3 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรของบริษัทฯ

	 ระหว่างให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง	หากบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ	ให้ค�าปรึกษาที่ผิดพลาด
จากหลักวิชาชีพวิศวกรรมจนก่อให้เกิดความเสียหายของงาน
ก่อสร้าง	 หรือปฏิบัติหน้าที่ประมาทหรือบกพร่องจนก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลส�าเร็จด้านใดด้านหนึ่งของโครงการอย่างมี
นัยส�าคัญ	 เช่น	 คุณภาพงาน	 ก�าหนดแล้วเสร็จของโครงการ	 
งบประมาณที่ก�าหนด	 รวมทั้งกรณีเกิดความผิดพลาดหรือ
อุบัติเหตุเกี่ยวกับการก่อสร้าง	 รวมทั้งงานออกแบบด้าน
วิศวกรรมของกลุ ่มบริษัทฯ	 ที่อาจมีความผิดพลาดของการ
ค�านวณ	ส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ	ความปลอดภัย
ของบุคคลต่างๆ	 หรือเกิดความสูญเสียต่อชีวิต	 หรือก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมและมลภาวะต่อชุมชนโดยรอบ	
เช่น	มลพษิทางอากาศและเสยีง	การทรดุตวัของพืน้ทีห่รอือาคาร
โดยรอบโครงการก่อสร้าง	 เป็นต้น	 ทั้งช่วงระหว่างการก่อสร้าง
หรอืภายหลงัจากทีโ่ครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็	อาจส่งผลให้กลุม่
บริษัทฯ	ถูกเรียกร้องจากเจ้าของโครงการให้ร่วมรับผิดชอบหรือ
มส่ีวนร่วมในการชดเชยค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้	หรอือาจถกูฟ้องร้อง
จากผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวทัง้คดทีางแพ่งและอาญา	ซึง่ในกรณี
กลุม่บริษัทฯ	ถูกพิพากษาให้รว่มรับผิดชอบชดใชค่้าเสียหายเป็น
เงินจ�านวนมาก	 อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯอย่างมนียัส�าคญั	รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อ
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ภาพลักษณ์และความน ่าเชื่อถือของกลุ ่มบริษัทฯที่มีต ่อ
สาธารณชนและกลุ่มผู้ว่าจ้าง	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ผู้ว่าจ้าง
ใช้ในการพิจารณาเลือกว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการวิศวกรที่ปรึกษา	
	 อยา่งไรกดี็	บรษิทัฯ	มนีโยบายและวางแนวทางเพือ่ลด
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ	
อยูใ่นระดบัต�า่ท่ีสดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้	ด้วยการก�าหนดให้คณุภาพ
งานบริการและการควบคุมความปลอดภัยภายในโครงการ
ก่อสร้างและบรเิวณชมุชนโดยรอบเป็นเรือ่งส�าคญัทีบ่คุลากรของ
กลุ่มบริษัทฯ	 ต้องตระหนักถึงและให้ความส�าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เสมอ	 โดยแต่ละโครงการ	กลุ่มบริษัทฯ	จะมอบหมาย
ให้ผูจ้ดัการโครงการทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์
เป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกฝ่ายงาน
อย่างใกล้ชิด	โดยก�าหนดให้มีการประชุมผู้จัดการโครงการที่อยู่
ระหว่างด�าเนินการทั้งหมดเป็นประจ�าทุกสัปดาห์และการจัด
ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการเป็นประจ�าทุกเดือน	 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯจะปฏิบัติงาน
ผิดพลาดจากหลักวิชาชีพวิศวกรรมหรือแผนงานที่วางไว้อีกทั้ง
กลุม่บรษิทัฯ	ได้มกีารจดัท�าคูม่อืการปฏบิตังิานในแต่ละส่วนงาน	
ซึ่งครอบคลุมกระบวนการและขั้นตอนการด�าเนินงานหลัก 
ที่ส�าคัญอย่างครบถ้วน	 เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด	 ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยควบคุมความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากข้อผดิพลาดในการปฏบิตังิานของบคุลากร
ของกลุ่มบริษัทฯ	 และช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล

หรือชุมชนภายนอกที่มีสาเหตุจากการด�าเนินโครงการก่อสร้าง
ซึ่งมีกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้บริหารและควบคุมโครงการ	 ควบคู่กับ
การฝึกอบรมบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอ		เพื่อให้
บคุลากรทกุฝ่ายงานในทกุระดบัมคีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตังิาน
ได้ตามมาตรฐานที่กลุ่มบริษัทฯก�าหนดไว้	อย่างไรก็ดี	กรณีเกิด
เหตุสุดวิสัยจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรหรือการให้บริการ
ของกลุ่มบริษัทฯ	ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียแก่
ทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคล	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการท�าประกัน
ความรับผิดจากวิชาชีพ	(Professional	Indemnity	Insurance)	
เพ่ือคุ้มครองหากเกิดเหตุดังกล่าว	 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ของกลุ่มบริษัทฯ	 เมื่อเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ส่วนหนึ่ง
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1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1.1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญจ�านวน  

268,000,000 หุ้น และมีทุนที่เรียกช�าระแล้วจ�านวน 134,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 268,000,000 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1.2 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น  ร้อยละ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จ�ากัด 72,834,800    27.18 

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์   40,000,000   14.93

นายไพรัช เล้าประเสริฐ 31,115,500   11.61

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข   30,000,000   11.19

นายอิสรินทร์ สุวัฒโน 12,000,000     4.48

นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ 8,000,000    2.99

นายรังสรรค์ พัชรากิตติ  6,100,000    2.28

นายเทอดสกุล วิวิธวร 4,100,000  1.53

 น.ส.เพียงฤทัย เกตุพิชัย   1,200,000  0.45

นายประสิทธิ์ อินทะกนก 1,000,000    0.37

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ   61,649,700   23.00

รวม 268,000,000 100.00

1.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ 
แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50.00	 ของก�าไรสุทธิที่เหลือ 
หลังจากหักส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	 อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลง	 ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ	
กระแสเงินสด	 แผนการลงทุน	 เง่ือนไขทางกฎหมาย	 
โดยบริษัทจะค�านึงถึงความจ�าเป็นและเหมาะสมของ
ปัจจัยอ่ืนๆ	 ในอนาคต	 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะ
ไมม่ผีลกระทบตอ่การด�าเนนิงานปกตขิองบรษิทัอยา่ง
มนียัส�าคญั	ทัง้นีม้ตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั

ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องน�าเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติ	 อนึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อ�านาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้	
หากเหน็ควรวา่มคีวามเหมาะสมและไมก่ระทบตอ่การ
ด�าเนนิงานของบรษิทั	ทัง้นีจ้ะตอ้งรายงานใหท้ีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป	

•	 บรษิทัยอ่ยมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในแตล่ะปีในอตัรา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 50.00	 ของก�าไรสุทธิของงบ 
การเงิน	หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	และหักส�ารอง
ตามกฎหมายต่างๆ	 ตามที่กฎหมายก�าหนด	 และ
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม	 แผนการลงทุน	 รวมทั้ง 
จะค�านึงถึงกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของ
บริษัทย่อยเป็นส�าคัญ
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คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 ท่าน ดังนี้
 

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1 นายจุมพล	ส�าเภาพล กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ

2 นายไพรัช	เล้าประเสริฐ รองประธานกรรมการ

3 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์						 รองประธานกรรมการ

4 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 กรรมการ

5 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน กรรมการ

6 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ กรรมการ

7 นายวรวรรต	ศรีสอ้าน กรรมการ

8 นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว กรรมการ

9 นายก�าพล	ปุญโสณี กรรมการ

10 ผศ.ดร.สรายุทธ์	นาทะพันธ์ กรรมการอิสระ

11 ผศ.ดร.ธเนศ	วีระศิริ กรรมการอิสระ

12 นางสาวชวลรรค	ศิวยาธร กรรมการอิสระ
โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ หรือ นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข หรือ  

นายไพรัช เล้าประเสริฐ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวรวรรต ศรีสอ้าน หรือ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว หรือนายก�าพล ปุญโสณี รวม
เป็นสองคนและประทับตราส�าคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี ้

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1 ผศ.ดร.สรายุทธ์	นาทะพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 ผศ.ดร.ธเนศ	วีระศิริ กรรมการตรวจสอบ

3 นางสาวชวลรรค	ศิวยาธร กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                                   

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี  
ทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิ  

2. โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร ้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด ้วย  

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 4 ชุด 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค ่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายช่ือ 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้
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คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมีจ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1 นายไพรัช	เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร
2 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์						 รองประธานกรรมการบริหาร
3 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 กรรมการบริหาร
4 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน กรรมการบริหาร
5 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ กรรมการบริหาร
6 นายวรวรรต	ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร
7 นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหาร
8 นายก�าพล	ปุญโสณี กรรมการบริหาร

โดยมีนางนงนุช พุ่มผล ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1 นายจุมพล	ส�าเภาพล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 ผศ.ดร.ธเนศ	วีระศิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4 นายวรวรรต	ศรีสอ้าน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสุวรรณา แสงทอง ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสกุล

จำานวนเข้าร่วมประชุม/จำานวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา 

ค่าตอบแทน

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง

คณะ
กรรมการ

บริหาร

1 นายจุมพล	ส�าเภาพล	 6/8 - 2/2 - -
2 นายไพรัช	เล้าประเสริฐ 7/8 - - - 12/12
3 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์						 7/8 - 2/2 - 11/12
4 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 8/8 - - 3/3 12/12
5 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน 8/8 - - 3/3 12/12
6 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ 8/8 - - 3/3 12/12
7 นายวรวรรต	ศรีสอ้าน	 8/8 - 2/2 - 12/12
8 นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว	 7/8 - - - 12/12
9 นายก�าพล	ปุญโสณี	 8/8 - - - 11/12
10 ผศ.ดร.สรายุทธ์	นาทะพันธ์	 8/8 8/8 - - -
11 ผศ.ดร.ธเนศ	วีระศิริ	 4/8 3/8 1/2 - -
12 นางสาวชวลรรค	ศิวยาธร	 7/8 8/8 - - -

คณะผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารมีจ�านวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง

1 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ฝ่ายบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
3 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ฝ่ายธุรการส�านักงาน
4 นายวิเชียร	ดาวพลังพรหม ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์
5 นายสิทธิกร	กมลวานนท์ ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์
6 นายรังสรรค์	พัชรากิตติ ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์
7 นายธนา	รัตนนาคินทร์ ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายโครงสร้างและสถาปัตย์
8 นายเทอดสกุล	วิวิธวร ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายวิศวกรรมงานระบบ
9 นายยิ่งยง	กังแฮ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
10 นางสุวรรณา	แสงทอง ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
11 นายธวัชชัย	ปางชาติ	 ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี
12 นางสาววนิดา	ชูศรี สมุห์บัญชี
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เลขานุการบริษัท 
	 นางนงนุช	 พุ่มผล	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
บรษิทั	ตัง้แตว่นัที	่13	กนัยายน	2560	โดยมขีอบเขต	หนา้ที	่และ
ความรับผิดชอบ	ดังนี้
	 1.	จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร	ดังต่อไปนี้

1.1)	 ทะเบียนกรรมการ
1.2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ	 และรายงานประจ�าปี 
ของบริษัท

1.3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น	 และรายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย	 ที่รายงานโดย
กรรมการ	หรือผู้บริหาร
	 3.	 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย	 ตามมาตรา	
89/14	 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน	 7	 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น	
และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร	หรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล	 และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ 
ถกูตอ้ง	ครบถว้น	และสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลา	10	ปี 
นับแต่วันที่มีการจัดท�าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
	 4.	ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุนประกาศก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
• คณะกรรมการบริษัท

	 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ประจ�าปี	 2560	 และประจ�าปี	 2561	 ได้ก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ	ของบริษัทฯ	ในแต่ละปี	โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย	:	บาท/บุคคล

ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ปี 2560 ปี 2561

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

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

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน
-	ประธานกรรมการ
-	กรรมการ

-
-

15,000
10,000

-
-

15,000
10,000

คณะกรรมการบริหาร - - - -

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง - - - -
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 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560 และปี 2561 ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน (บาท)

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

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

1 นายจุมพล	ส�าเภาพล 330,000 390,000 - - 45,000 30,000

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

3 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์ 210,000 260.000 - - 30,000 20,000

4 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 210,000 280.000 - - - -

5 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน 210,000 280.000 - - - -

6 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ 210,000 280.000 - - - -

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

8 นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว 210,000 260.000 - - - -

9 นายก�าพล	ปุญโสณี 150,000 280.000 - - - -

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

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

12 ผศ.ดร.สรายุทธ์	นาทะพันธ์ 110,000 280,000 45,000 120,000 - -

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

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

หมายเหตุ	:	*	นายสันติ	พงค์เจริญพิทย์	ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	31	กรกฎาคม	2560

• ผู้บริหาร

	 								ในปี	2560	และปี	2561	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร	ดังนี้

ค่าตอบแทน

ปี 2560 ปี 2561

จำานวนราย
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

จำานวนราย
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	 และค่าแรง	
โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้*	และอื่นๆ	**

13 26.43 12 28.55

หมายเหตุ	 		*	 โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้แก่	 เงินสมทบประกันสังคม	 และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งบริษัทฯ	 
	 ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2556	

	 **	 ค่าตอบแทนอื่นๆ	เช่น	ค่าเดินทาง	ค่าที่พัก	และค่าโทรศัพท์

 2. ค่าตอบแทนอื่น 

	 -ไม่มี-
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บุคลากร

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีจ�านวนบุคลากรที่เป็นพนักงานประจ�าในช่วง	 2	 ปี	 ท่ีผ่านมา 
แบ่งตามบริษัท	ได้ดังนี้

ชื่อบริษัท
จำานวนพนักงาน (ราย)

ปี 2560 ปี 2561

บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	อินเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	(STI) 374 434
บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	จ�ากัด	(STH) 188 225
รวม 562 659
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีนโยบายในการจัดจ้างและบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีอยู่ระหว่างให้บริการ
และท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต	โดยมีรายละเอียดจ�านวนพนักงานกลุ่มบริษัทฯ	แบ่งตามฝ่ายงานและอายุงาน	ดังต่อไปน้ี

จำานวนพนักงานแยกตามฝ่ายงาน

ของกลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ฝ่ายงาน
จำานวนพนักงาน (คน)

ปี 2560 ปี 2561

ผู้บริหาร*/	เจ้าหน้าที่บริหาร 13 14
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้าง 438 512
ฝ่ายออกแบบสถาปัตยกรรม 34 36
ฝ่ายออกแบบวิศวกรรม 24 25
ฝ่ายธุรการส�านักงานส่วนกลาง 53 72
รวม 562 659

	หมายเหตุ	*		คณะผู้บริหารของบริษัทฯ	ตามนิยามผู้บริหารของส�านักงาน	ก.ล.ต.	

 1. ค่าตอบแทนพนักงาน

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีรายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ในปี	2559	-	2561	ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

คา่ตอบแทนพนกังาน	ไดแ้ก	่เงนิเดอืนและคา่แรง	โครงการสมทบ
เงินที่ก�าหนดไว้*	และอื่นๆ	**

309.23 347.28 413.54

หมายเหตุ		 *	 โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้แก่	 เงินสมทบประกันสังคม	 และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ซ่ึงบริษัทฯ	 
ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2556	ขณะที่	STH	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2558

	 **	ค่าตอบแทนพนักงานอื่นๆ	เช่น	ค่าเดินทาง	ค่าที่พัก	และค่าโทรศัพท์

 2. ค่าตอบแทนอื่น

  -ไม่มี-  
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ข้อพิพาทแรงงาน 

	 ในช่วงปี	 2559	 -	 2561	 กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่มีข้อพิพาท 
ด้านแรงงานใด

แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ	 มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)	 โดยบริษัทฯ	 ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญและมีคุณค่าย่ิงในการขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจ	
จึงได้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรขึ้น	 ส�าหรับใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดท�าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพ่ือเพ่ิม
ความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากรบคุคล	ใหก้ารบรหิารทรพัยากร
บุคคลเกิดความเปน็ธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีความสุข	โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. ดา้นการปรบัปรงุโครงสรา้งระบบงานและอตัรา 

ก�าลังพล

	 1.1	วางแผน	สนบัสนนุและสง่เสรมิใหม้โีครงสรา้งระบบ
งาน	การจดักรอบอตัราก�าลงัพลและการบรหิารอัตราก�าลงัพลให้
เหมาะสมและเพียงพอ	 มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของ 
ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ	 รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
	 1.2	 จัดท�าเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล	 
ทัง้ดา้นการสรรหา	การเลือ่นต�าแหนง่	การประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานการวางแผนการพฒันาบคุลากร	และการบรหิารผลตอบแทน
	 1.3	 จัดท�าสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของ 
สายอาชีพ
	 1.4	 จัดท�าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ 
หน่วยงาน
	 1.5	จัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน
 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

	 2.1	 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั่วถึง
และต่อเนื่อง	 โดยการเพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถ	 ศักยภาพ	 
และทักษะการท�างานที่เหมาะสม	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	รวมทั้ง
สง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมใหก้บับคุลากรตามต�าแหนง่งาน
	 2.2	จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรตามต�าแหน่งงาน
	 2.3	พฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร	และเพิม่ขดีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับตามต�าแหน่งงาน
อย่างต่อเนื่อง
	 2.4	 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร	
ปฏิิบัติตามจรรยาบรรณ	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เสียสละ	 
มีความสามัคคี	อุทิศตนเพื่อบริษัทฯ	และส่วนรวม

	 2.5	 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้	 เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้	 การถ่ายทอดความรู้	 การแลกเปลี่ยน 
ความรู้	และประสบการณ์ในการท�างานอย่างต่อเนื่อง
	 2.6	 ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึก
อบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 
เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีเพือ่ใหม้กีารพฒันาการปฏบิตัิ
งานอยา่งตอ่เนือ่ง	บรษิทัฯ	สนบัสนนุใหก้รรมการเขา้รว่มหลกัสตูร
การอบรมที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ 
และความรับผิดชอบต่างๆ	 ในฐานะกรรมการของบริษัท 
จดทะเบียน	 เช่น	 หลักสูตรต่างๆ	 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors	Association	
หรือ	IOD)	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		หลักสูตร	
Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	และหลกัสตูร	
Company	Secretary	(CS)
 3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

	 3.1	 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้กีารน�าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 รวดเร็ว	 ทันสมัยและ 
เป็นปัจจุบัน	ช่วยลดขั้นตอนของงาน	ปริมาณเอกสาร	สามารถ
น�าไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงาน	 
และใช้บริหารงานด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.2	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
	 3.3	 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 
การบริหารจัดการบุคลากร
	 3.4	 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงาน	 เพ่ือรองรับการใช้
งานระบบ	และเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากรเพือ่รองรบัการ
พัฒนาระบบในอนาคต
 4. ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

	 4.1	 เสริมสร้างความมั่นคง	 ขวัญก�าลังใจ	 คุณภาพ
ชีวิตที่ดี	ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อรักษาคนด ี
คนเก่งไวกั้บบรษิทัฯ	โดยการส่งเสรมิความก้าวหนา้ของผู้ปฏบัิติ
งานที่มีผลงาน	ในทุกโอกาสสร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งจูงใจ	
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	 จัดสวัสดิการ	 ความปลอดภัย	
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 และสนับสนุน 
การด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับ

4.1.1	 ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4.1.2	 ปรบัปรงุสภาพความปลอดภัย	อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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4.1.3	 ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง	 คนดีและ 
ท�าคุณประโยชน์ให้บริษัทฯ

4.1.4	 ปรบัปรงุระบบสวสัดกิารผลตอบแทนพเิศษ
4.1.5	 ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการ 

บริหารทรัพยากรบุคคล
4.1.6	 ส่งเสริมงานด้านแรงงานสัมพันธ์

 5. การคัดสรรบุคลากร

	 5.1	 คัดเลือกบุคลากร	 ที่มีความรู้	 ความสามารถ	
ประสบการณ์	 ที่ตรงกับสายงาน	 เข้ามาร่วมงานบริษัทฯ	 
จะบรรจุพนักงาน	ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสมของงาน 
โดยพนักงานที่จะได้รับการบรรจุต้องมีความสามารถเหมาะสม
กับต�าแหน่งงานและมีคุณสมบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
 6. การรักษาบุคลากร

	 6.1	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
หนว่ยงาน	โดยใชต้วัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน	(KPIs)	มาเป็นปัจจยั
หลักในการประเมิน
	 6.2	 จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละระดับ	 
ภายใต้นโยบายแผนการสืบทอดต�าแหน่งงาน	 เพื่อเปิดโอกาส
ให้พนักงานไดม้คีวามก้าวหน้าในหน้าที่การงานในต�าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น
	 6.3	 น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เข้ามาใช้ใน 
งานบริหารบุคคล	 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อลด 
ขั้นตอนงาน	ปริมาณงาน	และเอกสาร

	 6.4	ก�าหนดผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะต�าแหนง่
งาน	โดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต�าแหน่ง
งาน	 สภาวะทางเศรษฐกิจ	 สภาวะค่าครองชีพ	 อัตราค่าจ้าง
แรงงานในตลาดขณะนั้น	 การแข่งขันใกล้เคียงกับบริษัทอื่นท่ีมี
ลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
	 6.5	จดัท�ากจิกรรมรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารกบัพนกังาน	
หรือระหว่างพนักงานด้วยกันเอง	เพื่อสร้างความสามัคคี
	 6.6	รับฟังความคิดเห็นและข้อเดือดร้อนของพนักงาน 
ที่บริษัทฯ	 ได้รับทราบและจะพิจารณาความคิดเห็นและข้อร้อง
ทุกข์ของพนักงานโดยเร่งด่วน	
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1. นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	 โดยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	โดยท�าให้มีระบบ
การบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ	โปรง่ใส	ตรวจสอบได	้ซ่ึงเปน็
แนวทางส�าคัญหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ 
ต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 
ทั้งนี้บริษัทฯได้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน	ปี	2560	ที่ออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 มาเป็นแนวทางในการก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการด�าเนินงานของบริษัทฯ
		 ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์เพ่ือแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	เม่ือวันท่ี	7	พฤษภาคม	2561 
และได้เร่ิมเข้าซ้ือขายหลักทรัพย์	ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เป็นวันแรก	
เม่ือวันท่ี	19	ธันวาคม	2561	อย่างไรก็ดี	แม้จะอยู่ระหว่างข้ันตอน
การเปล่ียนแปลงเพ่ือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	
บริษัทฯก็ได้มีการด�าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ
ต่างๆ	เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน	ดังน้ี

•	 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย	 ที่ผ่ านการอนุมัติ  
และก�าหนดกฎบัตรฉบับแรก	 โดยมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	 เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2560	 
ทั้งนี้ เนื่องด้วยกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละฉบับยังคงมี  
ความเหมาะสมสอดคล้อง	 และเป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน	ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	 2/2561	 เมื่อวันที่	
27	 มีนาคม	 2561	 จึงได้มีมติทบทวนกฎบัตรแต่ละ
ฉบับโดยยังคงไว้ซึ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
เดมิและบรษิทัฯไดเ้ผยแพรก่ฎบตัรของคณะกรรมการ
ทุกชุด	 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 สามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 https://www.sti.co.th	 ภายใต้
หัวข้อ	 ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์	 หัวข้อย่อย	 กฎบัตร 
คณะกรรมการ	 	 	 	 	
	 อย่างไรก็ตามในปี	2562	บริษัทฯ	จะทบทวน 
กฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุด	 ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน	 สอดคล้อง	 และเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีต่อไป

•	 พิจารณาทบทวนและประกาศใช้นโยบายบริษัท	 
7	นโยบาย	เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน	โดยไดร้บั
การอนมุตัจิากมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ	
ครั้งที่	2/2561	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2561	ได้แก่	
1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	
2.	 นโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกัน	
3.	 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	
4.	 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	
5.	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	
6.	 นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม 

แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับ 
การทจุรติ	หรอืไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 
ขอ้บงัคบับรษิทัและจรรยาบรรณ	(Whistleblower	
Policy)		

การกำากับดูแลกิจการ 



5 7 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

7.	 จริยธรรมธุรกิจ	ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน	
	 โดยบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายทั้ง	 7	 รายการที่ 
กลา่วมา	ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	https://www.sti.co.th	ภายใต ้
หัวข้อ	ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์	หัวข้อย่อย	การก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี,	 จริยธรรมและธุรกิจ	 และนโยบายบริษัท	 เพ่ือเป็นข้อมูล 
ให้กับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้ที่ เ ก่ียวข้อง 
ทุกฝ่ายได้ทราบ	 และนอกจากนี้ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ภายใน 
ขององค์กร	 (intranet)	 รวมถึงการติดประกาศในกระดาน
ขา่วสารประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ	เพือ่เผยแพรใ่หค้ณะกรรมการ	 
ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 รับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติใน 
การด�าเนินงานอันจะน�าไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 
ของบริษัทฯต่อไป	ซึ่งในปี	2561	บริษัทฯได้มีการด�าเนินการและ
ปฏิบัติงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง	5	หมวด	ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
	 ด้วยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ	 โดย
ควบคุมบริษัทฯ	 ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท�าหน้าที่ 
แทนตน	 และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคัญของบริษัทฯ	 ดังนั้นบริษัทฯจึงให้ความส�าคัญและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน	 ตลอดจนจะไม่กระท�าการใดๆ	 
ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 อันประกอบด้วย	 
1. สทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้	เชน่	สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอน
หุ้น	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	2. สิทธิในการรับทราบ

ขอ้มลูขา่วสารทีส่�าคญั	การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอยา่ง
เพียงพอ	 3. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น	 การเข้าร่วมประชุม 
เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่แตง่ตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการ	แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกิจการ	
เช่น	 การจัดสรรเงินปันผล	 การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	และการอนุมัติ
รายการพิเศษ	เป็นต้น	
	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ในเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกใน 
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้	
(1)	การประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ประจ�าทุกปี	 โดยจะจัดภายใน	 4	 เดือน	 นับจากวัน
สิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี	 ทั้งน้ีบริษัทฯ	 มีนโยบาย
สนับสนุน	 หรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 จะอ�านวยความสะดวก 
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงอย่างเต็มที่	และจะไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการ
จ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น	เช่น	การเข้า
ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือ 

มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป	 สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
สะดวกต่อการเดินทาง	 หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบเก่ียวกับผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น	 หรือเกี่ยวข้อง 
กับเงื่อนไข	 หรือกฎเกณฑ์	 กฎหมายที่ใช้บังคับ 
ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นการเรง่ดว่น	
บริษัทฯ	 จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	
เป็นต้น	

•	 บริษัทฯ	 จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
เอกสารประกอบใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทกุรายเป็นการลว่งหนา้ 
อย่างน้อย	7	วันก่อนวันประชุม	หรือตามระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศต่างๆ	ก�าหนด	และลงประกาศ
หนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา
ติดต่อกัน	3	วันก่อนท่ีจะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน	

•	 บริษัทฯ	 จะเผยแพร่ข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 เป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม	 รวมทั้งบริษัทฯ	 จะเปิดช่องทางให้ 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 
ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้	 โดยส่งมา 
ยังบริษัทฯ	ผ่านอีเมล	cs@sti.co.th

(2)	การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	
และผู้ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งผู้สอบบัญชี	 เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน	

•	 บริษัทฯ	 จะให้ โอกาสแก่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน	 โดยก่อนด�าเนินการประชุมบริษัทฯ	
จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออก
เสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในท่ี
ประชุม	 และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการ 
ประชุมแล้ว	 ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสมใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสแสดงความคดิเห็น	และ 
สอบถามบริษัทฯ	 โดยมีกรรมการและผู้บริหาร 
ที่เก่ียวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซักถาม 
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	 
จากผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้	 ในวาระการประชุมท่ีมี 
หลายรายการ	 เช่น	 วาระการแต่งตั้งกรรมการ	 
บริษัทฯ	จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ	

•	 ในวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ	เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
ได้ทีละคน	 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็น
ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าท�าหน้าท่ีกรรมการ 
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง	 เพื่อให้
เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น 
อย่างแท้จริง
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•	 ในวาระการประชุมที่ส�าคัญ	 เช่น	 การเข้าท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	 รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์	 เป็นต้น	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการใช้บัตร
ลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	 
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

•	 บริษัทฯ	 สนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมเป็น 
ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น	 และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ	พร้อมบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม	

(3)	การจดัท�ารายงานการประชมุ	และการเปิดเผยมตกิารประชมุ
ผู้ถือหุ้น
•	 บริษัทฯ	 จะแจ้งผลการลงมติแต่ละวาระบนเว็บไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ภายในวันเดียวกันกับวัน
ประชุม	 หรืออย่างช้าภายในเวลา	 9.00	 น.	 ของวัน
ท�าการถดัไป	และจะจดัสง่รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน	14	วัน	และเผยแพร่
รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

•	 ภายหลงัการประชมุผูถ้อืหุน้	บรษิทัฯ	จะจัดท�ารายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วน	 โดยจะระบุ 
ถึงวิธีและขั้นตอนการลงคะแนน	 ค�าถามค�าตอบ	 
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียง 
ทีเ่หน็ดว้ย	ไมเ่หน็ดว้ย	และงดออกเสยีง	รวมถงึบนัทกึ
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลา 
ประชุม

	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	 2561	 (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด)	 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	เมษายน	2561	และมีการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2561	 เมื่อวันพุธที่	 30	 พฤษภาคม	 2561	 
โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ	 รวม
จ�านวน	8	ราย	นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น	200,000,000	หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ	 100	 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	 มีกรรมการเข้า
ร่วมประชุม	 8	 คน	 จากกรรมการทั้งหมด	 12	 คน	 คิดเป็น 
รอ้ยละ	66.67	โดยมปีระธานกรรมการบรษิทั	กรรมการ	ทีป่รกึษา 
การเงิน	 ที่ปรึกษากฎหมาย	 และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ 
การเงิน	เข้าร่วมการประชุม
	 ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงรูปแบบและวิธีการด�าเนินการประชุม	 รวมถึง 
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ	
พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทาง
จดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้า 
อย่างน้อย	 7	 วันก่อนวันประชุม	 และลงประกาศแจ้งวันนัด 
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน	 ล่วงหน้าก่อน 
ที่จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิบัติต่อ 
ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัและเป็นธรรม	ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบาย
และ/หรือแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว	ดังนี้
(1)	การให้ข้อมูลส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

•	 บริษัทฯ	จะจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	

•	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับ
ระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	และจะ
ไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่
จ�าเป็น	 โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ	 ทั้งนี้เพ่ือความเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(2)	การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
•	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอ

เพ่ิมวาระการประชุม	 และสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้า
ด�ารงต�าแหนง่กรรมการได	้โดยผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยตอ้ง
เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเข้าด�ารง
ต�าแหนง่กรรมการผา่นคณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ	ก�าหนด	ดังนี้		

 การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
	 ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เร่ืองที่เสนอ	 พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา	
อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการน�าเรื่องในกรณี
ดังต่อไปนี้	เข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	เช่น	

 - เรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึ่งไม่มีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไม่ปกติใน 
เรื่องดังกล่าว	 หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ

 - เรื่องทีอ่ยูน่อกเหนอือ�านาจทีบ่ริษัทฯ	จะด�าเนนิการได้	
 - เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับ 
การพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 และบริษัทฯ	 
ได้ด�าเนินการก�าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย	 ประกาศข้อบังคับ	 กฎและ
ระเบียบต่างๆ	 ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ี
ก�ากับดูแลบริษัทฯ	 หรือเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์	 
ขอ้บงัคบั	มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	และหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ	

 - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	 หรือไม่ถูกต้อง 
หรือกรณีฯ	 บริษัทต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมแล้วไม่
สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
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 - เรื่องที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาในรอบ	 12	 เดือนที่ผ่านมา	 และได้รับ 
มติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่ าร้อยละ	 10	 
ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 โดยข้อเท็จจริง
ในเรื่องดังกล่าวไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 
หรือเรื่องที่บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการแล้ว	 หรือเรื่องที่ซ้�า
กับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอมาก่อนแล้ว	

	 รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนด	 โดยบริษัทฯ	 จะด�าเนินการแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ		
	 ทั้งนี้	 กรรมการอิสระเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณา
กลัน่กรองขอ้เสนอทีจ่ะไดร้บัการบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น	 และน�าเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
และสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป	 
โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

การเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ
	 บริษัทฯ	 ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอ
ระเบยีบวาระการประชมุดงักลา่วขา้งตน้	ใหเ้ป็นไปตามทีก่�าหนด
ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าตรา	89/28	
ระบุว่า	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน	 ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ 
ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ�านวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	จะท�าหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้
คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งต้องระบุว่า	
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพือ่ทราบ	เพือ่อนมุตั	ิหรอืเพือ่พจิารณาแลว้แต่
กรณีพร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ	รวมถึง	มีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรษิทั	โดยตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
	 ส�าหรับบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการ
พจิารณาเพือ่ด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิทันัน้	ตอ้งมคีณุสมบตัิ
ครบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ตลอดจนระเบยีบของส�านกังาน	
ก.ล.ต.		คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ตลาดหลกัทรพัยฯ์	และขอ้
บังคบัของบรษิทัฯ	รวมทัง้มคีณุสมบตัอิืน่ๆ	ตามทีบ่รษิทัก�าหนด	
เช่น	 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของ 
บริษัทฯ	รวมทัง้มปีระวตักิารท�างานทีด่	ีมคีวามเป็นอสิระ	สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ยความซือ่สตัย	์มคีณุธรรม	และสามารถ
เข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่�าเสมอ	เป็นต้น	
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณากล่ันกรองรายชื่อบุคคลใดที่จะ

ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท	 และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาว่า	 จะน�าเสนอรายช่ือบุคคล
ดังกล่าวแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่		โดยให้ถือว่าความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในท่ี
ประชมุผู้ถอืหุน้โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบลว่งหนา้		
โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ
ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ	
เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น	 รวมทั้ง	 ไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้า
ประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากท่ี
บริษัทฯ	 ได้เริ่มด�าเนินการประชุมตามเวลาที่ก�าหนด
ไปแล้ว	เป็นต้น	

•	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับบริษัทฯ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา	
แกผู่ถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัผา่นเวบ็ไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(3)	การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
•	 บริษัทฯ	 มีการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่าง

เคร่งครัด	 เพ่ือป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล
ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ	(Abusive	
Self-dealing)	 เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกราย	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางใน
การเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯและแนวทาง
ป้องกันการใชข้อ้มลูภายในแสวงหาประโยชนส์ว่นตน	 
เป็นค�าสั่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ 
ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ		

•	 บริษัทฯ	 ก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหารและ
พนกังานทีอ่ยูใ่นหนว่ยงานทีไ่ดร้บัขอ้มลูภายใน	ท�าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยตนเอง	 คู่สมรส 
บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	ไมว่า่จะเปน็การซือ้ขายโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม	 (เช่น	 ผ่านกองทุนส่วนบุคคล)	
ภายใน	 1	 เดือน	 ก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินของ
บริษัทแก่สาธารณะ	 และหลังจากเปิดเผยงบการเงิน
นัน้แลว้	อยา่งนอ้ย	24	ชัว่โมง	ภายหลงัจากทีข่อ้มลูได้
เผยแพร่ในระดับพอสมควร	หรือ	48	ชั่วโมง	ในกรณี
ที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย	โดยบริษัทฯ	
ไดก้�าหนดโทษทางวนิยัส�าหรบักรรมการ	ผู้บรหิาร	และ
พนักงานที่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้แสวงหา
ประโยชน์หรือน�าไปเปิดเผยจนส่งผลเสียหายทางใด
ทางหนึ่งแก่บริษัทฯ	

•	 บริษัทฯ	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการและ 
ผู้บริหารในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ	 รวมถึงบทก�าหนดโทษตามพระราช
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บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 ตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ	 ซึ่งถือโดยตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตร 
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	 ภายใน	
30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	
รวมทั้ง	 เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ	 
มกีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ	 
ตอ้งแจง้ให้บรษิทัฯ	ทราบ	และรายงานการเปลีย่นแปลง 
การถอืครองหลกัทรพัยด์งักลา่วตอ่ส�านกังาน	ก.ล.ต.	
ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือ
รับโอน	

(4)	การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
•	 บริษัทฯ	ก�าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารของบริษัทฯ	

จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถ
พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ	 ที่อาจมีความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ	โดยรวม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีนโยบาย
ห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ	มีส่วน
ร่วมในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าวนั้น

	 บริษัทฯ	 มีการจัดท�านโยบายการดูแลเร่ืองการใช้
ข้อมูลภายใน	 ตั้งแต่ปี	 2560	 โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัทฯ	ครั้งที่	5/2560	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	
2560	 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	 หลักปฏิบัติที่	 6.3	 ข้อ	
6.3.1	เร่ืองการก�ากบัดูแลใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู	 
ซึ่งรวมถึงการก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษา 
ความลับ	 การรักษาความน่าเชื่อถือ	 และความพร้อมใช้ของ 
ข้อมูล	 รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา 
หลักทรัพย์	
	 ในปี	2561	คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีการพิจารณา
ทบทวนและประกาศใช้นโยบายการดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูล 
ภายในอย่างเป็นทางการ	 โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัทฯ	 คร้ังที่	 2/2561	 เมื่อวันที่	 27	
มีนาคม	 2561	 และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 
https://www.sti.co.th,	 และอินทราเน็ต	 รวมถึงการติด
ประกาศในกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย	 ตลอดจนคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 
ได้ทราบและน�าไปปฏิบัติ

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.1 ผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทน
ที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์
และจรยิธรรมอนัด	ีเพือ่พฒันากจิการใหม้คีวามเจรญิเตบิโตและ
ความมัน่คง	โดยค�านงึถงึการสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้
อยา่งตอ่เนือ่งในระยะยาว	ภายใตแ้นวทางปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้	ดงันี	้

•	 ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ
ของบริษัท	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใส	 และ
ด�าเนินการใดๆ	 ด้วยความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

•	 บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า	
มั่นคง	 โดยใช้ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์
อย่างเต็มที่	 ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

•	 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยรายงานสถานะและ 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	รวมทัง้ขอ้มลูสารสนเทศ
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน	สม่�าเสมอ	
ทันเวลา	 และถูกต้องครบถ้วนตามความจริง	 
โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มี เหตุผลอย่างเพียงพอ	 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนด	

 3.2 พนักงาน

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า	 พนักงานทุกคน 
เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ 
บริษัทฯ	 เราจึงยึดมั่นในหลักการที่จะดูแล	 และปฏิบัติต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	 และพร้อมที่จะรับฟัง
ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเสมอภาค	 
โดยเปิดช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเก่ียวกับ 
การกระท�าผิด	 การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
ตามจรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ที่มีผลกระทบต่อการท�างานหรือการตัดสินใจของพนักงาน	 
โดยถือปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม
แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต	 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับบริษัทและ
จรรยาบรรณ	 (Whistleblower	 Policy)	 ที่ได้รับการอนุมัติและ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ	ครั้งที่	 2/2561	 เมื่อวันที่	 27	มีนาคม	2561	และ
ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 https://www.sti.co.th	 
ภายใต้หัวข้อ	ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์	หัวข้อย่อย	นโยบายบริษัท	
โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน	ดังนี้
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•	 บริษทัฯ	มนีโยบายทีจ่ะก�าหนดคา่ตอบแทน	สวสัดกิาร	
และผลประโยชนอ์ืน่ๆ	ไดแ้ก	่เงนิเดอืน	โบนสั	กองทนุ
ส�ารองเล้ียงชีพ	 เป็นต้น	 ให้กับพนักงานอย่างเป็น
ธรรม	 โดยจะก�าหนดให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่	 
ผลการปฏบิตังิาน	และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	
ในแต่ละช่วงเวลา	ซึ่งบริษัทฯ	จะวัดผลการปฏิบัติงาน
ของพนกังานตามหลกัเกณฑท์ีก่�าหนดอยา่งเป็นธรรม

•	 บริษัทฯ	มหีน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างาน
ของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ	 เอื้อต่อการท�างาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ	และมคีวามปลอดภัยตอ่ชวีติและ
ทรัพย์สินของพนักงาน	

•	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนา	 การถ่ายทอด
ความรู้	 ความสามารถของพนักงาน	 โดยให้โอกาส
พนักงานอย่างท่ัวถึงและสม่�าเสมอ	 โดยมีการพัฒนา
ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเน่ืองท้ังภายในและภายนอก
บริษัท	 เป็นประจ�าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ี	และน�าความรู้ท่ีได้มาใช้กับการท�างานหรือน�าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน	โดยปี	2561	บริษัทฯได้
มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานภายใน	จ�านวน	15	คร้ัง 
และศึกษาดูงานภายนอกองค์กร	2	คร้ัง

•	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน	
โดยบริษัทฯ	จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน	
เช่น	 เงินเดือน	 ประวัติการรักษาพยาบาล	 ต่อบุคคล
ภายนอก	 เว้นแต่บริษัทฯ	มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวตามข้อบังคับ	และ/หรือกฎหมาย	

•	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของ
พนักงานโดยเคร่งครัด

 3.3 คู่ค้า

•	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการสร้างและรักษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าอย่างยั่งยืน	 โดยบริษัทฯ	 
มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 
สุจริต	 และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
อยา่งเป็นธรรมทัง้สองฝา่ย	รวมทัง้	บรษิทัฯ	จะปฏบิตัิ
ตามสัญญาและ/หรือเง่ือนไขต่างๆ	 ที่ได้ตกลงกันไว้ 
กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด	

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่าง 
เสมอภาคและเป็นธรรม

•	 บริษัทฯ	 มีข้อห้ามในการเรียกรับ	 และ/หรือยอมรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า	

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายมุ่งท�าธุรกิจร่วมกับคู่ค้าที่ด�าเนิน
กิจการอย่างเป็นธรรมและมีความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่ดีต่อสังคม

 3.4 ลูกค้า 

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการมุ่งเน้นท่ีจะสร้างความพึงพอใจ
และความมั่นใจแก่ลูกค้า	ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการในระดับสากล	ภายใต้ราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรมต่อลูกค้า

•	 บรษิทัฯ	มนีโยบายในการควบคมุดแูลงานบรกิารใหมี้
คณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน	ขอ้ก�าหนด	และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง	 รวมทั้งให้งานบริการที่มีประสิทธิภาพ	
สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า	 บริษัทฯ	
มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการ
ของบริษัทฯ	 แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ
เพียงพอส�าหรับการตัดสินใจของลูกค้า	 โดยบริษัทฯ 
จะไม่จงใจปกปิดข้อมูล	และ/หรือให้ข้อมูลในลักษณะ
ที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับงานบริการ
ของบริษัทฯ

•	 บรษิทัฯ	มหีนา้ที	่รกัษาขอ้มลูความลบัและสารสนเทศ
ของลกูคา้	และไมน่�าไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องตนเองหรอื
ผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ	 และจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอ�านาจ
ของบริษัทก่อน	 เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง	เพื่อชี้แจงหรือด�าเนินการ 
ในทางกฎหมาย

•	 จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอข้อแนะน�า
หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิาร	โดยถอืปฏบิตัิ
ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

 3.5 คู่แข่ง

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อยา่งเสรแีละเป็นธรรม	โดยบรษิทัฯ	จะประพฤตปิฏบิตัิ
ต่อคู่แข่งทางการค้า	ภายใต้กรอบกติกามารยาทของ
การแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม

•	 บริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดๆ	 เพ่ือท�าลายช่ือเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อม
เสีย	 โดยปราศจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงท่ีพิสูจน์
และตรวจสอบได้

•	 บริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	
และ/หรือคู่แข่งทางการค้า

 3.6 เจ้าหนี้

•	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ/หรือ
เงื่อนไขต่างๆ	ในสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	
ทั้งนี้	 ในกรณีที่บริษัทฯ	 มีเหตุสุดวิสัยจนท�าให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ/หรือเงื่อนไขข้อใด
ขอ้หนึง่ในสญัญา	และ/หรอืมเีหตทุ�าใหผ้ดินดัช�าระหนี	้
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บรษิทัฯ	จะไมป่กปิดขอ้เทจ็จรงิและแจง้ใหเ้จ้าหนีท้ราบ
โดยเรว็	เพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข	โดยใช้
หลักความสมเหตุสมผล	

•	 บริษัทฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะบรหิารจดัการเงินทนุใหม้โีครงสรา้ง 
ที่ เหมาะสม	 ให้ด�าเนินการไปได้อย่างมั่นคงซึ่ง 
เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้	

•	 บรษิทัฯ	มุง่มัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัเจา้หนี	้
โดยให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน	

 3.7 ชุมชนและสังคม

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความ 
รบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม	โดยใหค้วามส�าคญักบั 
การปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมาตรฐานต่างๆ	
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	 ความมั่นคง	 สุขอนามัย	
และสิ่งแวดล้อม	 อย่างถูกต้องเหมาะสม	 นอกจากนี้ 
ยังได้ปลูกฝังจิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น	

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะไม่กระท�าการใดๆ	ที่จะก่อให้
เกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ	รวมทั้งไม่ให้
ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ	 
ที่ท�าธุรกิจผิดกฎหมาย	 หรือเป็นภัยต่อสังคมและ 
ความมั่นคงของประเทศ

 3.8 หน่วยงานราชการ 

•	 บริษัทฯ	 มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย
ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 
โดยเคร่งครัด

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ 
และหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส	 โดยบริษัทฯ 
ต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบ
ตา่งๆ	เพือ่อ�านวยความสะดวกหรอืผลประโยชนใ์ดๆ 
กับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูล 
ของบริษัทฯ	 หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ	 มายังคณะกรรมการ 
ตรวจสอบของบริษัทฯ	 โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทาง
ไปรษณีย์มายังคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตามที่อยู่บริษัทฯ	 
หรือผ่านอีเมล		ac@sti.co.th	ทั้งนี้	ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูก 
เก็บไว้เป็นความลับ	 โดยกรรมการตรวจสอบจะด�าเนินการ
สั่งตรวจสอบข้อมูล	 และเสนอแนวทางแก้ไข	 และรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	ผ่าน
ชอ่งทางทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทัฯ	
ได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 จะเผยแพร่ข้อมูล
ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ	 ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์	แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี	(แบบ56-1)	 
รายงานประจ�าปี	และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	https://www.sti.co.th	
เป็นชอ่งทางหลกั	โดยบรษิทัฯจะปรบัปรงุขอ้มลูตา่งๆ	บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ	ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	
	 นอกจากนี้บริษัทฯยังเพิ่มช่องทางการติดต่อ	ส่วนงาน
นักลงทุนสัมพันธ์	 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯได้ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันต่อเหตุการณ์	
และเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะข้อมูลส�าคัญที่จะมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 หรือราคาหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถน�าข้อมูลเหล่านั้นไป
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	สื่อมวลชน	ประชาชน
ทั่วไป	และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	สามารถติดต่อ	ส่วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์	 ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์	 0-2690-7462	 
ต่อ	 126	 โทรสาร	 0-2690-7463	 หรืออีเมล	 IR@sti.co.th	 
ซึง่ในปี	2561	บรษิทัฯ	มชีอ่งทางในการส่ือสารขอ้มลูและขา่วสาร
ของกลุ่มบริษัทผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริษัท	ดังนี้	

 - เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	
และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

 - เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	 (SET	
Opportunity	 Day)	 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ส�าหรบัรอบผลการด�าเนนิงาน	ประจ�าปี	2561	ในวนัท่ี	 
29	มีนาคม	2562

 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ	เช่น	อินทราเน็ต	และอีเมลอย่างสม่�าเสมอ	

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)	โครงสร้างคณะกรรมการ
•	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามรู ้

ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายด้าน	
ทั้งภาคธุรกิจและสาขาอื่นๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินงานของคณะกรรมการและการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 โดยคณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญใน
การก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย 
ภาพรวมของกิจการ	 ตลอดจนพิจารณาการบริหาร
งานในเรื่องส�าคัญของกิจการ	 รวมทั้งก�ากับดูแลและ
ตรวจสอบให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นไปตาม
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แผนงานทีว่างไวอ้ยา่งถกูตอ้ง	มปีระสทิธภิาพ	โปรง่ใส	 
โดยค�านึงถึงวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 หลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ		

•	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 คณะกรรมการบริษัท	
มีจ�านวน	 12	 คน	 ประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร	จ�านวน	5	คน	(คิดเป็นร้อยละ	41.67	ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด	 12	 คน)	 กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร	 จ�านวน	 3	คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 25.00 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	12	คน)	และกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
จ�านวน	 4	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	 33.33	 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด	12	คน)	ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	ที่ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ตอ้งมกีรรมการอสิระอยา่งนอ้ย	1	ใน	3	ของกรรมการ
ทั้งหมด	 เพื่อท�าหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียง
พจิารณาเรือ่งตา่งๆ	และสอบทานการบรหิารงานของ
ฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	
และผู้ถือหุ้นโดยรวม	 โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ	
ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่เกี่ยวข้อง	

•	 คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นโดยรวม	 
มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	

•	 คณะกรรมการมนีโยบายใหม้จี�านวนกรรมการทีไ่มไ่ด ้
เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่าง
ยตุธิรรมของเงินลงทนุของผูถ้อืหุน้ทีม่อี�านาจควบคมุ	
(Controlling	Shareholders)	ในบริษัทฯ

•	 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ	
และข้อก�าหนดของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	 โดย 
การสรรหากรรมการต้องมีความโปร่งใส	 และมีการ 
น�าเสนอข้อมูลประวัติการศึกษาและประสบการณ์
ท�างานของบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ 
อย่างถูกต้องและเพียงพอ	 เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

•	 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 ก�าหนดว่า	 ในการประชุม
สามัญประจ�าปีทุกคร้ัง	 กรรมการจะต้องออกจาก
ต�าแหน่งอย่างน้อยจ�านวนหน่ึงในสาม	 หากจ�านวน
กรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกใน
จ�านวนใกล้เคียงกับจ�านวนหนึ่งในสามที่สุด	 โดยให้
กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่งก่อน	 ทั้งนี้	 กรรมการผู้ออกจากต�าแหน่งไป
นั้น	อาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกได้	

•	 กรรมการมวีาระการด�ารงต�าแหนง่ตามทีก่�าหนดไวใ้น
ข้อบังคับบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง
อาจได้รับเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้โดยไม่จ�ากัด

จ�านวนคร้ัง	 ส�าหรับคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระนั้น	 คณะกรรมการก�าหนดนโยบาย 
วา่ผูด้�ารงต�าแหนง่กรรมการอสิระตอ่เนือ่งมาแลว้เป็น
ระยะเวลา	9	ปี	หรือ	3	วาระติดต่อกัน	คณะกรรมการ
จะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการ 
อิสระผู้นั้นเป็นประจ�าทุกปี	

•	 คณะกรรมการแบ่งอ�านาจและความรับผิดชอบใน
การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหาร
งานประจ�าวันออกจากกันอย่างชัดเจน	 โดยประธาน
กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารมไิดเ้ป็นบุคคล
เดียวกัน	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ในการ
ก�าหนดนโยบาย	 การก�ากับดูแลและการบริหารงาน
ของฝ่ายจดัการ	ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่ได้รับอนุมัติ	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ 
ผู้บรหิารอยา่งชดัเจนและมกีารถว่งดลุอ�านาจระหวา่ง
กัน	 บริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น	 โดยห้ามมิให้กรรมการของ 
บรษิทัฯ	ประกอบกจิการ	หรอืเป็นกรรมการของกจิการ
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	 และปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัท
ก�าหนดไว้

•	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	
ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมี
ประสบการณใ์นการท�าหนา้ทีด่งักลา่ว	โดยเลขานกุาร
บริษัทจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราช
บญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์และสนบัสนนุ
ให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรูใ้นเรือ่งตา่งๆ	ทีเ่ก่ียวขอ้งหรอืเป็นประโยชนต์อ่
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง	

(2)	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(2.1)	 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	  

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในเรื่องส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	 เช่น	
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมายทางการเงิน	
ความเส่ียง	แผนงาน	และงบประมาณ	รวมทัง้ก�ากบัดแูล
ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงาน 
ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	
ภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะใช้วิจารณญาณ	
และความรอบคอบในการตัดสินใจ	 ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความรับผิดชอบ	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 
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เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ	และ 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน	ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

(2.2)	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี  
คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการให้มีการก�าหนด
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร	
และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและเข้าใจ
นโยบายดงักลา่วอยา่งถกูตอ้ง	เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัิ
งานหรือหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�าหนด
ได้อย่างเหมาะสม	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะมี 
การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
ประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวทุกปี	
โดยบรษิทัฯไดเ้ผยแพรน่โยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีดี่	ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	https://www.sti.co.th

	(2.3)	 จรรยาบรรณธุรกิจ	  
บริษัทฯ	มุ่งม่ันท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	เป็นธรรม	
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ก�าหนด 
จรรยาบรรณธุรกิจ	 (Code	 of	 Conduct)	 ข้ึนเป็น 
ลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือเผยแพร่ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	
และพนักงานทุกระดับรับทราบ	เข้าใจ	และน�ามาตรฐาน
ด้านจริยธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน	คณะกรรมการ
บริษัทจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด	 และบริษัทฯ	 ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	https://www.sti.co.th

	(2.4)	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	  
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง
การพิจารณาการเข้าท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ของบริษัทฯ	 ไว้อย่างชัดเจน	 เพื่อรักษาประโยชน์ 
ของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ	 โดย
บริษัทฯ	มนีโยบายมใิหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	 
รวมทั้งผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว	 เช่น	 คู่สมรส	
บุตร	 ญาติสนิท	 เป็นต้น	 แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 รวม
ทั้งควรหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์		นอกจากนี้	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา
มีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทฯ	 ให้ทราบถึงความสัมพันธ์
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว	 และ
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา	 

ตัดสินใจ	หรืออนุมัติในธุรกรรมดังกล่าว	โดยบริษัทฯ	
จะพจิารณารายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ	

	 ทั้งนี้รายการที่เก่ียวโยงกันและรายการที่มีความ 
ขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งผา่นการพจิารณาจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจะน�า
เสนอแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป	 โดยในการเข้า
ท�ารายการบริษัทฯ	 จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 อย่าง
เคร่งครัด	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแนวทางในเรื่อง 
ดังกล่าวที่ได้ก�าหนดไว้	 และท�าการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน 
งบการเงิน	รายงานประจ�าปี	และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

(2.5)	 ระบบการควบคุมภายใน	  
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส�าคญักบัระบบควบคมุ
ภายใน	 โดยได้ก�าหนดภาระหน้าที่และอ�านาจการ
ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ	 ของผู้บริหารและพนักงาน
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร	 
และมีการควบคุมการใช้ประโยชน์และการจัดเก็บ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย
ก�าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน	 และผู้ท�าหน้าที่ติดตาม	
ควบคุม	 และประเมินผลระบบควบคุมภายใน	 
มิได้เป็นบุคคลหรือฝ่ายงานเดียวกัน	 เพื่อให้เกิด 
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม	 
ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีเ่ป็นผูส้อบทาน 
ความ เ พี ยงพอและปร ะ สิท ธิภาพของร ะบบ
ควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น	 รวมทั้ง	 
มีการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในใน
ด้านต่างๆ	 ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	 เพ่ือให้
มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในที่วางไว้สามารถด�าเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และมีผู้ตรวจสอบภายใน	
(Internal	Audit)	รายงานผลการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
เป็นประจ�าทุกไตรมาส	และบริษัทฯจะเปิดเผยผลการ
ตรวจสอบและความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอ่ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในในรายงาน
ประจ�าปีด้วย	

(2.6)	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	  
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายดา้นการบรหิาร
ความเส่ียง	 (Risk	 Management	 Policy)	 ให้
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ครอบคลุมทั้งองค์กร	 และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 
เป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบายดงักลา่ว	และเป็นผู้รายงาน
ข้อมูลระดับความเสี่ยงให้คณะกรรมการได้รับทราบ 
เป็นประจ�า	หรอืใหท้ราบทนัทเีมือ่พบรายการผดิปกติ 
หรือสัญญาณเตือนภัย	 หรือการเปลี่ยนแปลง
ของระดับความเสี่ยงที่มี นัยส�าคัญ	 นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการทบทวนระบบ
หรือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และเปิดเผยข้อมูล 
ดงักลา่ว	พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต่อความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงใน
รายงานประจ�าปี

(2.7)	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะก�าหนดช่องทาง
ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์หรือ
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ		
หรือส่งมายังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ	 โดยภายหลังจากได้รับข้อมูลดังกล่าว	
บริษัทฯ	 จะด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือเบาะแส
ดงักลา่วตามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ	ก�าหนดไว	้รวมทัง้ 
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(3)	การประชุมคณะกรรมการ
(3.1)	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง

นอ้ยทกุไตรมาส	และอาจจดัใหม้กีารประชมุอกี	1	ครัง้ 
ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	
โดยบริษัทฯ	 จะก�าหนดตารางการประชุมที่ชัดเจน
ล่วงหน้าตลอดปี	 เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วม
ประชุมทุกคร้ังโดยพร้อมเพรียงกัน	 และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น	 ซึ่งบริษัทฯ	
ถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 ของจ�านวนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นใน 
แต่ละปี	 โดยในปี	 2561	 (ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 
2561	 -	 31	 ธันวาคม	 2561)	 คณะกรรมการบริษัท 
มีการประชุมทั้งสิ้น	จ�านวน	8	ครั้ง	

(3.2)	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
กันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเร่ืองที่จะบรรจุ 
เข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	 โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถ
เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 เป็นวาระการ
ประชุมได้	 นอกจากน้ี	 จะก�าหนดให้มีวาระรับทราบ
และ/หรือพิจารณาเพื่อติดตามและควบคุมดูแล 

ผลการด�าเนินงานของกิจการเป็นประจ�าในทุกครั้ง
ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3.3)	 เลขานุการของคณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม	
และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
บริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนวันประชุม	 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อ
การพิจารณาข้อเสนอต่างๆ	 ล่วงหน้า	 และมีระยะ
เวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าประชุม	 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยเลขานกุารบรษิทัฯ	จะเขา้รว่มประชมุเพือ่ท�าหนา้ที่
บันทึกรายงานประชุม	 และจะจัดส่งรายงานประชุม
ให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถกูตอ้ง		รวมทัง้เปน็ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสาร
เก่ียวกับการประชมุอยา่งเป็นระบบ	เพ่ือสะดวกในการ
สืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(3.4)	 ประธานกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่เป็นประธาน 
ที่ประชุม	 หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถ 
เข้าร่วมการประชุมได้	 ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการ
หนึ่งท่านเพ่ือท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน	
โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลา
แต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการน�าเสนอ	 
ซักถาม	 และพิจารณาข้อมูล	 โดยกรรมการทุกคน
สามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น
อิสระในประเด็นส�าคัญ	 โดยยึดถึงผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง
เป็นธรรม	

(3.5)	 ในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องที่มีความ
ส�าคัญที่จะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัทฯ	 
คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลท่ี
จ�าเป็นจากฝา่ยบรหิาร	เลขานกุารบรษิทั	หรอืผูบ้รหิาร
อื่นที่ได้รับมอบหมาย	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการ
บรษิทัอาจขอใหม้คีวามเหน็ของทีป่รกึษาหรอืประกอบ
วิชาชีพภายนอกเพ่ิมเติมได้ตามความจ�าเป็นและ
สมควร	โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(3.6)	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับ
สูงหรือฝ่ายบริหารที่ เ ก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการตามความจ�าเป็นและเห็นสมควร	 
เพ่ือน�าเสนอขอ้มลูส�าคญัทีเ่ก่ียวขอ้งหรอืเป็นประโยชน์
ต่อวาระประชุมต่างๆ	อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง 
หรือฝ่ายบริหารที่ เ ก่ียวข้องได้รับทราบนโยบาย
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โดยตรงและน�าไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป	
(3.7)	 บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	เพื่อความคล่องตัวต่อการ
ด�าเนินธุรกิจและให้เกิดความต่อเน่ืองในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 โดย
คณะกรรมการบรหิารตอ้งน�าเรือ่งทีผ่า่นการพจิารณา
แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป	 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและสามารถ
ติดตามก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
ได้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

(4)	การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะ
ท�าการประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง	(Self-Assessment) 
อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน	
ปัญหา	 และร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป	 โดยบริษัทฯ	 จะ
เปิดเผยหลักเกณฑ์	 ขั้นตอน	และผลการประเมินคณะกรรมการ 
บริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจ�าปี	
(5)	ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

(5.1)		 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับความรู้ความ 
สามารถ	ประสบการณ์	ภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและ 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน	
และเสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�า
ปี	 (Annual	 General	 Shareholder	 Meeting)	 
ทุกปีโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส	
สามารถตรวจสอบได้	 ซึ่งจะเทียบเคียงกับบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน	
รวมทั้งต้องมีระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจ 
หรือรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

(5.2)	 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
ผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบาย 
ที่คณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
ก�าหนด	 และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และ 
อยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม	โดยสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที	่
ความรับผิดชอบ	และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคน	 อีกทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันและมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน	 เพื่อจูงใจ
หรือรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ	

	 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผูท้�าหนา้ทีป่ระเมนิผลการปฏบิตังิานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทุกปี	 เพื่อน�าไปใช้ในการพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในแต่ละปี	 โดยใช้เกณฑ์ค่าตอบแทนที่ได้ตกลง 
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นรูปธรรม	 
รว่มกบัผลการปฏบิตังิานเพือ่ผลกัดนักจิการใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้	 โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมิน
ดังกล่าว	 และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการ
พิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ	

(6)	การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(6.1)	 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ	
กรรมการตรวจสอบ	 ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	 
ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน	 และจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเก่ียวกับ
ลักษณะธุรกิจ	 และ/หรือข้อมูลอ่ืนๆท่ีจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการให้แก่กรรมการใหม่	
รวมท้ังมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่	 เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต
หน้าท่ีรับผิดชอบบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการให้กรรมการ
ทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	เพ่ือรบัขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ	 
และเข้าอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการบริษัทจดทะเบียน	 ซึ่งบริษัทจะแจ้ง
ก�าหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆให้แก่กรรมการ
ทราบล่วงหน้าอย่างสม่�าเสมอ	และปัจจุบันกรรมการ
บรษิทัทกุคนไดผ้า่นการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการของสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษัทไทยแล้ว	 ดังรายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ�าปี	

	 โดยในปี	 2561	 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการ
อบรมที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม	ดังนี้

 - ผศ.ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 :	 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร	 
Director	 Accreditat ion	 Program	 (DAP)	 
รุ่น	153/2561

 - นางสาวชวลรรค	 ศิวยาธร	 :	 เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	
รุ่น	150/2561

 - นายสมเกียรติ	 ศิลวัฒนาวงศ์	 :	 เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร	 	 Directors	 Certification	 Program	
(DCP)	รุ่น	264/2561	และ	Capital	Market	Leader	
Program	 (CMA	 รุ่น	 26/2561),	 Capital	 Market	
Academy
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 - นายกติตศิกัดิ	์สภุาควฒัน	์:	เขา้รว่มการอบรมหลกัสตูร	 
Directors	 Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่น	
263/2561

 - นายบณัฑติ	มว่งสอนเขยีว	:	เขา้รว่มการอบรมหลกัสูตร 
Directors	 Certification	 Program	 (DCP)	 รุ่น	
252/2561	และ	Risk	Management	Program	for	
Corporate	Leaders	(RCL)	รุ่น	11/2561

(6.2)		 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดับสูงต้องมีการเตรียมแผนงาน
เพ่ือพัฒนาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอด	เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมให้กิจการสามารถด�าเนินการได้อย่าง 
ต่อเน่ืองกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไม่ว่า
ด้วยสาเหตุใด	นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนด 
ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานถึงส่ิงท่ีได้ท�า
ระหว่างปีเพ่ือพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงาน 
ให้ทราบเป็นประจ�าทุกปี

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการชุดย่อย	4	ชุด	ได้แก่	
	 (1)	คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ															
	 (2)	 คณะกรรมการบริหาร	 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริหารงาน 
ของบรษิทัฯ	ในดา้นตา่งๆ	ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ
บริษัทก�าหนด	
	 (3)	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 
ซึ่งมีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	และกรรมการชุดย่อย	
	 (4)	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	ซึง่มหีนา้ทีป่ระเมนิ	
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง	 และรายงานการ
ด�าเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน	 และ/
หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบต่อไป	

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง
ประเภทกรรมการ/

ความรู้ด้านบัญชีการเงิน

1 ผศ.ดร.สรายุทธ์	นาทะพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	และมีความรู้ด้านบัญช ี
และการเงิน

2 ผศ.ดร.ธเนศ	วีระศิริ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	และมีความรู้ด้านวิศวกรรม

3 นางสาวชวลรรค	ศิวยาธร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	และมีความรู้ด้านกฎหมาย

โดยมีนางนงนุช	พุ่มผล	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ

1 นายไพรัช	เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์						 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6 นายวรวรรต	ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

7 นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

8 นายก�าพล	ปุญโสณี กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนางนงนุช	พุ่มผล	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร	
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย  

ชื่อสกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ

1 นายจุมพล	ส�าเภาพล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการอิสระ

2 ผศ.ดร.ธเนศ	วีระศิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

3 นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4 นายวรวรรต	ศรีสอ้าน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ชื่อสกุล
ตำาแหน่งในคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
ตำาแหน่งในฝ่ายจัดการ

1 นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข								 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	จ�ากัด

2 นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3 นายอิสรินทร์	สุวัฒโน กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนางสุวรรณา	แสงทอง	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

	 สามารถศึกษาข้อมูลโดยละเอียด	 เพิ่มเติมได้ใน	 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 และบนเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ	 https://www.sti.co.th	 ภายใต้หัวข้อ	 ข้อมูล 
นักลงทุนสัมพันธ์	หัวข้อย่อย	กฎบัตรคณะกรรมการ
การก�าหนดอ�านาจวงเงินอนุมัติ 

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 6/2560	 เมื่อ 
วนัที	่13	พฤศจกิายน	2560	มมีตอินมุตัริะเบยีบอ�านาจการอนมุตั ิ
และสั่งการในระดับต่างๆ	(Corporate	index)	ของกลุ่มบริษัทฯ		
เพ่ือก�าหนดขอบเขตอ�านาจการด�าเนินการของฝ่ายบริหาร	 
ทางด้านการเงินและอื่นๆ	 ซึ่งผ่านการทบทวนระเบียบอ�านาจ 
อนุมัติฯ	 ดังกล่าวอีกคร้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่	 2/2561	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2561	 และที่ประชุม 
คณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ที	่4/2561	เมือ่วนัที	่27	สงิหาคม	2561	
ได้มีมติปรับปรุงระเบียบอ�านาจอนุมัติฯ	 ให้มีความคล่องตัว 
ในการด�าเนินการ	 	 มีกระบวนการตรวจสอบที่รอบคอบ	 และ
ระมัดระวังยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	 หากการท�ารายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยง
กัน	 และ/หรือรายได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 

หรือบริษัทย่อย	คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	มีหน้าที่ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ เ ก่ียวข้องของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 นอกจากนี้	 ผู้ที่มีอ�านาจอนุมัติไม่
สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์	 หรือประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน) 
อาจมีส่วนได้เสีย	 หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ	 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือ
บริษัทย่อยได้	

3. แนวทางการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

	 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน	มหีนา้ที ่
ในการพิจารณาสรรหากรรมการ	 โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์
ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้
(1)	คณะกรรมการบริษัท
    คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

		1)	 กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธรุกจิ	มคีวามซือ่สตัย	์สจุรติ	มจีรยิธรรมในการด�าเนนิ
ธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้	 ความ
สามารถและปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้กบ่รษิทัฯ	ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
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		2)	 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	
พ.ศ.	2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 (“พ.ร.บ.	
บริษัทมหาชน”)	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)	 (“พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์ฯ”)	 รวมถึงประกาศ	 
ข้อบังคับ	 และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งต้อง
ไมม่ลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้
รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน
เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด	 โดยจะต้องเป็น
บุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
แสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

		3)	 กรรมการไมส่ามารถประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่ง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ	
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน	 หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น	 เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 กรรมการ
บริษทัสามารถด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ได	้ 
แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ	
และต้องเป็นไปตามแนวทางที่ส�านักงาน	 ก.ล.ต.) 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนดไว้

		4)	 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบโดยไม่ชักช้า	 
หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ	 ท�าขึ้นไม่ว่า
โดยตรง	หรือโดยอ้อม	หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
	 กรรมการ อิสระต้ อง ไม่ท� าหน้ าที่ เ ป็นผู้ บริหาร	 
เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุม	 
เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 ในลักษณะ
ที่จะท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและ 
ต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
ก�าหนดไว้	คือ:				

		1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	 1	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ	 ทั้งนี้ 	 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ 
ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

		2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 
บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า	 2	 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ	 ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว 
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	
หรือที่ปรึกษา	 ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

		3)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือ 
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่
เป็นบิดา	 มารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	 และบุตร	 รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร	 ของกรรมการรายอื่น	 ผู้บริหาร	 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้
รบัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืผูมี้อ�านาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต	หรือบริษัทย่อย	

		4)	 ไม่มี	 หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะท่ี
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
ของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
นอ้ยกวา่	2	ปีกอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวม
ถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ	 การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม	 ค้�าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็น
ผลให้บริษัทฯ	 หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระ 
ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อยละ	 3	 ของสินทรัพย์ท่ีมี
ตัวตนสุทธิของบริษัท	หรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	 
แล้วแต่จ�านวนใดจะต่�ากว่า	 ทั้งนี้การค�านวณภาระ
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หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง	1	ปี
กอ่นวนัท่ีมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับคุคลเดยีวกัน

		5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้ง	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�านักงานสอบ
บัญชี	 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	 
บริษัทร่วม	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวัน	ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ

		6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 
ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	
2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บรษิทัฯ	และไมเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคมุ	
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นดว้ย	เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

		7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น 
ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

		8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	 และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็น
กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	
ที่ปรึกษา	 ท่ีรับเงินเดือนประจ�า	 หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ	หรอื
บริษัทย่อย

		9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10)	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ 
ของบริษทัฯ	ตามคณุสมบตัทิีส่�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (“ส�านักงาน	
ก.ล.ต.”)	ก�าหนด			

11)	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
ลักษณะเป็นไปตามข้อ	1)	-	9)	แล้ว	กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ให้
ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทย่อย	
บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	 นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท	โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ	(collective	decision)	ได้

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท 
	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีหน้าที่
สรรหากรรมการ	โดยมีกระบวนการดังนี้

		1)	 พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้าน
ความรู้	ประสบการณ์	ความสามารถที่เป็นประโยชน์
กับธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมี
องคป์ระกอบตามหลกัเกณฑ	์และคณุสมบตัทิีบ่รษิทัฯ 
พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ส�านักงาน 
ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัยฯ์	ก�าหนด	โดยสอดคล้อง
กับทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

		2)	 ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้ 
กับบริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่	

		3)	 ด�า เนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม 
หลักเกณฑ์	 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดี 
จะมารบัต�าแหนง่กรรมการ	หากไดร้บัการแตง่ตัง้จาก
คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

		4)	 จัดท�ารายชื่ อ 	 ประวัติการศึกษา	 ประวัติการ
ท�างาน	 รูปถ่ายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์	 
พร้อมเหตุผลในการคัดเลือก	 เพ่ือเตรียมน�าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

	 อย่างไรก็ตามในปี	 2562	 บริษัทฯ	 จะเปิดโอกาส 
ให้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ	 ได้ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 
และตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด
(2)	การสรรหาผู้บริหารตามค�านิยามของส�านักงาน	ก.ล.ต.	

		1)	 ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 มีความซื่อสัตย์	 
สุจริต	 มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 และมี 
เวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 	 ความสามารถ 
และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ	อย่างเต็มที่

		2)	 ผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
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ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิาร
จัดการกิจการ

3)	 ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ	ทราบโดยไม่ชักช้า	หาก
มีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ	 ท�าข้ึนไม่ว่าโดยตรง	
หรอืโดยออ้ม	หรอืถอืหุน้	เพิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทัฯ	
หรือบริษัทในเครือ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารตามค�านิยามของ
ส�านักงาน	ก.ล.ต. 
	 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม	มีทักษะ	ประสบการณ์	และมีความเข้าใจ 
ในธุรกิจที่ตรงความต้องการ	 เพื่อให้มั่นใจว่ายินดีจะมารับ 
ต�าแหน่งผู้บริหาร	หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอ�านาจ

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย 

	 บรษิทัฯ	มนีโยบายลงทนุในธรุกจิอืน่ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง	
หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ	 โดยเป็นธุรกิจที่มี
ศกัยภาพและสามารถสรา้งผลก�าไรใหแ้กบ่รษิทัในระยะยาว	โดย
จะควบคุม	 ก�ากับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม
อย่างใกล้ชิด	เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
ได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน	 ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	 ดังนั้นบริษัทจึงได้
ก�าหนดนโยบายการควบคมุและก�ากบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทั
ร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน	โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
(1)	 บริษัทก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและ
บรษิทัรว่มเพือ่ควบคมุดแูลการจัดการและรบัผดิชอบการด�าเนนิ
งานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ดังนี้
	 การเสนอชือ่บคุคลเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั
ย่อยและบริษัทร่วม

(1.1)	 ส�าหรับบริษัทย่อย	 บริษัทจะส่งบุคคลที่ ได้ รับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย	
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 เพื่อควบคุมดูแลและก�าหนด
นโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของบริษัท	 โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
บัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท	และ
จัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินส�าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ	 บริษัท 
จะต้องได้รับสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

หรื อ เที ยบเท่ าและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหาร 
ฝ่ายการเงิน	 โดยจ�านวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลง 
ร่วมกันเป็นส�าคัญ	

	 	 ส�าหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่ง 
ตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัท
จะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท
รว่ม	ตามสดัสว่นการถอืหุน้	โดยบคุคลดงักลา่วตอ้งมี
คณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่หมาะสมในการบรหิาร
กิจการของบริษัทร่วมนั้น	ๆ

(1.2)	 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ 
ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

•	 ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทได้
ก�าหนดไว้

•	 ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นก�าหนด

•	 พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมนั้น	 ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของ
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มจะเหน็สมควร	เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และบริษัท	 ยกเว้น
การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้	จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	 และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 แล้วแต่กรณีก่อน
ด�าเนินการ

	 1.	การท�ารายการของบรษิทัยอ่ย	ตามประกาศรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและประกาศการได้มาและจ�าหน่ายไป
	 2.	การท�ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	ได้แก่

 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่เป็นสาระส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของ
บริษัทย่อย

 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์	 สิทธิเรียกร้องที่เป็น
สาระส�าคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย

 - การกู้ยืมเงิน	การให้กู้ยืมเงิน	การค้�าประกัน	การก่อ
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ภาระผูกพัน	 หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อย
อย่างมีนัยส�าคัญ

 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน	 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	 และการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทย่อย	 ตลอดจนการด�าเนินการ
อื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและ
ทางออ้มของบรษิทัในบรษิทัยอ่ยไมว่า่ทอดใดๆ	ลดลง 
ตั้งแต่ร้อยละ	10	ของทุนช�าระแล้วของบริษัทย่อยนั้น	
หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ	50	ของทุนช�าระ
แล้วของบริษัทย่อยนั้น

(2)	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย	 รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว	 มีหน้าที่แจ้งให้
คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์	 และการ
ท�าธรุกรรมกบับริษทัยอ่ยในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์	 และหลีกเล่ียงการท�ารายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว	 โดยคณะ
กรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยตอ้งไมม่สีว่นรว่มอนมุตัใิน
เรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3)	 ให้บริษัทย่อยต้องจัดท�าแผนธุรกิจและประมาณการก�าไร
ขาดทุนประจ�าปี	 เพื่อให้บริษัทฯ	 น�ามารวมเป็นงบประมาณ
เสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม	 
พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตราก�าลังคน	 การเข้าร่วม
ลงทุนกับผู้ประกอบการรายอ่ืนต่อบริษัท	 และรายงานผลการ
ด�าเนินงานประจ�าเดือนของบริษัทย่อย	 รวมทั้งบริษัทย่อยต้อง 
น�าส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการด�าเนินงานให้กับบริษัท
เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม	 ในกรณีที่บริษัทตรวจ
พบประเด็นที่มีนัยส�าคัญใดๆ	 อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง	 
และ/หรือน�าส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
	 โดยนโยบายการควบคุมและก�ากับดูแลบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท	 คร้ังท่ี	 1/2561	 เม่ือวันท่ี	 14	 พฤษภาคม	
2561	โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	15	พฤษภาคม	2561	เป็นต้นไป

5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
	 บริ ษัทฯ	 มีนโยบายการดูแลเรื่ องการใช้ข้อมูล 
ภายใน	 เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน 
ที่รู้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 เพื่อหา 
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในทางมิชอบ	 
โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท	 
www.sti.co.th	 และอินทราเน็ตของบริษัท	 เพื่อให้กรรมการ	 
ผู้บริหาร	และพนักงาน	ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	โดยสรุปดังนี้	

•	 บริษัทฯ	 ก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหารและ 
พนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน	
เ ปิดเผยข้อมูลทางการเงิน สู่สาธารณชนทั้ งนี้  
ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารทั้งระดับบริหาร 
และระดับจัดการของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยท�า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ทั้งโดยตนเอง 
คู่สมรส	 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ไม่ว่าจะเป็น 
การซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 (เช่น	 ผ่าน
กองทนุสว่นบคุคล)	ภายใน	1	เดอืน	กอ่นมกีารเผยแพร ่
งบการเงินของบริษัทแก่สาธารณะ	 และหลังจาก 
เปิดเผยงบการเงินนั้นแล้ว	 อย่างน้อย	 24	 ชั่วโมง	
ภายหลั งจากที่ ข้ อมูล ได้ เผยแพร่ ในระดับพอ
สมควร	 หรือ	 48	 ชั่วโมง	 ในกรณีที่ข้อมูลได้ถูก
เผยแพร่อย่างไม่แพร่หลาย	 โดยบริษัทฯ	 ก�าหนด
ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ซึ่งถือโดยตนเอง	 
คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต่อส�านัก 
งาน	 ก.ล.ต.	 ภายใน	 30	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	 รวมทั้งเมื่อกรรมการ
หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	 มีการเปลี่ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ต้องแจ้งให้ 
บริษัทฯ	 ทราบและรายงานการเปลี่ ยนแปลง 
การถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อส�านักงาน 
ก.ล.ต.	 ภายใน	 3	 วันท�าการ	 นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 
โอน	หรือรับโอน	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	59	แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
พ.ศ.	 2535	 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	 และ 
เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป	

•	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับกรรมการ 
ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ซึ่งน�าข้อมูล 
ภายในบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยไปใช้แสวงหา 
ผลประโยชน์หรือน�าไปเปิดเผยจนอาจท�าให้บริษัทฯ	
ได้รับความเสียหายนอกเหนือไปจากความผิด
ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้โดยบริษัทฯจะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี	 ได้แก่	 การตักเตือน 
ด้วยวาจา	 การตักเตือนเป็นอักษร	 การภาคทัณฑ์	
ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 
ด้วยเหตุไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออก	 ทั้งนี้ 	 
การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท�า 
และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ	

•	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของ 
บริษัทฯ	 หรืออดีตกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน
ที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน	 หรือความลับ
ของบริษัทฯ	 ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้า 
ของบริษัทฯ	 ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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ให้บุคคลภายนอกรับทราบ	 แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวจะไม่ท�าให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ	 และ 
คู่ค้าของบริษัทฯ	

หมายเหตุ	:		*	ปิด	Record	Date	วันที่	28	ธันวาคม	2561
              

	 โดยในปี	 2561	 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารสรุปได้ดังนี้

การถือครองหลักทรัพย์ STI ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ข้อมูลการเปล่ียนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในรอบปี  2561 มีดังน้ี

    คณะกรรมการบริษัท

ลำาดับ
 

รายชื่อ
 

ตำาแหน่ง
 

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) จำานวนหุ้น สัดส่วน

ณ  
12 ธ.ค. 61

ณ  
31 ธ.ค. 61*

ที่
เปลีย่นแปลง

การถือหุ้น

1
 

นายจุมพล		ส�าเภาพล
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

ประธานกรรมการ
 

-
-

-
-

-
-

-
-

2
 

นายสรายุทธ์	นาทะพันธ์
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	

-
-

-
-

-
-

-
-

3
 

นายธเนศ		วีระศิริ
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการตรวจสอบ	
 

-
-

-
-

-
-

-
-

4
 

นางสาวชวลรรค		ศิวยาธร
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการตรวจสอบ
 

-
-

-
-

-
-

-
-

5
 

นายไพรัช	เล้าประเสริฐ
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

ประธาน
กรรมการบริหาร	

30,000,000
-

31,115,000
-

1,115,000
	-	

11.61%
-

6
 

นายสมเกียรติ	ศิลวัฒนาวงศ์
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	

40,000,000
-	

40,000,000
	-

-
-

14.93%
-

7
 

นายสมจิตร์	เปี่ยมเปรมสุข
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการบริหาร
 

30,000,000
-	

30,000,000
	-

-
-

11.19%
-

8
 

นายอิสรินทร์	สุวัฒโน
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการบริหาร
 

12,000,000 
-

12,000,000 
-

-
-

4.48%
-

9
 

นายกิตติศักดิ์	สุภาควัฒน์
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการบริหาร
 

8,000,000
-

8,000,000
20,000

-
20,000

2.99%
-

10
 

นายวรวรรต	ศรีสอ้าน
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการบริหาร	
 

-
-

-
-

-
-

-
-

11
 

นายก�าพล	ปุญโสณี
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการบริหาร
 

-
-

-
-

-
-

-
-

12
 

นายบัณฑิต	ม่วงสอนเขียว
คูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนติภิาวะ

กรรมการบริหาร
 

-
-

-
-

-
-

-
-
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

(1)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	Fee)
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยช�าระค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชีให้แก่	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ส�าหรับ 
รอบปีบัญชสีิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560	และวนัที	่31	ธนัวาคม	
2561	 เป็นจ�านวนเงินรวม	 3.65	 ล้านบาท	 และ	 3.50	 ล้าน
บาท	 ตามล�าดับ	 โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 
ให้แก่บริษัทฯ	ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	
-	 2561	 เป็นจ�านวนเงิน	 2.55	 ล้านบาท	 และ	 2.30	 ล้านบาท	 
ตามล�าดับ	 และค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อย
ส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 
เป็นจ�านวนเงิน	1.10	ล้านบาท	และ	1.20	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
(2)	ค่าบริการอื่น	(Non-audit	Fee) 

			-	ไม่มี	-

7. การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ

	 ดังที่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2560	 หลักปฏิบัติที่	 3	 เสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	 ข้อ	 3.5.5	 ระบุว่า	 กรรมการ 
แต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 ของ 
จ� านวนการประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ททั้ งหมดที่ ไ ด้  
จัดให้มีขึ้นในรอบปีนั้น	 เนื่องจาก	 ผศ.ดร.	 ธเนศ	 วีระศิริ	 
ติดภารกิจในฐานะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 อาจารย์ประจ�าในมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 รวมถึงเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการช่วยเหลือ 
ทมีหมปู่าทัง้	13	ชวีติจากเหตกุารณใ์นถ้�าหลวง	-	ขนุน้�านางนอน	
จงัหวดัเชยีงราย	ซึง่เป็นผลใหม้กีารเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ
บริษัทในปี	 2561	 ในสัดส่วนที่ต่�ากว่าร้อยละ	 75	 ของจ�านวน 
การประชุมทั้งหมด	 (จ�านวน	 4	 ครั้งจากทั้งหมด	 8	 คร้ัง)	 
แตอ่ยา่งไรกด็	ีในการประชมุครัง้ที	่ผศ.ดร.ธเนศ	วรีะศริ	ิตดิภารกจิ
และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้นั้น	บริษัทฯ	น�าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการแก่	 ผศ.ดร.ธเนศ	 วีระศิริ	 
ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนการประชุมทุกครั้ง	 เพื่อขอ 
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม	

ลำาดับ
 

รายชื่อ
 

ตำาแหน่ง
 

จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) จำานวนหุ้น สัดส่วน

ณ  
12 ธ.ค. 61

ณ  
31 ธ.ค. 61*

ที่
เปลีย่นแปลง

การถือหุ้น

	1 นายรังสรรค์	พัชรากิตติ
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการอาวุโส	 6,100,000 
-

6,100,000 
-

- 
-

2.28% 
-

2
 

นายเทอดสกุล	วิวิธวร
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการอาวุโส
 

4,100,000
-

4,100,000
-

-
-

1.53%
-

3
 

นายวิเชียร	ดาวพลังพรหม
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการอาวุโส
 

-
-

20,000
-

20,000 
-

0.01%
-

4
 

นายสิทธิกร	กมลวานนท์
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการอาวุโส
 

100,000
-

100,000
-

- 
-

0.04%
-

5
 

นายธนา	รัตนนาคินทร์
คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้อ�านวยการอาวุโส
 

100,000
	-	

150,000
	-	

50,000
	-

0.06%
	-	

หมายเหตุ	:		*	ปิด	Record	Date	วันที่	28	ธันวาคม	2561
              

ผู้บริหาร 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวทางภาพรวม 

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 ชุมชน	 และ 
สิง่แวดล้อม	ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัหนึง่ทีจ่ะช่วยให้การด�าเนนิธุรกิจ
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุน 
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ส่งผลให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	
สามารถเติบโตอย่างมั่นคงย่ังยืนต่อไปในระยะยาว	 ด้วยเหตุนี้	
บริษัทฯ	 จึงมีแนวทางที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของ 
ธรรมาภิบาลที่ดี	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความโปร่งใส	 
ตรวจสอบได้	 ควบคู่กับการมุ ่งให้ความส�าคัญและค�านึงถึง
ประโยชน ์และ/หรือผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของ 
กลุ่มบริษัทฯ	 ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 
และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	อนัได้แก่	ผูถ้อืหุน้	 ผู้ลงทนุ	
พนกังาน	ลกูค้า	คูค้่า	ชมุชน	และสงัคม	หน่วยงานต่างๆ	เป็นต้น	
อยูเ่สมอ	รวมทัง้ดแูลและส่งเสรมิให้การปฏบิตังิานของกรรมการ	
ผูบ้ริหาร	และพนกังานของกลุม่บรษิทัฯ	เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้ก�าหนดไว้

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 กลุม่บรษิทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุและ/หรอืเป็นผูร้เิริม่ใน
การด�าเนนิโครงการและ/หรอืกจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	ดังนี้

(1)	ด้านศาสนาและวัฒนธรรม	เช่น
•	 บริจาคเงินเพ่ือบูรณะซ่อมแซมวัดต่างๆ	 เช่น	 ศาลา

การเปรียญ	 วัดเครือมิตรสันติธรรม	 อ�าเภอไทรโยค	
จังหวัดกาญจนบุรี

•	 ออกแบบกุฏิ	 ศาลาการเปรียญ	 ศาลาปฏิบัติธรรม	
ให้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 อ�าเภอ
วังน้อย	จังหวัดอยุธยา	วัดบันดาลใจ	อ�าเภอวังน้อย	
จังหวัดอยุธยา	และวัดบ่อไร่	จังหวัดตราด

•	 ร่วมท�าบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน	 ณ	 วัดจองค�า	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

•	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	 วัดพระพุทธบาทบัวค�า	
จังหวัดอุดรธานี

•	 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสภาการโบราณ
สถานระหว่างประเทศ	 (International	 Council	 on	 
Monuments	and	Sites)	ปี	2561	

(2)	ด้านการศึกษาและกิจกรรมของเยาวชน	เช่น
•	 ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ	 ร่วมเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ด้าน
วิศวกรรมในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การตรวจสอบอาคาร	
การตอ่เตมิอาคาร	เสาเขม็	ใหแ้ก่นกัศกึษาของสถาบนั
การศึกษา	 สมาชิกของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม	
และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ	
เช่น	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	วศิวกรรมสถาน	แหง่ประเทศไทย 
สภาวิศวกร	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
กระทรวงมหาดไทย	เป็นต้น

•	 เขา้ร่วมโครงการเตรยีมความพรอ้มสู	่“วชิาชพีวศิวกร”	
กับทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีซึ่ งเป็นองค์กรแม่ข่ายของ 
สภาวิศวกร	 ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 และ
ชมรมนักศึกษาเก่าโยธาบางมด	 ได้จัดท�าโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่	 “วิชาชีพวิศวกร”	 ขึ้น	 เพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาปีสุดท้ายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีก่อนก้าวสู่สายอาชีพ	ไดม้โีอกาสศึกษาแนวทาง
การเลือกสายอาชีพด้านวิศวกรรม	 และมีโอกาส 
เริ่มต้นท�างานในสายอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ 
ความสามารถและตามความต้องการของตนเองได้ 
อย่างถูกต้องอันจะน�ามาซ่ึงความส�าเร็จในการประกอบ
วิชาชีพด้านวิศวกรรมต่อไป	

•	 มอบทุนการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ	 กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 	 ภายใต้วัตถุประสงค์ 
เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสหกิจของนักศึกษา	

ภาพการมอบทุนการศึกษาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตรผลิตบัณฑิต	 การฝึกอบรม	 ทุนการศึกษา	
ศึกษาดูงาน	 ทุนวิจัย	 โครงการเพ่ิมพูนความรู้ของ
อาจารย์และทักษะด้านที่ปรึกษาเพื่อบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้าง	 ตามกรอบและแนวทางข้อ
ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์	 จ�านวน	 200,000	 บาท	 เมื่อวันอังคาร	
ที่	 20	พฤศจิกายน	 2561	ณ	ห้องประชุม	 1	 ชั้น	 2	
ส�านักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์	พื้นที่ศาลายา
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•	 ร่วมท�าบญุทอดผา้ป่าสามคัคเีพือ่การศกึษา	ณ	โรงเรยีน 
บางเลนวิทยา	จังหวัดนครปฐม

•	 มอบเงินสนับสนุนชมรมบาสเกตบอลชาย	 โรงเรียน
จารุวัฒนานุกูล	

•	 มอบเงินสนับสนุนการศึกษา	 โครงการรวมพลคน
ใจบุญ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•	 มอบเงินสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการด้าน
วศิวกรรมอาเซยีน	(ASEAN	Federation	of	Engineer 
ing	Organization)

(3)	ด้านคุณภาพชีวิตและชุมชน	เช่น
•	 ส่งผู้บริหารหรือผู้แทนของกลุ่มบริษัทฯ	 ร่วมเป็น

วิศวกรอาสาของสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่างๆ	
เชน่	วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย	เพือ่ด�าเนนิการ 
หรือด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ที่ เป็นประโยชน์ต่อ 
สาธารณชน	เช่น
•	 ร่วมเป็นวิศวกรอาสาของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย	 ในการตรวจสอบอาคารและให้ 
ค�าแนะน�าในการออกแบบเพื่อแก้ไขซ่อมแซม 
อาคาร	เมือ่เกดิเหตภัุยพบิตัติา่งๆ	เชน่	เหตกุารณ์ 
แผ่นดินไหว	 จังหวัดเชียงราย	 เหตุการณ์อุทกภัย	
จังหวัดสกลนคร	และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

•	 ร่วมเป็นวิศวกรอาสาในกิจกรรม	 “คลินิกช่าง”	 
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ซึ่งเป็นศูนย ์
ใหค้�าแนะน�าแกป่ระชาชนทีม่ปีญัหาดา้นวศิวกรรม 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	

ภาพกิจกรรม “คลินิกช่าง”  

ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

>>
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•	 ร่วมเป็นวิทยากรในการตอบคำาถามด้านวิศวกรรม
แก่ประชาชนทั่วไปในรายการวิทยุของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยที่จัดข้ึนกับวิทยุกระจายเสียง	
แห่งประเทศไทย	 คลินิกช่าง	 FM	 105”	 เผยแพร่	
เสียงทางสถานีวิทยุ	 FM	 105	 MHz	 ทุกวันเสาร์	
และอาทิตย์	เวลา	05.00	-	06.00	น.	

•	 วันที่	23	พฤษภาคม	พ.ศ.	2561	บริษัทฯ	จัดกิจกรรม	
ร่วมกับสถาบันปลูกป่า	 ณ	 ป่าวังจันทร์	 จ.ระยอง		
โดยกิจกรรมมีการเพาะพันธ์ุต้นกล้า	 และอนุบาล	
ต้นไม้ที่เพิ่งปลูก	เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ป่าไม้หายาก	

•	 มอบเงินสนับสนุนสลากการกุศลกาชาด	 จังหวัด
นนทบุรี

•	 มอบเงินสนับสนุนสลากบำารุงสภากาชาดไทย		
สมาคมนักศึกษาเก่า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพการเป็นวิทยากรตอบค�าถามด้านวิศวกรรม 

แก่ประชาชนทั่วไปในรายการวิทยุของคลินิกช่าง FM 105 MHz

ภาพการเพาะพันธุ์ต้นกล้าและอนุบาลต้นไม้  

กับสถาบันปลูกป่า ณ ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง
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1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการ

ควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ 

	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการจัดให้มีระบบ
ควบคุมภายในที่ดี 	 ซึ่ ง เป ็นป ัจจัยหนึ่ งที่ ช ่ วยสนับสนุน 
ใหก้ารด�าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพ	โดยกลุม่บริษัทฯ	
ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีประสิทธิภาพ	
ครอบคลุมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	ในทุกด้าน	และเป็น
ไปตามกฎหมาย	 ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้ง 
กลุ ่มบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่ม
บริษัทฯ	 มิให้ถูกน�าไปใช้โดยมิชอบและป้องกันการทุจริต 
ที่อาจเกิดขึ้น	 โดยมีการก�าหนดอ�านาจการอนุมัติและระเบียบ 
การปฏิบตัทิีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร		ก�าหนดขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่ายงานให้มี 
การตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน	 รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ	 
ได้จัดให้มีผู ้ตรวจสอบภายใน	 ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจาก
ภายนอก	อันได้แก่	บริษัท	ดี	ไอ	เอ	ออดิท	จ�ากดั	(“DIA”	หรอื	 
“ผูต้รวจสอบภายในอิสระ”)	ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของ
ฝ่ายงานต่างๆ	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และระเบียบที่วางไว้	 และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 
แก่คณะกรรมการตรวจสอบ	 นอกจากน้ี	 บริษัท	 เคพีเอ็มจ	ี 
ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 
บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้มีการพิจารณาการควบคุมภายใน 
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 และบริษัทย ่อยในส ่วนที่ เ ก่ียวข ้องกับ 
การจดัท�าและการน�าเสนองบการเงนิ	เพือ่ให้เกดิความเหมาะสม
และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน	 หากพบข้อสังเกต
เพิ่มเติมส�าหรับระบบการควบคุมภายใน	 จะแจ้งให้บริษัทฯ	 
ทราบพร้อมกับข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

	 ทัง้นี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ	ครัง้ท่ี	1/2561	
(ภายหลังการแปรสภาพ)	 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2561	 
ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของกลุ ่มบริษัทฯ	 ตามแบบประเมินของส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 
โดยได้ด�าเนนิการประเมนิระบบการควบคมุภายใน	5	ส่วน	ได้แก่	

		1)	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	(Control	Environment)
		2)	 การประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessment)	
		3)	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	(Control	

Activities)
		4)	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 

(Information	&	Communication)
		5)	 ระบบการติดตาม	(Monitoring	Activities)	

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นว่าระบบควบคุม
ภายในของกลุ ่มบริษัทฯ	 มีความเพียงพอและเหมาะสม	 
โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล	 โดยได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป	 ประกาศส�านักงาน	
ก.ล.ต.	 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ในการรายงาน 
งบการเงินรายไตรมาส	 งบการเงินประจ�าป ีของบริษัทฯ	 

การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ตามที่ควรอย่างสม�่าเสมอ	 รวมทั้งมีกระบวนการจัดท�าและ 
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 
และทันเวลา	มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม	
รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัทฯ	 บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้และสอดคล้อง
กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 ไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	 แต่อย่างใด	
รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในในเร่ืองท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล	 
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว	 อนึ่ง	 คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทฯ

	 ที่ประ ชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 
ครั้งที่	 1/2561	 (ก่อนการแปรสภาพ)	 เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	
2561	 ได้มีมติแต่งตั้งให้	 DIA	 ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบ 
ภายในของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่ง	DIA	ได้มอบหมายให้	นายอภินันท์	 
ศรีปราโมช	 หัวหน้าทีมตรวจส่วนงานตรวจสอบภายในบริษัท 
จดทะเบียนและบริษัทท่ีเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 
เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบภายในของ
กลุม่บริษทัฯ	ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคณุสมบตัิ
ของ	 DIA	 และนายอภินันท์	 ศรีปราโมช	 แล้ว	 และเห็นว่าม ี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	เนื่องจาก
มีความเป็นอิสระ	 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการ 

ตรวจสอบภายใน	และเคยเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง 
กับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอีกด้วย	 ทั้งนี้ 
การพิจารณาแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่ม
บริษัทฯ	 จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
	 โดยในปี	2561	DIA	ได้ตรวจสอบการควบคุมภายใน 
ของกลุ ่มบริษัท	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
รับทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส
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 บริษัท	 ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความโปร่งใสและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 บริษัทฯ	 
จงึได้ก�าหนดนโยบายและขัน้ตอนการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัไว้
อย่างชัดเจน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	 ให้มั่นใจได้ว่าการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันทุก
รายการเป็นไปอย่างโปร่งใส	ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการ	คณะกรรมการบริษัท	หรือที่ประชุม
ผู ้ถือหุ ้น	 และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ ้นเป็นส�าคัญ	 
การท�ารายการระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง 
ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ ่านมานั้น	 เป็นรายการตามธุรกิจปกติ	 
โดยมีเงื่อนไขต่างๆ	 ของรายการระหว่างกันตามแนวทาง 
ที่ถูกก�าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและเป็นไป 
ตามราคาตลาด	(Arm’s	Length	Basis)	โดยมีการด�าเนินการ
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกที่มีลักษณะเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกัน

ข้อมูลรายการระหว่างกัน	ในรอบบัญชีปี	2561	วันที่	1	มกราคม		2561	-	31	ธันวาคม		2561	มีรายละเอียดดังนี้
1) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความ
สัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

1. บริษัท	 
แกรนด์	ยูนิตี้	
ดิเวลล็อปเมนท์	
จ�ากัด

มีกรรมการ 
ร่วมกัน

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหน้ีการค้า
•	มูลค่างานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บ 
จากลูกค้า

•	จ�านวนท่ีเรียกเก็บจาก
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

11.99 

7.45

1.19
2.01

0.10

19.59

6.43

5.66
1.51

5.90

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการแก่บริษัท	แกรนด์	 
ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด	เป็นจ�านวนรวม	 
18	โครงการ	โดยสัญญาให้บริการโครงการทั้ง	 
18	โครงการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกติ	 
และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น	พบว่ามีอัตรา 
ก�าไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม	
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

2. บริษัท	 
แอล	อาร์	เค 
ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด

มีกรรมการ 
ร่วมกัน

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	มูลค่างานระหว่างท�า

ตามสัญญาที่ยังไม่เรียก
เก็บจากลูกค้า

1.23

1.88

3.12

9.01

(0.38)

-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการรวม	2	โครงการ	 
โดยสัญญาให้บริการมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจ
ปกติ	และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันกับที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น	 
พบว่ามีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ใกล้เคียงกัน	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกต ิ
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม	
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคลที ่
เกี่ยวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

รายการระหว่างกัน 
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะความ
สัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

3. บริษัท	
อันดามัน
รีสอร์ท	แอส
เสท	จ�ากัด	 
(เดิมชื่อบริษัท	
บันยันทรี	
กระบี่	รีสอร์ท	
แอนด์	สปา	
จ�ากัด)

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาต ิ
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุด 
ของบริษัท 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	ลูกหนี้การค้า
•	มลูคา่งานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บ
จากลูกค้า

•	จ�านวนที่เรียกเก็บจาก
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

2.51

1.01
1.18

-

9.78

1.91
-

0.15

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
โดยสัญญาให้บริการโครงการโรงแรมบันยันทรี	
กระบี่	(ทับแขก)	มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธุรกิจปกต ิ
และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันที่ให้บริการแก่บุคคลอื่น	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ 
กลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม	
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอื่นที่ไม่เป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

4. บริษัท	เชาว์
เอ็นเตอร์ไพรส์	
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาต ิ
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุด 
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
0.40 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการแก่บริษัท	เชาว์เอ็นเตอร์
ไพรส์	จ�ากัด	ในโครงการออกแบบด้านวิศวกรรม	
โครงการ	Emporio	38	มีเงื่อนไขสัญญาที่เป็น
ธุรกิจปกติ	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซึ่งมีเงื่อนไขสัญญาที่เป็นธรรม	และ 
มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ประมาณการไว้ขณะพิจารณา
รับงานสูงกว่าอัตราก�าไรขั้นต้นขั้นต่�าที่ก�าหนดไว้	

5. บริษัท	 
วัน	แบงค็อก	
โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาต ิ
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ 
ล�าดับสูงสุด 
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	ลูกหน้ีการค้า
•	มูลค่างานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า

37.59

3.00
6.53

-

-
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ให้บริการท่ีปรึกษาบริหารและควบคุม
งานก่อสร้างจ�านวน	2	โครงการ	โดยมีเง่ือนไข
สัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับ
โครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับท่ีให้บริการ 
แก่บุคคลอ่ืน	พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

6. บริษัท	 
เอเอสเอ็ม	
แมนเนจเม้นท์	
จ�ากัด

มีกรรมการร่วม
กันกับบริษัทใหญ่ 
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหน้ีการค้า
•	จ�านวนท่ีเรียกเก็บจาก

ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

	2.58

0.36

-
-

5.21

-

0.53
0.30	

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการโดยมีสัญญาให้บริการ	3	
โครงการ		และมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	 
และมีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)	
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

7. บริษัท	 
ฐานนิรันดร์	
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาติ 
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดของบริษัท	
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	ลูกหน้ีการค้า
•	มูลค่างานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บ
จากลูกค้า

4.95

1.19
0.53

5.67

-
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการโดยมีสัญญาให้บริการ	 
2	โครงการ	มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธรรม	 
และมีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีประมาณการไว้ 
ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตราก�าไรข้ันต้น 
ข้ันต่�าท่ีก�าหนดไว้

8. บริษัท	 
อาร์.ดี.พัฒนา	
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาติ
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าออกแบบ

สถาปัตยกรรม
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหน้ีการค้า
•	มูลค่างานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า

0.84

0.12

0.83
0.18

0.81

0.18

-
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการโครงการอาร์.ดี.พัฒนา	 
โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	พบว่ามีอัตรา
ก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

9. บริษัท	 
ตลาดต่อยอด	
เออีซี	จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาติ
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	มูลค่างานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า

13.79

1.31

4.42

-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหาร 
และควบคุมงานก่อสร้างโดย	มีเง่ือนไขสัญญาท่ี 
เป็นธุรกิจปกติ	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธรรม	และ
มีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณา 
รับงานสูงกว่าอัตราก�าไรข้ันต้นข้ันต่�าท่ีก�าหนดไว้

10. บริษัท	 
ทีซีซี	โฮเทล 
แอสเสท	
แมนเนจเม้นท์	
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดเป็นญาติ
กับผู้ถือหุ้นใน
บริษัทใหญ่ล�าดับ
สูงสุดของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	ลูกหน้ีการค้า
•	จ�านวนท่ีเรียกเก็บจากลูกค้า

สูงกว่ามูลค่างานระหว่างท�า
ตามสัญญา

-

-
-

4.08

1.73
0.20

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	โครงการ	Imperial	
Boathouse	Beach	Resort	โดยมีเง่ือนไขสัญญา 
ท่ีเป็นธุรกิจปกติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการ 
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	
พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

11. บริษัท	 
เฟรเซอร์ส	
พร็อพเพอร์
ตี้	โฮลดิ้งส์	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

มีกรรมการร่วม
กันกับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
- 0.35

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการโครงการ
ปรับปรุงอาคารส�านักงาน	ชั้น	22	อาคารปาร์ค 
เวนเชอร	์โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	 
และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	พบว่า 
มีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

12. มูลนิธ ิ
สิริวัฒนภักดี

มีกรรมการร่วม
กันกับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	ลูกหน้ีการค้า

1.03

0.60

0.60

0.10

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการแก่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี	 
โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	และ 
เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	 
พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

13. บริษัท	
บางกอกอาร์ต
เบียนนาเล่	
แมนเนจเม้นท์	
จ�ากัด

มีกรรมการ 
ร่วมกันกับบริษัท
ใหญ่ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
- 1.59

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาบริหาร 
และควบคุมงานก่อสร้าง	โดย	มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ	มีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีผู้บริหารประมาณ
การไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่าอัตราก�าไรข้ันต้น
ข้ันต่�าท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธรรม	และมี
อัตราก�าไรข้ันต้นท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณา 
รับงานสูงกว่าอัตราก�าไรข้ันต้นข้ันต่�าท่ีก�าหนดไว้
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

14. บริษัท	 
ทีซีซี	แอสเซ็ทส์	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

มีกรรมการร่วม
กันกับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
0.79 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการ	โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการ 
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	 
พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

15. บริษัท	 
วัน	แบงค็อก	
จ�ากัด	 
(เดิมชื่อบริษัท	
เกษมทรัพย์
วัฒน	จ�ากัด)

มีกรรมการร่วม
กันกับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

สถาปัตยกรรม
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหน้ีการค้า
•	มูลค่างานระหว่างท�าตาม

สัญญาท่ียังไม่เรียกเก็บ
จากลูกค้า

•	เจ้าหน้ีอ่ืน
•	จ�านวนท่ีเรียกเก็บจาก

ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

3.35

1.97

1.04

0.66
1.01

-
0.16

133.87

0.88

0.51

13.93
28.51

1.54
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการ	เป็นจ�านวนรวม	9	
โครงการ	โดยสัญญาให้บริการ	มีเงื่อนไขสัญญา 
ที่เป็นธุรกิจปกติ	และมีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี 
ใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)	และ 
ส�าหรับโครงการหรือส่วนงานท่ีไม่สามารถ 
เปรียบเทียบได้น้ัน	มีอัตราก�าไรข้ันต้น 
ท่ีประมาณการไว้ขณะพิจารณารับงานสูงกว่า 
อัตราก�าไรข้ันต้นข้ันต่�าท่ีก�าหนดไว้	

16. บริษัท	 
เกษมทรัพย์สิริ	
จ�ากัด

มีกรรมการร่วม
กันกับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหน้ีการค้า
•	จ�านวนท่ีเรียกเก็บจาก

ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

5.50

0.20

0.89
1.04

9.82

-

1.77
1,16

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการแก่บริษัท	เกษมทรัพย์สิริ 
จ�ากัด		โดยสัญญาให้บริการ	มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการ 
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	
พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

17. บริษัท 
เดอะสตรีท	รีเทล	
ดีเวลลอปเม้นท์	
จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท	 
ทีซีซี	แอสเว็ทส์	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

สถาปัตยกรรม
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหนี้การค้า
•	มูลค่างานระหว่าง 

ท�าตามสัญญาที่ยัง 
ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

•	จ�านวนที่เรียกเก็บจาก 
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

2.05

0.75

0.82

0.13
0.31

0.09

2.05

-

0.57

1.23
-

-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการ	เป็นจ�านวน	6	โครงการ	
โดย	มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	และ	 
เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
กันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	และมีอัตราก�าไร 
ข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)	

18. บริษัท 
อินเตอร์	
โฮเรก้า	จ�ากัด

เป็นบริษัท 
ย่อยของบริษัท	 
ทีซีซี	แอสเว็ทส์	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
0.20 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการงานท่ีปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้าง	โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกันท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	 
พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
ทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

19. บริษัท 
เอส.เอ.ออโต้	
จ�ากัด

เป็นกิจการ 
ที่มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าออกแบบ

สถาปัตยกรรม
2.00 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการ	เป็นจ�านวนรวม 
2	โครงการ	โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ 
และมีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)	
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

17. บริษัท 
เดอะสตรีท	รีเทล	
ดีเวลลอปเม้นท์	
จ�ากัด

เป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท	 
ทีซีซี	แอสเว็ทส์	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
•	รายได้ค่าออกแบบ

สถาปัตยกรรม
•	รายได้ค่าออกแบบ

วิศวกรรม
•	ลูกหนี้การค้า
•	มูลค่างานระหว่าง 

ท�าตามสัญญาที่ยัง 
ไม่เรียกเก็บจากลูกค้า

•	จ�านวนที่เรียกเก็บจาก 
ลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา

2.05

0.75

0.82

0.13
0.31

0.09

2.05

-

0.57

1.23
-

-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการ	เป็นจ�านวน	6	โครงการ	
โดย	มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ	และ	 
เม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมีลักษณะใกล้เคียง
กันกับท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	และมีอัตราก�าไร 
ข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)	

18. บริษัท 
อินเตอร์	
โฮเรก้า	จ�ากัด

เป็นบริษัท 
ย่อยของบริษัท	 
ทีซีซี	แอสเว็ทส์	
(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าบริหารและ

ควบคุมงานก่อสร้าง
0.20 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการงานท่ีปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้าง	โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีมี
ลักษณะใกล้เคียงกันท่ีให้บริการแก่บุคคลอ่ืน	 
พบว่ามีอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีใกล้เคียงกัน	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
ทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)

19. บริษัท 
เอส.เอ.ออโต้	
จ�ากัด

เป็นกิจการ 
ที่มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

รายได้จากการให้บริการ
•	รายได้ค่าออกแบบ

สถาปัตยกรรม
2.00 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้บริการ	เป็นจ�านวนรวม 
2	โครงการ	โดยมีเง่ือนไขสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติ 
และมีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม	 
เทียบเคียงกันได้กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่เป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน	(Arm’s	length	basis)	

2) รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติอื่น

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

1.	นายสมเกียรติ	 
			ศิลวัฒนาวงศ์

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นกรรมการ
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
•	เจ้าหน้ีอ่ืน 0.01 0.16

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
เป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่�ารองจา่ยเพือ่ใชใ้นการด�าเนนิธรุกจิ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

2.	นายไพรัช	 
			เล้าประเสริฐ

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นกรรมการ
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
•	เจ้าหน้ีอ่ืน - 0.01

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
เป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่�ารองจา่ยเพือ่ใชใ้นการด�าเนนิธรุกจิ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

3.	นายสมจิตร์	 
			เปี่ยมเปรมสุข

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นกรรมการ
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย
•	เจ้าหน้ีอ่ืน 0.01 0.11

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
เป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่�ารองจา่ยเพือ่ใชใ้นการด�าเนนิธรุกจิ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	 และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

4.	นายกิตติศักดิ์ 
			สุภาควัฒน์

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นกรรมการ 
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เจ้าหน้ีเงินทดรองจ่าย
•	เจ้าหน้ีอ่ืน 0.08 0.10

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีส�ารองจ่ายเพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

5.	นายอิสรินทร์	 
			สุวัฒโน

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นกรรมการ 
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เจ้าหน้ีเงินทดรองจ่าย
•	เจ้าหน้ีอ่ืน - 0.45

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีส�ารองจ่ายเพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

6.	นายเทอดสกุล 
			วิวิธวร

เป็นผู้ถือหุ้น 
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เจ้าหน้ีเงินทดรองจ่าย
•	เจ้าหน้ีอ่ืน 0.00 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีส�ารองจ่ายเพ่ือใช้ในการด�าเนินธุรกิจ
ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการเงินทดรองจ่ายดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

3) รายการระหว่างกันที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

เช่าทรัพย์สิน

1. บริษัท	 
ที.ซี.ซี.	
เทคโนโลยี	
จ�ากัด

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

เช่าอุปกรณ์และบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	เจ้าหน้ีอ่ืน

0.19
0.06

1,12
0.14

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ท�าสัญญากับบริษัท	ที.ซี.ซี. 
เทคโนโลยี	จ�ากัด	(ผู้ให้เช่า)	เพ่ือเช่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่กลุ่มบริษัทฯ	และได้ด�าเนินการเปรียบเทียบ 
ความเหมาะสมของข้อเสนอการให้บริการกับรายอ่ืน
แล้ว	มีข้อสรุปว่าข้อเสนอการให้บริการของ 
บริษัท	ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี	จ�ากัด	มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการและ 
ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	และมีราคาค่าเช่า
อุปกรณ์ตามอัตรามาตรฐานของบริษัท	ที.ซี.ซี. 
เทคโนโลยี	จ�ากัด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราค่าเช่าและบริการ 
ท่ีสมเหตุสมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกติ

2. บริษัท	 
เอส.เอ.ออโต้	
จ�ากัด

เป็นกิจการที่
มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

เช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	เจ้าหน้ีอ่ืน

0.74
-

0.74
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
บริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาเช่ารายปีส�าหรับพ้ืนท่ีบางส่วน 
บริเวณช้ัน	1	เน้ือท่ีประมาณ	120	ตารางเมตร	
อาคารเลขท่ี	123	ซอยโชคชัยร่วมมิตร	(รัชดา	19)	
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	 
กรุงเทพมหานคร	ซ่ึงมีอัตราค่าเช่าและมีเง่ือนไข 
การเช่าเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบกับผู้เช่าพ้ืนท่ีช้ัน	2	
ในอาคารดังกล่าวท่ีให้บุคคลอ่ืนเช่า	



8 9 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

และมีอัตราค่าเช่าท่ีใกล้เคียงกันกับอาคาร 
ส�านักงานหลักของบริษัทฯ	ท่ีเช่าจากบุคคลอ่ืน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราค่าเช่า 
ท่ีสมเหตุสมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกติ

3. บริษัท	 
อาคเนย์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

หนี้สินตามสัญญาเช่าการ
เงินจากการเช่ายานพาหนะ
•	ต้นทุนทางการเงิน
•	หน้ีสินตามสัญญาเช่าการ

เงิน

0.05
1.11

0.04
0.83

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
บริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาเช่ายานพาหนะ	Honda	
Accord	ปี	2559	จ�านวน	1	คัน	จากบริษัท	
อาคเนย์	แคปปิตอล	จ�ากัด	เป็นระยะเวลา	60	เดือน	
ซ่ึงมีเง่ือนไขในสัญญาท่ีเป็นธุรกิจปกติท่ัวไป	และ
มีอัตราค่าเช่ายานพาหนะท่ีใกล้เคียงกันกับอัตรา
มาตรฐานของบริษัท	อาคเนย	์แคปปิตอล	จ�ากัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราค่าเช่าท่ี 
สมเหตุสมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเป็นการค้าปกติ

บริการประกันภัย

4. บริษัท	อาคเนย์	
ประกันชีวิต	
จ�ากัด	(มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
พนักงาน
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	ลูกหน้ีอ่ืน

0.38
0.50

0.60
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ท�าประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานกับ
บริษัท	อาคเนย์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	 
เป็นรายปี	ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้
บริการจากบุคคลอ่ืนในอัตราความคุ้มครองท่ีเท่ากัน	
พบว่าบริษัท	อาคเนย์	ประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)	
มีอัตราค่าเบ้ียประกันท่ีต่�ากว่า 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราเบ้ียประกัน 
ท่ีสมเหตุสมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและ
เป็นการค้าปกติ

5. บริษัท	อาคเนย์	
ประกันภัย 
จ�ากัด	(มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

ประกันภัยวิชาชีพ
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	ลูกหน้ีอ่ืน

0.11
0.35

0.48
0.40

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้ท�าประกันภัยวิชาชีพ	(Professional	
Indemnity	Insurance)	กับบริษัท	อาคเนย์	 
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นรายปี	ซ่ึงเม่ือ 
เปรียบเทียบกับข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอ่ืน
ในวงเงินความรับผิดท่ีเท่ากัน	พบว่าบริษัท	อาคเนย์	 
ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีอัตราค่าเบ้ียประกัน 
ท่ีใกล้เคียงกัน	และมีเง่ือนไขความคุ้มครอง	 
ท่ีเหมาะสมกว่า



9 0 รายงานประจำาปี 2561

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราเบ้ียประกัน 
ท่ีสมเหตุสมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
และเป็นการค้าปกติ

6. บริษัท	อาคเนย์	
ประกันภัย	
จ�ากัด	(มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

ประกันภัยความรับผิด 
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่
บริหาร
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	ลูกหน้ีอ่ืน

0.02
0.12

0.20
0.21

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
บริษัทฯ	ได้ท�าประกันภัยความรับผิดของกรรมการ
และเจ้าหน้าท่ีบริหาร	(Director	and	Officer	
Liability)	กับบริษัท	อาคเนย์	ประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นรายปี	ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับข้อเสนอ
การให้บริการจากบุคคลอ่ืนในวงเงินความรับผิด
ท่ีเท่ากัน	พบว่าบริษัท	อาคเนย์	ประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	มีอัตราค่าเบ้ียประกันท่ีใกล้เคียงกัน	 
และมีเง่ือนไขความคุ้มครองท่ีเหมาะสมกว่า
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราเบ้ียประกันท่ีสมเหตุ
สมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกติ

7. บริษัท	อาคเนย์	
ประกันภัย	 
จ�ากัด	(มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

ประกันภัยยานพาหนะ
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	ลูกหน้ีอ่ืน

0.02
0.00

0.03
0.01

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
บริษัทฯ	ได้ท�าประกันภัยรถยนต์	IZUSU	MU-X	
จ�านวน	1	คัน	และประกันภัยรถยนต์	Toyota	
Camry	จ�านวน	1	คัน	กับบริษัท	อาคเนย์	ประกันภัย 
จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นรายปี	ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
ข้อเสนอการให้บริการจากบุคคลอ่ืนในข้อเสนอความ
คุ้มครองท่ีเท่ากัน	พบว่าบริษัท	อาคเนย์	ประกันภัย	
จ�ากัด	(มหาชน)	มีอัตราค่าเบ้ียประกันท่ีต่�ากว่า 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราเบ้ียประกันท่ีสมเหตุ
สมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกติ

8. บริษัท	อาคเนย์	
ประกันภัย 
จ�ากัด	(มหาชน)

มีกรรมการร่วมกัน 
กับบริษัทใหญ่
ของบริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	จ�ากัด

ประกันภัยอาคารส�านักงาน
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.01 0.01

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
บริษัทฯ	ได้ท�าประกันภัยอาคารส�านักงานเลขท่ี	163	
และเลขท่ี	123	กับบริษัท	อาคเนย์	ประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)	เป็นรายปี	ซ่ึงมีเง่ือนไขในสัญญาท่ีเป็น
ธุรกิจปกติท่ัวไป	และมีอัตราค่าเบ้ียประกันตามอัตรา
มาตรฐานของบริษัท	อาคเนย	์ประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราเบ้ียประกันท่ีสมเหตุ
สมผล	และมีเง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นการค้าปกติ



9 1 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

9. บริษัท	 
โกดัง	19	
จ�ากัด

เป็นกิจการที่ม ี
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

ค่าจัดงานเลี้ยงปีใหม่
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	เจ้าหน้ีอ่ืน

0.49
0.04

2.58
0.48

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ปี	2560	และ	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ว่าจ้าง	บริษัท	
โกดัง	19	จ�ากัด	เป็นผู้ด�าเนินการจัดงานเล้ียงปีใหม่
ส�าหรับพนักงานบริษัท	และรวมถึงเป็นผู้ด�าเนินการ 
จัดจองสถานท่ีและศิลปินส�าหรับงานเล้ียงปีใหม่ด้วย	
ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าจัดงานเล้ียงปีใหม่	รวมถึงค่า
สถานท่ีและค่าศิลปินแล้ว	พบว่าข้อเสนอการให้บริการ
ของบริษัท	โกดัง	19	จ�ากัด	มีอัตราค่าบริการ 
ท่ีใกล้เคียงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราค่าบริการ 
ท่ีสมเหตุสมผล	

10. บริษัท	 
โกดัง	19	
จ�ากัด

เป็นกิจการที่ม ี
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดท�าวิดีโอ
น�าเสนอบริษัท
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
•	ลูกหน้ีอ่ืน

-
0.26

0.33
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ว่าจ้างบริษัท	โกดัง	19	จ�ากัด	
เพ่ือจัดท�าวิดีโอน�าเสนอบริษัทต่อนักลงทุนท่ีสนใจ	
โดยมีค่าบริการจ�านวน	0.33	ล้านบาท	(ไม่รวมภาษี
มูลค่าเพ่ิม)	และได้ช�าระเงินมัดจ�าค่าจัดท�าวิดีโอแก่
บริษัท	โกดัง	19	จ�ากัด	เป็นจ�านวน	0.26	ล้านบาท	
(ในปี	2560)	ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	80.00	 
ของค่าบริการท้ังหมด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุน 
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงมีอัตราค่าบริการ 
ท่ีสมเหตุสมผล

4) รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นธุรกิจปกติและจะเกิดไม่เกิดขึ้นต่อเนื่องอีกในอนาคต

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

รายการเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มบริษัทฯ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัท	 
ยูนิเวนเจอร์	
แคปปิตอล	
จ�ากัด

เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	และมี
กรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายในการให้ค�าปรึกษา
•	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 0.77 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ท�าสัญญาว่าจ้าง	UVCAP	 
ในการให้ค�าปรึกษาด้านการบริหาร	การบัญชี	 
การเงิน	และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 
เป็นระยะเวลา	3	เดือน	ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์	
2560	ถึงเดือนเมษายน	2560	



9 2 รายงานประจำาปี 2561

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	
เน่ืองจากเป็นการรับค�าปรึกษาจาก	UVCAP	 
ซ่ึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ	UV	ท่ีจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	อยู่แล้ว	ซ่ึงช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ	
สามารถปรับโครงสร้างองค์กรส�าหรับการเข้า 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

2. บริษัทส�านักงาน 
อินทิเกรท	ดีไซน์	
จ�ากัด

เป็นกิจการที่ม ี
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

เงินลงทุนในสินทรัพย์
•	ซ้ืออุปกรณ์ 0.13 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ในปี	2560	บริษัทย่อย	ได้ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส�านักงานจากบริษัท	ส�านักงาน	อินทิเกรท	ดีไซน์	
จ�ากัด	เพ่ือปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ	โดยราคาที่ซื้อ 
มีจ�านวนใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์ที่ลงทุน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	และขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	รวมท้ังมีราคาของสินทรัพย์ท่ี 
ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว	
จึงถือว่าเป็นการท�ารายการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม

3. บริษัท	 
สโตนเฮ้นจ์ 
โฮลดิ้ง	จ�ากัด

เป็นกิจการที่ม ี
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

เงินลงทุนในสินทรัพย์
•	ซ้ืออุปกรณ์ 0.14 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ส�านักงาน
จากบริษัท	สโตนเฮ้นจ์	โฮลด้ิงส์	จ�ากัด	เพ่ือปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ	โดยราคาที่ซื้อมีจ�านวน 
ใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	และขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	รวมท้ังมีราคาของสินทรัพย์ท่ี 
ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว	 
จึงถือว่าเป็นการท�ารายการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม

4. บริษัท	 
สโตนเฮ้นจ์
นอร์ท	อีสท์	
จ�ากัด

เป็นกิจการที่ม ี
ผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

เงินลงทุนในสินทรัพย์
•	ซ้ืออุปกรณ์ 0.09 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ส�านักงาน
จากบริษัท	สโตนเฮ้นจ์	นอร์ท	อีสท์	จ�ากัด	เพ่ือปรับ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ	โดยราคาที่ซื้อมีจ�านวน 
ใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การท�ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	และขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	รวมท้ังมีราคาของสินทรัพย์ท่ี 
ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว	 
จึงถือว่าเป็นการท�ารายการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม



9 3 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)

บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่
 31 ธ.ค. 

60

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

5. บริษัท	 
สโตนเฮ้นจ์	
นอร์ท	จ�ากัด

เป็นกิจการ 
ที่มีผู้ถือหุ้นและ
กรรมการร่วมกัน

เงินลงทุนในสินทรัพย์
•	ซ้ืออุปกรณ์ 0.09 -

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้
ส�านักงานจากบริษัท	สโตนเฮ้นจ์	นอร์ท	จ�ากัด	 
เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ	โดยราคาที่ซื้อ 
มีจ�านวนใกล้เคียงกันกับมูลค่าทางบัญช ี
ของสินทรัพย์ที่ลงทุน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การท�ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนในสินทรัพย์
เพ่ือจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	และขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	รวมท้ังมีราคาของสินทรัพย์ 
ท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว	 
จึงถือว่าเป็นการท�ารายการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม

รายการให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท

6. นายไพรัช	 
เล้าประเสริฐ

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นกรรมการ 
และผู้บริหาร 
ของบริษัท

เงินกู้ยืมจากบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกัน

- รายได้อื่น
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
•	คงเหลือต้นงวด
•	ช�าระคืนระหว่างงวด

0.48

3.50
(3.50)

-

-
-

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม 
ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2560	บริษัท	สโตนเฮ้นจ์	 
แอสเสท	จ�ากัด	(“STA”)	(ซ่ึง	ณ	วันท่ี	31	มีนาคม	
2561	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)	มีเงินกู้ยืม 
คงเหลือกับนายไพรัช	เล้าประเสริฐ	เป็นจ�านวน	
3.50	ล้านบาท	ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีอัตราดอกเบ้ีย	
และในปี	2560	นายไพรัช	เล้าประเสริฐ	ได้ปรับลด 
ยอดเงินกู้ยืมให้แก่	STA	เป็นจ�านวน	0.48	ล้านบาท	
ซ่ึงกลุ่มบริษัทฯ	บันทึกการปรับลดยอดเงิน 
ดังกล่าวเป็นรายได้อ่ืน	และ	STA	ได้ช�าระเงินกู้ยืม
คงเหลือจ�านวน	3.02	ล้านบาท	จนครบถ้วนแล้ว 
ในปี	2560	และ	ณ	ปัจจุบัน	STA	ได้ด�าเนินการ 
จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	และ 
ช�าระบัญชีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การปรับลดยอดเงินกู้ยืมโดยนายไพรัช	เล้าประเสริฐ	
ถือเป็นรายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ	 
ในการช�าระเงินกู้ยืมของ	STA	ซ่ึงช่วยเหลือให้	STA	
สามารถจดทะเบียนเลิกบริษัทและช�าระบัญชีได้ 
อย่างลุล่วงมากข้ึน	จึงถือว่าเป็นรายการท่ีเหมาะสม

7. กลุ่มผู้ถือหุ้น 
และผู้บริหาร
กลุ่มบริษัทฯ

เงินชดเชยค่าคดีความ
•	รายได้อ่ืน
•	ลูกหน้ีอ่ืน

1.69
1.69

2.73
2.73

ความจ�าเป็นและความเหมาะสม
ในปี	2560	บริษัทฯ	ได้ถูกศาลช้ันต้นตัดสินให้ช�าระ
เงินค่าคดีความจ�านวน	1.69	ล้านบาท	และในปี	
2561	บริษัทได้ถูกศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ช�าระเงิน 
ค่าคดีความจ�านวน	4.42	ล้านบาท	ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 
จากเดิมจ�านวน	2.73	ล้านบาท	จากการให้บริการ 
ในโครงการหน่ึงเม่ือปี	2556	โดยในปัจจุบัน	 
คดีความดังกล่าวอยู่ระหว่างการย่ืนฎีกา	
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บุคคล / นิติบุคคล 
ที่อาจม ี

ความขัดแย้ง

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ล้านบาท)

ความจำาเป็นและความเหมาะสม
ของรายการระหว่างกัน /

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
61

งวดป ี
สิ้นสุดวันที ่

31 ธ.ค. 
60

ท้ังน้ี	กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	 
มีข้อตกลงร่วมกันกับ	UVCAP	ซ่ึงมีข้อก�าหนดว่า
กรณีท่ีกลุ่มบริษัทฯ	ถูกย่ืนฟ้องร้องและถูกตัดสินให้
ช�าระเงินส�าหรับคดีความท่ีเกิดข้ึนก่อนการ 
เข้าลงทุนโดย	UVCAP	(ปี	2559)	กลุ่มผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและ
ชดเชยเงินค่าคดีความดังกล่าว	โดยในปี	2560	 
กลุ่มบริษัทฯ	ได้บันทึกเงินชดเชยดังกล่าวเป็นรายได้
อ่ืนและลูกหน้ีอ่ืนเป็นจ�านวนเงิน	1.69	ล้านบาท 
ณ	วันท่ีบริษัทฯ	ได้ถูกศาลช้ันต้นตัดสินให้ช�าระเงิน
ค่าคดีความ	(ปี	2560)	และในไตรมาส	1	ปี	2561	
กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ช�าระ
เงินชดเชยค่าคดีความดังกล่าวแก่บริษัทฯ	เพ่ือ
เป็นการค้�าประกันส�าหรับความเสียหายอันเป็น 
ผลมาจากค�าพิพากษาของศาลช้ันต้นดังกล่าว	 
และในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้บันทึกเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นรายได้อ่ืนและลูกหน้ีอ่ืนเป็นจ�านวนเงิน	
2.73	ล้านบาท	ณ	วันท่ีบริษัทฯ	ได้ถูกศาลอุทธรณ์
ตัดสินให้ช�าระเงินค่าคดีความ	(ปี	2561)	
นอกจากน้ี	บริษัทฯ	มีบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มผู้ถือหุ้น 
และผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ	ซ่ึงก�าหนดให้บริษัทฯ	 
ฟ้องร้องคดีดังกล่าวจนถึงท่ีสุด	และหากศาลได้มี 
ค�าพิพากษาจนถึงท่ีสุดแล้วและให้บริษัทฯ	เป็นฝ่าย
ชนะคดี	บริษัทฯ	ตกลงช�าระเงินชดเชยคืนแก่กลุ่ม
ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ	ในจ�านวน
เท่ากับท่ีบริษัทฯ	ได้รับมา	ท้ังน้ี	หากบริษัทฯ	เป็น
ฝ่ายแพ้คดี	และจ�านวนเงินท่ีต้องช�าระสูงกว่า 
เงินค้�าประกันจ�านวน	1.69	ล้านบาท	ท่ีกลุ่มผู้ถือหุ้น
และผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ	ได้ให้ไว้ดังกล่าว	 
กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ	ตกลง 
ช�าระเงินในส่วนท่ีขาดอยู่ท้ังจ�านวน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การรับช�าระเงินชดเชยจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่ม 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ	ดังกล่าวถือเป็นรายการ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ในการช�าระเงินค่า 
คดีความในกรณีท่ีบริษัทฯ	เป็นฝ่ายแพ้คดี	 
นอกจากน้ี	แม้ในกรณีท่ีบริษัทฯ	เป็นฝ่ายชนะคดี	
บริษัทฯ	จะคืนเงินชดเชยในจ�านวนท่ีเท่ากันกับ 
ท่ีได้รับจากกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของ 
กลุ่มบริษัทฯ	เท่าน้ัน	จึงถือว่าเป็นรายการท่ีเหมาะสม
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1.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ 

      ระหว่างกนั

 ในปัจจบุนั	 UVCAP	 ถอืหุน้บรษิทัฯ	 อยูร้่อยละ	 27.18		
ของทนุจดทะเบียนทีอ่อกและช�าระแล้วของบรษิทัฯ	และเนือ่งด้วย	
UVCAP	 เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย	 UV	 ซึ่งมีบุคคลหรือบริษัท 
ท่ีเกีย่วข้องกนัเป็นจ�านวนมาก	 กลุม่บรษิทัฯ	 จงึมแีนวทางในการ
ตรวจสอบและระบบุคุคลเกีย่วโยงทีม่รีายการระหว่างกนักบักลุม่
บริษัทฯ	เพือ่ให้สามารถมัน่ใจได้ว่ามกีารอนมุตั	ิตรวจสอบ	และเปิด
เผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 
มีการจดัท�าแฟ้มข้อมลูบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่คยมธีรุกรรมกบักลุม่
บริษัทฯ	 อยู่แล้ว	 เพื่อให้สามารถระบุความสัมพันธ์ได้ทันทีเมื่อ 
มีธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวอีกคร้ัง	 รวมทั้งเมื่อกลุ่มบริษัทฯ	 
มีการเสนอราคาในโครงการใหม่	 กลุ่มบริษัทฯ	 จะด�าเนินการ 
ตรวจสอบรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ว่าจ้างโครงการ 
ดงักล่าวทกุคร้ัง	และกรณทีีผู่ว่้าจ้างดงักล่าวเป็นบรษิทัทีม่ผู้ีถอืหุน้
เป็นอีกบริษัทหน่ึง	 จะต้องด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลกรรมการ 
และผูถ้อืหุ้นของบรษิทัทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ดงักล่าว	 จนทราบถงึบคุคล 
ท่ีเป็นผูมี้อ�านาจหรอืผูถ้อืหุน้ในล�าดบัสงูสดุ	(Ultimate	shareholder) 
ของผูว่้าจ้างท้ังหมด	เพือ่ให้ทราบว่าผูว่้าจ้างดงักล่าวถอืเป็นบคุคล
ท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืไม่
	 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 1/2561 
เมือ่วนัที	่ 14	พฤษภาคม	2561	 ได้มมีตอินมุตัหิลกัการเกีย่วกบั 
ข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปในการท�าธุรกิจ
ระหว่างบริษทัและบรษิทัย่อย	กบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืบคุคลที่
มีความเกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ 
ที่วิญญูชนพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน	 
โดยบริษัทฯ	 จะจัดท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส
	 บรษิทัฯ	 ให้ความส�าคญัต่อการพจิารณารายการต่างๆ	
อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ	 เป็นส�าคญั	 ด้วยเหตนุี้	
บริษทัฯ	จงึให้ความส�าคญัต่อการป้องกนัรายการทีอ่าจเป็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือรายการ
ระหว่างกนั	โดยมหีลกัการทีส่�าคญั	ดงันี้
1.	 กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบถึง

ความสมัพนัธ์หรอืรายการเกีย่วโยงในกจิการทีอ่าจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

2.	 หลกีเลีย่งการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ	ผู้บรหิาร	หรอื
บุคคลทีมี่ความเกีย่วข้องทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผล
ประโยชน์กบับรษิทัฯ	 ในกรณทีีจ่�าเป็นต้องท�ารายการนัน้	 ให้มี
การน�าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือพจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมการ
บริษทั	 และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	 (แล้วแต่กรณ)ี	

ตามหลกัเกณฑ์การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีต่ลาดหลักทรพัย์ฯ	
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	 และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 (“ส�านกังาน	 ก.ล.ต.”)	
ก�าหนด	และตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

3.	 กรรมการ	 ผูบ้รหิาร	 หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องจะกระท�า
ธุรกรรมกับบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อยได้ต่อเมือ่ธุรกรรมดงักล่าว
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (แล้วแต่กรณี)	 ตามหลักเกณฑ์การท�า
รายการที่เก่ียวโยงกันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ	และส�านกังาน	ก.ล.ต.	แล้ว	เว้นแต่ธรุกรรม
ดงักล่าวจะเข้าลกัษณะใดลกัษณะหนึง่	ดงัต่อไปนี้
(ก)	 ธรุกรรมทีเ่ป็นรายการธรุกจิปกตหิรอืรายการสนบัสนนุ

ธรุกจิปกต	ิซึง่มข้ีอตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบั
ทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	
หรอืบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง	แล้วแต่กรณ	ีและเป็นข้อ
ตกลงทางการค้าหรอืการสนบัสนนุธรุกจิ

(ข)	 การกู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและ
ลกูจ้าง

(ค)	 ธรุกรรมทีคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ของบรษิทัหรอืคูส่ญัญา
ทัง้สองฝ่ายมสีถานะเป็น
(1)	 บริษัทย่อยที่บริษัทฯ	 เป็นผู้ถือหุ้น	 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ	 90	 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
ของบรษิทัย่อย	หรอื

(2)	 บริษัทย่อยที่กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคล 
ที่มีความเก่ียวข้องถือหุ้น	 หรือมีส่วนได้เสีย 
อยูด้่วย	ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม	ไม่เกนิจ�านวน
อตัราหรอืมีลกัษณะตามทีค่ณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุประกาศก�าหนด

(ง)	 ธุรกรรมในประเภทหรอืทีม่มีลูค่าไม่เกินจ�านวนอัตราท่ี
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

4.	 ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ	
และจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทัฯ	อย่างเคร่งครดั	เพือ่ให้บรษิทัฯ	
เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 และ 
จดัให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูเพือ่สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ
ของพนกังานทัว่ทัง้บรษิทัฯ

	 โดยส�าหรับการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
ของบริษัทฯ	 ผู ้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 
มีส่วนได้เสียในการท�ารายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือสิทธิ
ออกเสียงในการอนมุตักิารท�ารายการ	 อกีทัง้	 บรษิทัฯ	 จะปฏบิตัิ
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ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
เรือ่ง	การเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัฯ	ในรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั	พ.ศ.	2546	หมวด	5	วธิดี�าเนนิการเมือ่มรีายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	 รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรัพย์ข้อบังคับ	ประกาศ	ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของส�านกังาน	
ก.ล.ต.	 คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	 และตลาดหลกัทรพัย์ฯ	 ที่
เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว	รวมทัง้บรษิทัฯ	จะปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ	
และบริษทัย่อยตามมาตรฐานบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบหรอืสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 รายงานประจ�าปี	 และแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปีของบรษิทัฯ	(แบบ	56-1)
	 นอกจากนี้	 ส�าหรับการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่มี
ลกัษณะเป็นการด�าเนนิธรุกจิปกตนิัน้	 นโยบายการเข้าท�ารายการ
ระหว่างกนัได้ก�าหนดให้ฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ	 มอี�านาจอนมุตัิ
การเข้าท�ารายการดงักล่าว	อย่างไรกด็	ีเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของ
กลุม่บรษิทัฯ	 รวมถงึความโปร่งใสในการควบคมุและก�ากบัดแูล
การท�ารายการระหว่างกนั	บรษิทัฯ	ได้พจิารณาอนมุตัแินวทางการ
พิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็น
รายการธรุกจิปกติ	เพือ่พสิจูน์ว่ารายการระหว่างกนัทีบ่รษิทัฯ	หรอื
บรษิทัย่อยจะตกลงจะเข้าท�านัน้	 เป็นรายการธรุกจิปกตทิีม่รีาคา
และเงื่อนไขที่เป็นธรรมหรือไม่	 โดยมีรายละเอียดของแนวทาง 
โดยสรปุ	ดังนี้
	 รายการทีเ่ป็นธรุกจิปกต	ิหมายถงึ	การให้บรกิารแก่	หรอื
การซือ้สนิค้า/ใช้บริการจากบคุคลทีม่คีวามเกีย่วโยงหรอืเกีย่วข้อง
กนักับบริษัทฯ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ	
อันได้แก่	 เป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 และ 
ให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมงาน
ตกแต่งภายใน	 และงานอนรุกัษ์โบราณสถาน	 เป็นต้น	 รวมถงึมี
ราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรมในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ 
พึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจ 
ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการผูบ้ริหารหรือบุคคลทีเ่กีย่วข้อง	(Arm’s	Length	Basis)	เช่น

•	 การท�าการค้าภายใต้ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ	 หรือ
บริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลท่ัวไป	หรือ

•	 การท�าการค้าภายใต้ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ี 
เก่ียวโยงกันให้กับบุคคลท่ัวไป	หรือ

•	 การท�าการค้าภายใต้ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ	
สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับ 
บริษัทฯ	ให้กับบุคคลท่ัวไป	เป็นต้น

	 ซึง่หากการให้บรกิารแก่	หรอืการซือ้สนิค้า/ใช้บรกิารจาก
บคุคลทีม่คีวามเกีย่วโยงหรอืเกีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ	 ทีเ่กีย่วข้อง
กบัการด�าเนนิธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ	นัน้	มรีาคาและเงือ่นไข
ทีเ่ป็นธรรม	จงึจะถอืว่าเป็นรายการทีเ่ป็นธุรกิจปกต	ิและฝ่ายจดัการ
มีอ�านาจอนุมัติเข้าท�ารายการได้	 โดยผู้บริหารต้องเปรียบเทียบ
อัตราก�าไรข้ันต้นที่คาดว่าจะได้รับจากการให้บริการในโครงการ 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 หรือให้บริการ
ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม	งานตกแต่งภายใน	
และงานอนรุกัษ์โบราณสถานทีเ่ป็นรายการระหว่างกนั	(“โครงการ	
RPT”)	 กับอัตราก�าไรขั้นต้นที่ประมาณไว้ส�าหรับโครงการที่มี
ลักษณะและความซับซ้อนโครงการใกล้เคียงกันที่ให้บริการ 
แก่บคุคลภายนอก	หรอืกรณทีีเ่ป็นโครงการทีก่ลุม่บรษิทัฯ	ไม่เคย
ให้บริการมาก่อนและไม่มีโครงการอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ 
ให้พิจารณาว่าโครงการ	 RPT	 มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่าขั้นต�่า 
ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบการคิดค่าบริการวิชาชีพของกลุ่มบริษัทฯ	
หรือไม่	 เพ่ือพิสูจน์ความเป็นธรรมของราคาในการให้บริการใน
โครงการ	 RPT	 นอกจากนี	้ ผูบ้รหิารต้องตรวจสอบเงือ่นไขของ 
ร่างสัญญาให้บริการว่ามีเงื่อนไขที่ไม่เป็นการค้าปกติหรือไม่	 
เพ่ือพิจารณาความเป็นธรรมของเงื่อนไขในการให้บริการใน
โครงการ	 RPT	 อย่างไรกด็	ี หากผูบ้รหิารพจิารณาแล้วโครงการ	
RPT	นัน้	มรีาคา	และ/หรอืเงือ่นไขของสญัญาทีไ่ม่เป็นธรรมหรอื
ไม่เป็นการค้าโดยปกต	ิ ให้บรษิทัฯ	 รวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องรวม
ถงึเหตผุลและความจ�าเป็น	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในการอนมุตักิารเข้าท�ารายการ

	 ซึ่งแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรมของการเข้า 
ท�ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติดังกล่าว	 จะช่วย
สนบัสนนุให้การด�าเนนิธรุกจิกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั	เป็นไปอย่าง
โปร่งใส	 พิสูจน์ได้	 และมีเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม	 สามารถ
เปรียบเทียบกันได้กับการด�าเนินธุรกิจกับบุคคลอื่น	 เพ่ือรักษา 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้จากการถ่ายโอนผลประโยชน์ไปยงับคุคล
ทีเ่กีย่วโยงกนักบักลุม่บรษิทัฯ	 
1.2 นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน 

      ในอนาคต

	 กลุ ่มบริษัท	 คาดว่า	 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 
จากการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท	 จะยังคงมีอยู่ต่อไป
ในอนาคตตามความจ�าเป็นและเหมาะสม	เช่น	การให้บรกิารเป็น
ทีป่รกึษาบรหิารและควบคมุงานก่อสร้าง	ออกแบบสถาปัตยกรรม	
ออกแบบวิศวกรรม	 และการท�าประกันกับบริษัทที่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันกับกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นต้น	 โดยที่การเข้าท�ารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวจะเป็นไปตามลักษณะการท�าการค้า 
ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ซึ่งมีการก�าหนดแนวทางการพิสูจน์
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ความเป็นธรรมของการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการ
ธรุกจิปกติไว้อย่างชดัเจน	โดยต้องมรีาคาและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม
เป็นธรรม	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยเป็น
ส�าคัญ	รวมทัง้ก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบ 
การปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย ่อย	 
เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายการเข้าท�า
รายการระหว่างกัน	 และแนวทางการพิสูจน์ความเป็นธรรม 
ของการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติอย่าง
ถูกต้อง	ครบถ้วน
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คำาอธิบาย 
และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

1. การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ
	 ในปี	2560	-	2561	กลุม่	STI	มรีายได้จากการให้บรกิาร
จ�านวน	 494.56	 ล้านบาท	 และ	 631.39	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 
ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็น	
(1)		รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
(2)	 รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	 

ตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม	 STI	 โดยมีรายละเอียดรายได้
จากการให้บริการจ�าแนกตามส่วนงานของกลุ ่ม	 STI	 
ในปี	2560	-	2561	ดังต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้จากการให้บริการจำาแนกตามส่วนงานของกลุ่ม STI  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 

รายการ
ดำาเนินการ

โดย

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง		
STI/
STH

400.84 81.05 551.02 87.27

รายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม STH 93.72 18.95 80.37 12.73

รวมรายได้จากการให้บริการ 494.56 100.00 631.39 100.00

	 โดยในปี	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มีรายได้จาก 
ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	จ�านวน	400.84	
ล้านบาท	 และ	 551.02	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 และส�าหรับ 
รายได ้จากธุรกิจออกแบบสถาป ัตยกรรมและวิศวกรรม 
ของกลุ่ม	STI	 ในปี	2560	-	2561	มีจ�านวน	93.72	ล้านบาท	
และ	 80.37	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ซึ่งกลุ่ม	 STI	 มีรายได้หลัก 
จากธุรกจิท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง	ซึง่ในปี	2560	- 

2561	 ธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ	 81.05 
ถึงร้อยละ	87.27	ของรายได้จากการให้บริการรวม	
	 โดยกลุ่ม	STI	เป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการหลากหลายประเภท	 ซึ่งมีราย
ละเอียดสัดส่วนรายได้ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุม 
งานก่อสร้างแยกตามประเภทโครงการของกลุ่ม	 STI	 ส�าหรับ 
ปี	2560	และปี	2561	ดังต่อไปนี้
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สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI 

แยกตามลักษณะโครงการสำาหรับปี 2560

โรงแรม  

11.22%

คอนโดมิเนียม 

41.65%

Mixed-ues Development 

11.14%

อ่ืนๆ** 

6.42%

อาคารศาสนสถาน 

3.12%อาคารอเนกประสงค์ 

3.84%
สถานศึกษา  

4.05%
ศูนย์การค้า 

8.06%
สำานักงาน 

10.51%

หมายเหตุ			*	ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกต ิ
														**	อื่นๆ	เช่น	โครงการประเภทอาคารตลาด	สนามกอล์ฟ	และโรงพยาบาล	เป็นต้น

สัดส่วนรายได้* ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของกลุ่ม STI 

แยกตามลักษณะโครงการสำาหรับปี 2561

หมายเหตุ			*		ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกต ิ
														**	อื่นๆ	เช่น	โครงการประเภทสถานศึกษา	สนามกอล์ฟ	และโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นต้น

Mixed-Use Development 

27.88% 

คอนโดมิเนียม 

33.39%

อาคาอเนกประสงค์ 

8.02%

อาคารสำานักงาน 

7.87%

โรงแรม 

7.44%

ศูนย์การค้า 

3.26%

โรงงานและสำานักงาน 

2.39% อ่ืนๆ** 

7.52%

อาคารศาสนสถาน 

2.22%
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 ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของ 
กลุ ่ม	 STI	 มีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแนวราบและ 
แนวสูง	 โดยในปี	 2560	 และปี	 2561	 คิดเป็นร้อยละ	 41.65	 
และร้อยละ	 33.39	 ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุม 
งานก่อสร้างที่ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกต ิ
ในแต่ละปี	 ตามล�าดับ	 ซึ่งในปัจจุบัน	 โครงการประเภท
คอนโดมิเนียมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลตามการขยายตัวของการขนส่งมวลชน	 เช่น	
รถไฟฟ้า	 นอกจากนี้	 กลุ่ม	 STI	 มีสัดส่วนรายได้จากโครงการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท	 Mixed-use	 Development 
ในปี	2560	และปี	2561	คดิเป็นร้อยละ	11.14	และร้อยละ	27.88	
ของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่รวม 
รายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละปี	 ตามล�าดับ	 
ซึ่งโครงการประเภท	Mixed-use	Development	เป็นโครงการ
ในรูปแบบผสมผสาน	 โดยมีอสังหาริมทรัพย์หลากหลาย 
ประเภท	เช่น	ประเภทที่พักอาศัย	ศูนย์การค้า	อาคารส�านักงาน	

รวมอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน	 ซึ่งจะส่งเสริมให้อสังหาริมทรัพย์ 
มมีลูค่าเพิม่มากกว่าการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์แบบใดแบบหนึง่
เพียงอย ่างเดียว	 และโครงการประเภท	 Mixed-use	 
Development	 ได้รับความสนใจจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และมีการขยายตัวอย ่างต ่อเนื่องในปัจจุบัน	 นอกจากนี้	 
กลุ ่มบริษัทฯ	 ยังเป็นผู ้ให้บริการในโครงการประเภทอื่นๆ	 
อย่างหลากหลาย	 เช่น	 อาคารส�านักงาน	 อาคารอเนกประสงค์	
โรงแรม	ศูนย์การค้า	และอาคารศาสนสถาน
	 ส�าหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
ของกลุ ่ม	 STI	 นั้น	 มี สัดส ่วนรายได ้หลักจากโครงการ 
ประเภทคอนโดมิเนียมเช่นเดียวกันกับธุรกิจที่ปรึกษาบริหาร 
และควบคุมงานก่อสร้าง	 ทั้งนี้	 มีการกระจายตัวของรายได้ 
จากโครงการที่หลากหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ 
ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง	 โดยมีรายละเอียด
สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
แยกตามประเภทโครงการของกลุ ่ม	 STI	 ส�าหรับปี	 2560	 
และปี	2561	ดังต่อไปนี้

สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI 

แยกตามลักษณะโครงการสำาหรับปี 2560

หมายเหตุ			*	อื่นๆ	เช่น	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	สะพานเชื่อม	โรงพยาบาล	และศูนย์การค้า	เป็นต้น

อาคารอเนกประสงค์  

18.02%

คอนโดมิเนียม  

25.71%

อาคารสำานักงาน 

7.88%
อาคารที่พักผู้โดยสาร 

11.15%

โครงสร้างป้องกันน้ำาท่วม  

5.23%

บ้านพักอาศัย  

4.32%

โรงงาน  

4.05%

โรงแรม 

3.44%
อื่นๆ* 

14.87%

อาคารศาสนสถาน  

5.34%
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คอนโดมิเนียม  

25.71%

สัดส่วนรายได้ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม STI 

แยกตามลักษณะโครงการสำาหรับปี 2561

อาคารอเนกประสงค์ 

26.08%

คอนโดมิเนียม 

23.54%ผังเมือง 

17.57%

โครงสร้างพื้นฐาน 

7.06%

อาคารสำานักงาน 

5.24%

อาคารที่พักผู้โดยสาร 

4.26%

โรงแรม 

3.64%
อื่นๆ* 

5.59%

โรงงาน 

7.01%

หมายเหตุ			*	อื่นๆ	เช่น	อาคารศาสนสถาน	ศูนย์การค้า	และสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้าง	เป็นต้น

 โดยธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
ของกลุ ่ม 	 ST I 	 มีสัดส ่ วนรายได ้จากโครงการพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในปี	2560	และปี	2561	 
คิดเป็นร้อยละ	 25.71	 และร้อยละ	 23.54	 ของรายได้จาก 
ธรุกจิออกแบบสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมในแต่ละปี	ตามล�าดบั	
และมีสัดส ่วนรายได ้จากโครงการอาคารอเนกประสงค ์	 
ในปี	 2560	 และปี	 2561	 คิดเป ็นร ้อยละ	 18.02	 และ 
ร้อยละ	26.08	ของรายได้จากธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรมในแต่ละปี	ตามล�าดบั	ซึง่มสีดัส่วนรายได้จากโครงการ

หลากหลายประเภท	เช่น	อาคารส�านักงาน	โรงงาน	และอาคาร
ศาสนสถาน	 รวมถึงงานออกแบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็น
โครงการก่อสร้างเขื่อนและระบบระบายน�้าจากภาครัฐบาล	
นอกจากนี้	ในปี	2561	กลุ่ม	STI	มีสัดส่วนรายได้จากโครงการ
ออกแบบผังเมอืงโดยคดิเป็นร้อยละ	17.57	ของรายได้จากธรุกจิ
ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในงวดดังกล่าว	 จากการ
ได้รับว่าจ้างเป็นผู้ออกแบบผังเมืองในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor)	
ส�าหรับจังหวัดชลบุรีในปี	2561	
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โครงสร้างรายได้จากการให้บริการของกลุ่ม STI แยกรายกลุ่มผู้ว่าจ้าง 
สำาหรับปี 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

กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ	** 2.39 1.32

หมายเหตุ	 	*		ไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกต ิ
**	กลุ่มผู้ว่าจ้างอื่นๆ	ได้แก่	สมาคม	และบุคคลธรรมดา

 โดยกลุม่	STI	มสีดัส่วนรายได้ส่วนใหญ่จากภาคเอกชน	
ซึ่งในปี	 2560	 และปี	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มีสัดส่วนรายได้จาก 
ผู้ว่าจ้างภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ	 85.78	 และร้อยละ	 82.57	 
ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวมรายได้ที่นอกเหนือจาก 
ค่าบริการปกติในแต่ละงวด	ตามล�าดับ	โดยครอบคลุมทั้งบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และที่ไม่จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	เช่น

•	 กลุ่มบริษัท	ยูนิเวนเจอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กลุ่มบริษัท	เอเวอร์แลนด์	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 กลุ่มบริษัท	อนันดา	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กลุ่มบริษัท	แลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กลุ่มบริษัท	ออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กลุ่มบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กลุ่มบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กลุ่มบริษัท	ทีซีซี	แอสเซ็ทส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 กลุ่มบริษัท	พราวด์	เรสซิเดนท์	จ�ากัด
•	 กลุ่มบริษัท	อีลิเชี่ยน	ดิเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด
•	 บริษัท	เมโทร	โพลิสพรอพเพอร์ตี้ส์	จ�ากัด
•	 บริษัท	บวิค-ไทย	จ�ากัด
•	 บริษัท	วัน	แบงค็อก	จ�ากัด
•	 บริษัท	เกษมทรัพย์วัฒน	จ�ากัด
•	 บริษัท	แกรนด์	ยูนิตี้	ดิเวลล็อปเมนท์	จ�ากัด

รวมทั้งมีกลุ่มผู้ว่าจ้างที่เป็นภาครัฐบาล	เช่น
•	 กรมโยธาธิการและผังเมือง
•	 ส�านักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
•	 กรมท่าอากาศยาน
•	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

	 นอกจากนี้	 ในปี	 2560	 และปี	 2561	 กลุ ่ม	 STI	 
มีสัดส่วนรายได้จากผู ้ว ่าจ้างภาครัฐคิดเป็นร้อยละ	 9.45	 
และร้อยละ	 14.79	 ของรายได้จากการให้บริการซึ่งไม่รวม 
รายได้ที่นอกเหนือจากค่าบริการปกติในแต่ละงวด	 ตามล�าดับ 
ซึ่งรายได้จากผู้ว่าจ้างภาครัฐในปี	 2561	 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดปี	 2560	 โดยมีสาเหตุจากการได้รับ 
ว่าจ้างเป็นวิศวกรที่ปรึกษาในโครงการของภาครัฐบาลหลาย
โครงการในปี	2561	เช่น	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	
และโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นต้น
	 ส�าหรับปี	2561	กลุ่ม	STI	มีรายได้จากการให้บริการ
เพ่ิมขึ้นจ�านวน	 136.83	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 27.67	 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี	 2560	 ซึ่งมีสาเหตุหลัก 
จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างจ�านวน	150.18	ล้านบาท	จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
งานที่ให้บริการในปี	2561	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	 เช่น	
โครงการ	 One	 Bangkok	 และโครงการ	 The	 Parq	 และ 
โครงการประเภทอาคารอเนกประสงค์	เป็นต้น	ในขณะเดียวกัน	
รายได ้จากธุรกิจออกแบบสถาป ัตยกรรมและวิศวกรรม 
มีจ�านวนลดลง	 13.35	ล้านบาท	 เนื่องจากปริมาณงานที่ลดลง
ในปี	2561

รายได้อ่ืน
	 กลุ่ม	STI	มีรายได้อื่นในปี	2560	-	2561	จ�านวน	3.78	
ล้านบาท	 และ	 3.71	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	
0.76	และ	0.58	ของรายได้รวมในแต่ละปี	ตามล�าดับ	
	 รายได้อื่นของกลุ ่ม	 STI	 มีส่วนประกอบหลัก	 คือ	 
รายได ้จากเงินชดเชยค่าคดีความโดยกลุ ่มผู ้ถือหุ ้นและ 
ผู้บริหารกลุ่ม	STI	และรายได้ดอกเบี้ยรับ
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ต้นทุนการให้บริการและกำาไรข้ันต้น
	 กลุ่ม	 STI	 มีต้นทุนการให้บริการในปี	 2560	 -	 2561	
จ�านวน	 330.67	 ล้านบาท	 และ	 431.39	 ล้านบาท	ตามล�าดับ 
ซึ่งสามารถจ�าแนกเป็น	 (1)	 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 

(2)	 ต้นทุนผู้รับจ้างช่วง	 (Sub-contractor)	 และ	 (3)	 ต้นทุนท่ี 
เกีย่วเนือ่งกบัการให้บรกิารอืน่ๆ	โดยมรีายละเอยีดต้นทนุการให้
บริการจ�าแนกตามประเภทของกลุ่ม	 STI	 ในปี	 2560	 -	 2561	 
ดังต่อไปนี้

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม STI  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561

 

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 294.67 89.11 344.25 79.80

ต้นทุนผู้รับจ้างช่วง	(Sub-contractor) 34.55 10.45 80.01 18.55

ต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการอื่นๆ*	 1.45 0.44 7.13 1.65

รวมต้นทุนการให้บริการ 330.67 100.00 431.39 100.00

หมายเหตุ		*	ต้นทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการอื่นๆ	เช่น	ค่าพิมพ์เขียว	ค่าถ่ายเอกสาร	ค่าใช้จ่ายวัสดุ	เป็นต้น

	 ต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่ของกลุ่ม	STI	คือต้นทุน
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 โดยกลุ่ม	 STI	 มีต้นทุนที่เกี่ยวข้อง 
กับพนักงานในปี	 2560	 -	 2561	 จ�านวน	 294.67	 ล้านบาท	 
และ	 344.25	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
89.11	 และร้อยละ	 79.80	 ของต้นทุนการให้บริการในแต่ละปี	
ตามล�าดับ	 โดยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่ม	 STI	 
ในปี	 2561	 มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	 49.58	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น 
การเพิม่ขึน้ร้อยละ	16.83	เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า	ซึง่การเพิม่ขึน้ 
ของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในแต่ละปีมีสาเหตุหลัก 
จากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนพนักงานเพื่อรองรับปริมาณงาน 
ท่ีสงูขึน้	และจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนพนกังานทีป่รบัเพ่ิมขึน้
ในแต่ละปี
	 นอกจากนี	้ในการรบังานบางโครงการทีม่ขีอบเขตงาน
บริการที่ต้องอาศัยความรู ้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 
หรือในกรณีที่กลุ ่ม	 STI	 มีการขาดแคลนบุคลากรส�าหรับ 
การให้บริการในระยะสั้น	 กลุ่ม	 STI	 จะว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง 
(Sub-contractor)	 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการเป็น 
ท่ีปรกึษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง	ออกแบบสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม	 หรืองานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ	 
เพื่อให้บริการในขอบเขตงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้าน	หรือเพื่อชดเชยความขาดแคลนบุคลากรในระยะสั้น

ดังกล่าว	โดยกลุ่ม	STI	มีต้นทุนผู้รับจ้างช่วง	(Sub-contractor)	
ในปี	2560	-	2561	จ�านวน	34.55	ล้านบาท	และ	80.01	ล้านบาท 
ตามล�าดับ	
	 นอกจากนี้	ต้นทุนการให้บริการของกลุ่ม	STI	สามารถ
จ�าแนกตามประเภทธุรกิจของกลุ่ม	STI	 เป็น	 (1)	ต้นทุนการให้
บริการในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร ้าง 
(2)	 ต้นทุนการให้บริการในธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรม	
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รายได้ ต้นทุน และกำาไรขั้นต้นจากการให้บริการของกลุ่ม STI 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

รายได้จากการให้บริการ 400.84 100.00 551.02 100.00

ต้นทุนการให้บริการ 274.03 68.36 376.94 68.41

ก�าไรขั้นต้น 126.81 31.64 174.08 31.59

ธุรกิจให้บริการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

รายได้จากการให้บริการ 93.72 100.00 80.37 100.00

ต้นทุนการให้บริการ 56.64 60.44 54.45 67.75

ก�าไรขั้นต้น 37.08 39.56 25.92 32.25

รวมรายการทั้ง 2 ธุรกิจ

รายได้จากการให้บริการ 494.56 100.00 631.39 100.00

ต้นทุนการให้บริการ 330.67 66.86 431.39 68.32

ก�าไรขั้นต้น 163.89 33.14 200.00 31.68

 โดยกลุ ่ม	 STI	 มีก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจที่ปรึกษา 
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในปี	 2560	 -	 2561	 จ�านวน	
126.81	 ล้านบาท	 และ	 174.08	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือ 
คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	 31.64	 และ	 31.59	 ในแต่ละปี	
ตามล�าดับ	
	 ในขณะเดียวกัน	 กลุ่ม	 STI	 มีก�าไรข้ันต้นจากธุรกิจ
ออกแบบสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมในปี		2560	-	2561	จ�านวน	
37.08	 ล้านบาท	 และ	 25.92	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือ 
คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	 39.56	 และ	 ร้อยละ	 32.25	 
ในแต่ละปี	ตามล�าดับ
	 นอกจากนี้	 กลุ่ม	 STI	 มีอัตราก�าไรขั้นต้นของธุรกิจ 
ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างในปี	 2561	 ลดลงเล็ก
น้อยจากร้อยละ	31.64	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	31.59	ในปี	2561	
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนว่าจ้างผู ้รับจ้าง 
ช่วง	(Sub-contractor)	ในงวดไตรมาส	2	และไตรมาส	3	ของ

ปี	 2561	 เนื่องจากมีการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเป็น 
ผู ้รับจ ้างช ่วง	 ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป ็นกรณีพิเศษ 
ส�าหรับการก ่อสร ้างโครงการหนึ่ง	 ซึ่งขอบเขตงานและ 
ต้นทุนการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วงรายดังกล่าวได้ส้ินสุดลงแล้วใน
ไตรมาส	 3	 ปี	 2561	 และส�าหรับธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมของกลุ่ม	 STI	 มีอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	 2561	 
ลดลงจากร้อยละ	 39.56	 ในปี	 2560	 เป็นร้อยละ	 32.25	 ในปี	
2561	เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องจาก 
การลดลงของปริมาณโครงการออกแบบที่มอีตัราก�าไรขั้นต้นสูง
ของกลุ่ม	STI	ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2561	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 กลุ่ม	STI	มีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี	2560	-	2561	
จ�านวน	 93.06	 ล้านบาท	 และ	 115.84	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ		 
โดยมรีายละเอยีดของค่าใช้จ่ายในการบรหิารในแต่ละปี	ดงัต่อไปนี้
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โครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารของกลุ่ม STI  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน* 52.61 56.53 69.29 59.82

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย 7.78 8.36 7.66 6.60

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7.00 7.52 8.15 7.04

ค่าเช่าและบริการ 6.77 7.27 6.98 6.03

ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินคดีฟ้องร้องตามกฎหมาย 1.69 1.82 2.73 2.36

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.34 0.37 0.94 0.81

อื่นๆ** 16.87 18.13 20.08 17.34

ค่าใช้จ่ายบริหารรวม 93.06 100.00 115.84 100.00

หมายเหตุ	 *	 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ	 ในปี	 	 2560	 เป็นข้อมูลทางการเงินที่ได้หักลบรายได้กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
		 จากรายได้อื่นตามการจัดประเภทในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 ของกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อให้สามารถ 
		 เปรียบเทียบกันได้

	 **	ค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ	 เช่น	 ค่าสาธารณูปโภคกลาง	 ค่าเบี้ยประกัน	 ค่าซ่อมแซม	 ค่าบริจาคสาธารณะ	 ค่าใช้จ่ายบวกกลับ	 ค่าโฆษณา 
		 และค่าเดินทาง	เป็นต้น

 โดยกลุ่ม	 STI	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักคือ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 ซึ่งในปี	 2560	 -	 2561	 
กลุ่ม	 STI	 มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ�านวน	 52.61	 ล้านบาท	 และ	 
69.29	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	 
56.53	และร้อยละ	59.82	ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม	
	 ในปี	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
เพิ่มขึ้นจ�านวน	 22.77	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	 24.47	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการ 
เพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัพนกังานจ�านวน	16.68	ล้าน
บาท	 ซึ่งมีผลจากการเพิ่มขึ้นของจ�านวนพนักงานฝ่ายธุรการ 
และส�านักงานส่วนกลางเพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ให ้พร ้อมส�าหรับการเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย	 และจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน 
ที่ปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ต้นทุนทางการเงิน
	 กลุ่ม	 STI	 มีต้นทุนทางการเงินในปี	 2560	 -	 2561	
จ�านวน	1.65	ล้านบาท	และ	1.14	ล้านบาท	ตามล�าดบั	ซึง่ต้นทนุ
ทางการเงินของกลุ่ม	STI	สามารถจ�าแนกออกเป็น	2	ประเภท
หลกัคอื	(1)	ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินกูย้มื	(2)	ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
จากการผ่อนช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	
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โครงสร้างต้นทุนทางการเงินของกลุ่ม STI  
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561

รายการ

งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม 0.65 39.39 0.36 31.35

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน 1.00 60.61 0.78 68.65

ต้นทุนทางการเงินรวม 1.65 100.00 1.14 100.00

	 ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจะแปรผันตามการ
เปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของกลุ่ม	 STI	 
อันประกอบด้วย	 เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินและ 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	
	 ในปี	 2561	 กลุ่ม	 STI	 ได้จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว 
คงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมส�าหรับลงทุนในที่ดินจังหวัด
เชยีงใหม่และปิดวงเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวกบัสถาบนัการเงนิ
เรียบร้อยแล้ว	เป็นผลให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	
ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน
	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินจะ
แปรผันตามหนี้สินตามสัญญาเช ่าการเงินของกลุ ่ม	 STI	 
อันประกอบด้วย	 หนี้สินตามสัญญาเช่าและเช่าซื้อสินทรัพย์ของ
กลุ่ม	 STI	 ซึ่งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม	
STI	 ในปี	2560	-	2561	มีจ�านวนลดลง	0.22	ล้านบาท	หรือ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ	22.00	เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	
ซึง่การลดลงดงักล่าวมสีาเหตหุลกัจากการทยอยช�าระคนืหนีส้นิ 
ตามสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม	STI	
กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
	 กลุม่	STI	มกี�าไรสทุธใินปี	2560	-	2561	จ�านวน	57.51	
ล้านบาท	และ	73.03	ล้านบาท	ตามล�าดบั	หรอืคดิเป็นอตัราก�าไร
สุทธิร้อยละ	11.54	และ	ร้อยละ	11.50	ตามล�าดับ	ซึ่งกลุ่ม	STI	
สามารถรักษาอัตราก�าไรไว้ได้ใกล้เคียงเดิมในแต่ละปี	
	 ในปี	2561	ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน	15.52	ล้านบาท	
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	 26.99	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	 

ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหาร 
และควบคุมงานก่อสร้าง	 จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของงาน 
ที่ให้บริการในปี	 2561	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	 เช่น	
โครงการ	One	Bangkok	และโครงการ	The	Parq	และโครงการ
ประเภทอาคารอเนกประสงค์	เป็นต้น

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์
	 กลุม่	STI	มสิีนทรพัย์รวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	- 
2561	 จ�านวน	 265.17	 ล้านบาท	 และ	 716.82	 ล้านบาท	 
ตามล�าดบั	ประกอบด้วยสินทรพัย์หมนุเวยีนจ�านวน	216.85	ล้าน
บาท	และ	671.28	ล้านบาท	ตามล�าดบั	หรอืคดิเป็นร้อยละ	81.78	
และร้อยละ	93.65	ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี	ตามล�าดับ	และ
มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�านวน	 48.32	 ล้านบาท	 และ	 45.54	 
ล้านบาท	ตามล�าดบั	หรอืคดิเป็นร้อยละ	18.22	และร้อยละ	6.35	 
ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี	 ตามล�าดับ	 โดยมีรายละเอียด 
แต่ละรายการที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 กลุ ่ม	 STI	 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	จ�านวน	45.91	ล้านบาท	 
และ	 443.90	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 17.31	
และร้อยละ	 61.93	 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี	 ตามล�าดับ	 
โดยการ เปลี่ ยนแปลงในรายการ เงิ นสดและรายการ 
เทียบเท ่ า เงินสดสามารถพิจารณาได ้จากตารางสรุป 
งบกระแสเงินสด	ดังนี้
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ตารางสรุปงบกระแสเงินสดของกลุ่ม STI  
สำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561 

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 11.30 71.44

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน 4.09 (1.83)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (49.29) 328.28	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (33.90) 397.99

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 79.81 45.91

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 45.91 443.90

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มีเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจ�านวน	 397.99	 ล้านบาท	 
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	 866.89	 เมื่อเทียบกับเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 
ซึง่มสีาเหตหุลกัจากเงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมด�าเนนิงานใน
ปี	2561	จ�านวน	71.44	ล้านบาท	จากก�าไรสทุธจิากการด�าเนนิงาน 
จ�านวน	 73.03	 ล้านบาท	 นอกจากนี้	 กลุ ่ม	 STI	 มีเงินสด 
ได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิในปี	2561	จ�านวน	328.38	ล้านบาท 
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเงินสดรับจากการขายหุ้นที่ออกใหม่ 
ให้แก่ประชาชน	จ�านวน	411.06	ล้านบาท	 ในขณะที่กลุ่ม	 STI	 
มีการจ ่ายช�าระเงินป ันผลแก่ผู ้ ถือหุ ้นของ	 STI	 จ�านวน	 
70.00	ล้านบาท	และการจ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินจ�านวน	8.42	ล้านบาท	ในปี	2561

ลูกหนี้การค้า
	 กลุ่ม	STI	มีลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560- 
2561	 จ�านวน	 79.84	 ล้านบาท	 และ	 94.42	 ล้านบาท	 
ตามล�าดับ	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 30.11	 และร้อยละ	 13.17	 ของ
สนิทรพัย์รวมในแต่ละปี	ตามล�าดบั	ซึง่ลกูหนีก้ารค้าของกลุม่	STI	
ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	-	2561	มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	14.58	
ล้านบาท	 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ	 18.26	 เมื่อเทียบกับ 
ปีก ่อนหน้า	 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าในแต่ละปีมี 
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและรายได้จาก 
การให้บริการของกลุ่ม	STI	

โครงสร้างลูกหนี้การค้าของกลุ่ม STI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561

รายการ

งบการเงินรวม ณ วันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ 32.84 39.54 52.18 52.93

เกินวันครบก�าหนดช�าระ

น้อยกว่า	3	เดือน 30.82 37.11 30.76 31.20

3	-	6	เดือน	 10.71 12.89 5.91 6.00
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	 โดยลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระน้อยกว่า	3	เดือน
ของกลุ ่ม	 STI	 ส่วนใหญ่นั้น	 มีสาเหตุจากขั้นตอนการเบิก 
ช�าระเงินค่าบริการของผู ้ว ่าจ้างที่อาจเกิดความล่าช้า	 และ 
ส่งผลให้การช�าระค่าบริการเกินจากเทอมการช�าระหนี้	ในขณะที่
ลูกหนี้การค้าที่ค้างก�าหนดช�าระตั้งแต่	3	เดือน	ถึง	6	เดือน	นั้น	
โดยส่วนใหญ่มสีาเหตุจาก	(1)	ขัน้ตอนการเบกิช�าระเงนิค่าบรกิาร
ของผู้ว่าจ้างที่อาจเกิดความล่าช้า	 และ	 (2)	 ความล่าช้าในการ 
ส่งมอบงานของผูร้บัเหมาก่อสร้าง	ซึง่ส่งผลให้ผูว่้าจ้างชะลอการ
จ่ายช�าระค่าบริการออกไป	 จนกว่าผู้รับเหมาก่อสร้างจะส่งมอบ
งานจนครบถ้วน	 อย่างไรก็ดี	 กลุ่ม	 STI	 มีลูกหน้ีการค้าที่เกิน
ก�าหนดช�าระที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี	 โดย	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มีลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระ 
ลดลงจ�านวน	3.83	ล้านบาท	หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ	7.63	
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	 ซึ่งการลดลงของลูกหน้ีการค้าที่เกิน
ก�าหนดช�าระดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากระบบควบคุมภายใน 
ของกลุ่ม	STI	ในการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

มูลค่างานระหว่างทำาตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจาก
ลูกค้า
	 เนื่องด้วยกลุ ่ม	 STI	 พิจารณารับรู ้รายได้จากการ 
ให้บริการตามขั้นความส�าเร็จของงาน	 (Percentage	 of	 
completion)	 ของแต่ละโครงการ	 โดยพิจารณาจากสัดส่วน
ระหว่างตน้ทนุการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้จรงิกบัประมาณการตน้ทนุ
การให้บริการที่คาดว่าจะต้องใช้ในการให้บริการจนสิ้นสุด
โครงการ	 ท�าให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจ�านวนไม่เท่ากับ
เงินค่าบริการท่ีเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	 ซึ่งในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	 
มีรายได้จากการให้บริการที่รับรู้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน	
(Percentage	 of	 complet ion)	 ในจ�านวนที่สู งกว ่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างนั้น	 
ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นมูลค่างานระหว่างท�าตาม 

สัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าในงบการเงิน
	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	กลุ่ม	STI	 
มีมูลค่างานระหว่างท�าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
จ�านวน	82.09	ล้านบาท	และ	115.01	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือ
คิดเป็นร้อยละ	30.96	และร้อยละ	16.04	ของสินทรัพย์รวมใน
แต่ละปี	 ตามล�าดับ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่ม	 STI	 
มมีลูค่างานระหว่างท�าตามสญัญาทีย่งัไม่เรยีกเกบ็จากลกูค้าเพิม่
ขึน้จ�านวน	32.92	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้ร้อยละ	40.10	
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	
	 ซึ่งมูลค่างานระหว่างท�าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
จากลกูค้าจะเปลีย่นแปลงไปตามส่วนต่างระหว่างรายได้จากการ
ให้บริการที่รับรู้มากกว่าเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง 
ในแต่ละงวด	ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้

•	 การให้บริการเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุม 
งานก่อสร้างในช่วงที่ต้องใช้ก�าลังพลในการให้ 
บริการในสัดส่วนที่ สู ง 	 ส่ งผลให้มีต้นทุนการ 
ให้ บ ริ ก า รและร าย ได้ ที่ ส ามารถรั บ รู้ ต ามขั้ น 
ความส�าเร็จของงาน	(Percentage	of	completion)	
ในสัดส่วนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลา
อื่นของโครงการ	 ในขณะที่โครงการให้บริการเป็น 
ที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโดย 
ส่วนใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการจาก 
ผู้ว่าจ้างในอัตราที่ เท่ากันตลอดระยะเวลาการ 
ให้บริการ	 ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการในช่วง
ดังกล่าวมีจ�านวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน 
ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง

•	 กลุ่มบริษัทฯ	 ได้ให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง	 และมีรายได้ 
ที่รับรู้ตามขั้นความส�าเร็จของงาน	 (Percentage	
of	 completion)	 แล้ว	 แต่ยังไม่ครบก�าหนดวันที่ 
กลุ่มบริษัทฯ	 สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง 

รายการ

งบการเงินรวม ณ วันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

6	-	12	เดือน 2.90 3.49 2.46 2.50

มากกว่า	12	เดือน 5.79 6.97 7.27 7.37

รวมลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 83.06 100.00 98.58 100.00

(หัก)	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3.22) (3.88) (4.16) (4.22)

รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ 79.84 96.12 94.42 95.78
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ณ	 วันที่ปิดงวดงบการเงิน	 ส่งผลให้รายได้จากการ
ให้บริการมีจ�านวนที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน
ค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	 ซึ่งสถานการณ์ 
ดังกล่าว	 ถือเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้กลุ่ม	 STI	 มี
มลูคา่งานระหวา่งท�าตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเก็บจาก
ลูกค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2561	

งานระหว่างทำา
	 ต้นทุนการให้บริการในโครงการที่กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับ
เอกสารยืนยันการว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ	 และอยู่ระหว่างการจัดท�า
สัญญานั้น	 จะถูกบันทึกเป็นรายการงานระหว่างท�าซึ่งแสดง 
ในงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่ม	 STI	 และจะรับรู้เป็นต้นทุน
พร้อมกับรายได้จากการให้บริการในงบก�าไรขาดทุน	 เมื่อกลุ่ม	
STI	 ได้รับสัญญาว่าจ้างจากโครงการดังกล่าว	 ซ่ึงต้นทุนที่จะ 

เกิดขึ้นก่อนได้รับสัญญาว่าจ้างโดยส่วนใหญ่	 ได้แก่	 ต้นทุน
พนักงานส�าหรับการออกแบบร่างที่ใช้ส�าหรับการเสนอราคา 
ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของกลุ่ม	 STI	 
โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	มีงานระหว่างท�า
จ�านวน	4.93	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	0.69	ของสินทรัพย์
รวม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 กลุ่ม	STI	มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2560	-	2561	จ�านวน	20.66	ล้านบาท	และ	20.66	
ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	7.79	และร้อยละ	2.88	
ของสินทรัพย์รวมในแต่ละปี	 ตามล�าดับ	 โดยมีรายละเอียด 
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560	-	2561	ดังต่อไปนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่ม STI  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2561

ราคาทุน
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61

ที่ดิน	เนื้อที่	6-0-92.1	ไร่	ที่จังหวัดขอนแก่น 4.59 4.59

ที่ดิน	เนื้อที่	5-0-10	ไร่	ที่จังหวัดเชียงใหม่ 18.28 18.28

(หัก)	ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (2.20) (2.20)

รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ 20.66 20.66

	 ในปี	 2559	 กลุ่ม	 STI	 บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจ�านวน	 2.20	 ล้านบาท	 ใน
ท่ีดนิเปล่าจงัหวดัเชยีงใหม่	จากส่วนต่างระหว่างมลูค่าทางบญัชี
กับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินดังกล่าว	 ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการ
ประเมนิมลูค่าสนิทรพัย์	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทราบมลูค่าตลาด
ของทรัพย์สิน	และมีมูลค่าจากการประเมิน	ณ	วันที่	29	มีนาคม	
2560	และ	9	มกราคม	2562	เท่ากับ	16.08	ล้านบาท
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	กลุ่ม	STI	มีอาคาร
และอุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม	จ�านวน	16.63	ล้าน
บาท	และ	11.33	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	6.27	
และร้อยละ	 1.58	 ของสินทรัพย์รวมในแต่ละงวด	 ตามล�าดับ	 
โดยกลุ่ม	STI	มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ต�่า	เนื่องจากธุรกิจ
การให้บริการเป็นวศิวกรทีป่รกึษาต้องใช้บคุลากรเป็นปัจจยัหลกัใน
การให้บริการ	และมคีวามจ�าเป็นในการลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรทีต่�า่

	 อย่างไรก็ดี	กลุ่ม	STI	ได้ให้ความส�าคัญต่อการปรับใช้
เทคโนโลยีในการให้บริการ	และการบริหารจัดการของกลุ่ม	STI	
เนือ่งจากเลง็เหน็ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัในการยกระดบัประสทิธภิาพ
และคณุภาพงานบรกิาร	 เพือ่เพิม่โอกาสใหก้ลุม่	 STI	 ได้รบัการ 
คดัเลอืกเป็นผู้ให้บรกิารจากผู้ว่าจ้างทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายและเป็น
แนวทางส�าคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
กลุม่	STI	ในฐานะหนึง่ในผู้น�าของธุรกิจดงักล่าวต่อไปในอนาคต	
กลุ ่ม	 STI	 มีการน�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
สารสนเทศใหม่ๆ	 มาประยุกต์ใช้	 เช่น	 การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของกลุ่ม	STI	และใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบ
พกพาในการบันทึกข้อมลูและจัดท�ารายงานผลการตรวจรับงาน
ของผูร้บัเหมาก่อสร้าง	ซึง่สามารถเชือ่มโยงข้อมลูและรปูภาพของ 
พนักงานจากแต่ละโครงการก่อสร้างมายังส�านักงานส่วนกลาง
ได้ทันที	ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ให้เกิดความคล่องตัวและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
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หนี้สิน 
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 ม ี
หนีส้นิรวมจ�านวน	108.26	ล้านบาท	และ	144.63	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	ซึ่งประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน	47.15	ล้านบาท	
และ	96.18	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	17.78	และ
ร้อยละ	 13.42	 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี	
ตามล�าดับ	 และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวน	 61.11	 ล้านบาท	
และ	48.45	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	23.05	และ
ร้อยละ	 6.76	 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี	 
ตามล�าดับ	โดยมีรายละเอียดแต่ละรายการที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้า
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 
มีเจ้าหนี้การค้าจ�านวน	11.51	ล้านบาท	และ	11.27	ล้านบาท	
ตามล�าดับ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 4.34	 และร้อยละ	 1.57	 ของ 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี	ตามล�าดับ	ซึ่งเจ้าหนี้
การค้าของกลุ่ม	 STI	 มีส่วนประกอบหลักคือค่าใช้จ่ายในการ 
ว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง	 (Sub-contractor)	 ในการด�าเนินงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระในแต่ละงวด
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	มีเจ้าหนี้การค้า
ลดลงจ�านวน	 0.24	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 2.09	 เมื่อ 
เปรยีบเทียบกบั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ซึง่การเปลีย่นแปลง
ของเจ้าหนี้การค้ามีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ 
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้รับจ้างช่วง	 (Sub-contractor)	 ที่ยัง 
ไม่ถึงก�าหนดช�าระ	ณ	สิ้นงวดในแต่ละปี	

เจ้าหนี้อื่น
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 
มีเจ้าหนี้อื่นจ�านวน	12.17	ล้านบาท	และ	28.28	ล้านบาท	ตาม
ล�าดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.59	และร้อยละ	3.95	ของหนี้สินและ
ส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมในแต่ละปี	ตามล�าดบั	ซึง่เจ้าหนีอ่ื้นของกลุม่	
STI	 มีส่วนประกอบหลัก	 จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ค้างจ่าย	ค่าธรรมเนยีมวชิาชพีค้างจ่าย	และเจ้าหนีก้รมสรรพากร
ของกลุ่ม	STI	ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระในแต่ละปี
	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	มีเจ้าหนี้
อื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน	 16.11	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	132.37	 เมื่อเทียบกับเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	
2560	 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นใหม่ 
ค้างจ่าย	และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น 
ของปี	2561

จำานวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่าง 
ทำาตามสัญญา
	 เนื่องด้วยกลุ่ม	 STI	 พิจารณารับรู้รายได้จากการให้
บริการตามขั้นความส�าเร็จของงาน	 (Percentage	 of	 
completion)	 ของแต่ละโครงการ	 โดยพิจารณาจากสัดส่วน
ระหว่างตน้ทนุการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้จรงิกบัประมาณการตน้ทุน
การให้บริการที่คาดว่าจะต้องใช้ในการให้บริการจนส้ินสุด
โครงการ	 ท�าให้รายได้จากการให้บริการอาจมีจ�านวนไม่เท่ากับ
เงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	 ซึ่งในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ	 
มีเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างในจ�านวนที่สูงกว่าเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัรายได้จากการให้บรกิารทีร่บัรูต้ามขัน้ความส�าเรจ็
ของงาน	(Percentage	of	completion)	นั้น	ส่วนต่างดังกล่าว
จะถูกบันทึกเป็นจ�านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญา
	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	กลุ่ม	STI	 
มีจ�านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างท�าตาม
สัญญาจ�านวน	7.07	ล้านบาท	และ	27.70	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 2.67	 และร้อยละ	 3.87	 ของหนี้สินและ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละปี	 ตามล�าดับ	 ซึ่ง	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2561	 กลุ ่ม	 STI	 จ�านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้า 
สูงกว ่ามูลค ่างานระหว ่างท�าตามสัญญาเพิ่มขึ้นจ�านวน	 
20.63	 ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร ้อยละ	 291.80	 
เมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	
	 ซึ่งจ�านวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างาน
ระหว่างท�าตามสัญญาจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนต่างระหว่าง
เงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าที่สูงกว่ารายได้จากการให้
บริการในแต่ละงวด	 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการให ้บริการ 
เป ็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก ่อสร ้างในช ่วงที ่
ต ้องใช ้ก�าลังพลในสัดส ่วนที่ต�่ า	 ส ่งผลให ้มีต ้นทุนการ 
ให ้บริการและรายได ้ที่สามารถรับรู ้ตามขั้นความส�าเร็จ 
ของงาน	 (Percentage	 of	 completion)	 ในสัดส่วนที่ต�่ากว่า 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเวลาอืน่ของโครงการ	ในขณะทีโ่ครงการ
ให ้บริการเป ็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก ่อสร ้าง 
โดยส่วนใหญ่จะมีตารางการเรียกเก็บเงินค่าบริการจาก 
ผู ้ว ่าจ ้างในอัตราที่ เท ่ากันตลอดระยะเวลาการให้บริการ	 
ส่งผลให้เงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างมีจ�านวนที่สูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการให้บริการในช่วงดังกล่าว
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หนี้สินหมุนเวียนอื่น
	 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560	-	2561	จ�านวน	10.93	ล้านบาท	และ	21.81	ล้านบาท	
ตามล�าดบั	หรือคดิเป็นร้อยละ	4.12	และร้อยละ	3.04	ของหนีส้นิ 
และส่วนของผูถ้อืหุน้รวมของแต่ละปี	ตามล�าดบั	โดยรายการหลกั 
ของหนี้สินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีเงินได้หัก	 ณ	 ที่จ่าย 
รอน�าส่ง	และภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 กลุ่ม	 STI	 มีเงินกู้ยืม 
ระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�านวนรวม	 8.42	 ล้านบาท	 หรือ 
คิดเป็นร้อยละ	3.18	ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	
	 ในปี	 2561	 กลุ่ม	 STI	 ได้จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว 
คงเหลือทั้งหมดซึ่งเป็นเงินกู้ยืมส�าหรับลงทุนในที่ดินจังหวัด
เชยีงใหม่และปิดวงเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวกบัสถาบนัการเงนิ
เรียบร้อยแล้ว	เป็นผลให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	
ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดง
ฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	กลุ่ม	STI	มี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจ�านวน	11.72	ล้านบาท	และ	
8.62	ล้านบาท	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นร้อยละ	4.42	และร้อยละ	
1.20	ของหนีส้นิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวมในแต่ละงวด	ตามล�าดบั	
โดยสัญญาเช่าการเงินของกลุ่ม	 STI	 มาจากการเช่าและเช่าซื้อ
ยานพาหนะ	โดยมรีะยะเวลาเช่าประมาณ	4	-	5	ปี	ในแต่ละสญัญา		
และจะครบก�าหนดในระยะเวลาที่แตกต่างกันจนถึงปี	2564
	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	มีหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจ�านวน	 3.10	 ล้านบาท	 หรือ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ	26.45	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า	ซึ่งการ
ลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของกลุ่ม	 STI	 มี
สาเหตุหลักจากการจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ประมาณการหนี้สินสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
	 กลุ่ม	 STI	 บันทึกโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณ 
แก่พนกังานตามสทิธแิละอายงุานเป็นประมาณการหนีสิ้นส�าหรบั
ผลประโยชน์พนักงาน	 ซึ่งค�านวณตามหลักนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	กลุ่ม	STI	
มภีาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ�านวน	45.17	ล้านบาท	และ	
46.95	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 17.03	 และ 
ร้อยละ	 6.55	 ของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด	 
ตามล�าดับ	

	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	มีประมาณ
การหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจ�านวน	 1.78	 
ล้านบาท	หรอืคดิเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ	3.94	เมือ่เทยีบกบัปีก่อน
หน้า	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินส�าหรับผลประโยชน์
พนักงาน	 เป็นไปตามการสะสมของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานในแต่ละปี	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจากสมมติฐานในการประมาณการผลประโยชน์
พนักงาน	 อันได้แก่	 สมมติฐานด้านจ�านวนและอายุพนักงาน	
อัตราการลาออกพนักงาน	 และอัตราคิดลด	 โดยอ้างอิงจาก
รายงานการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงาน	

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 
มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	156.91	ล้านบาท	และ	572.19	ล้านบาท 
ตามล�าดับ	 ซึ่งมีรายละเอียดการเพ่ิมขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
ดังนี้
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มีส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจ�านวน	 415.28	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นการเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	264.66	 เมื่อเทียบกับ	ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	 
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ	 STI	 
ในปี	 2561	จ�านวน	34.00	ล้านบาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	
377.06	 ล้านบาท	 และก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานจ�านวน	 
73.03	ล้านบาท	ในขณะทีจ่่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้รวมจ�านวน	
70.00	ล้านบาทในปี	2561

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 STI	 ประจ�าปี	 2561	 
เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2561	 ผู้ถือหุ้น	 STI	 ได้มีมติอนุมัติ	
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	จากหุ้นละ	100	บาท	เป็นมูลค่า
หุ้นละ	0.50	บาท	เป็นผลให้จ�านวนหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	1,000,000	
หุน้	เป็น	200,000,000	หุน้	และมมีตอินมุตัใิห้เพิม่ทนุจดทะเบยีน
จ�านวน	 34.00	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นใหม่เป็นจ�านวน	
68,000,000	 หุ ้น	 มูลค่าหุ ้นละ	 0.50	 บาท	 เพื่อเสนอขาย 
ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	(IPO)	รวมถึงมีมติอนุมัติให้	STI	แปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน	 โดย	 STI	 ได้จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	 เพิ่มทุนจด
ทะเบียนเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก	 และแปรสภาพ	
STI	 เป็นบริษัทมหาชนแล้ว	 เมื่อวันที่	 7	 พฤษภาคม	 2561	 
และในเดือนธันวาคม	2561	บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้
แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจ�านวน	 68	 ล้านหุ้น	 ส่งผลให	้ 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	STI	มีทุนจดทะเบียนรวม	134.00	
ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน	268,000,000	หุ้น	
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และมลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ	0.50	บาท	และมทีนุทีอ่อกและช�าระแล้ว	
จ�านวน	134.00	ล้านบาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
	 ในเดือนธันวาคม	 2561	 บริษัทได้เสนอขายหุ ้นที่ 
ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกจ�านวน	 68	 ล้านหุ้น 
โดยการขายหุ ้นใหม่ให้แก่ผู ้จองในราคาหุ้นละ	 6.30	 บาท	 
(ทุน	0.50	บาท	และส่วนเกินมูลค่าหุ้น	5.80	บาท)	โดยได้รับเงิน
จากการขายหุน้รวม	428.40	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นทนุช�าระแล้ว	
34	ล้านบาท	และส่วนเกินมูลค่าหุ้น	394.40	ล้านบาท	บริษัทได้
จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	
13	 ธันวาคม	 2561	 และหุ ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(MAI)	ในวันที่	19	ธันวาคม	2561	
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
จ�านวนเงิน	 17.33	 ล้านบาท	 แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ 
ได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 ในปี	 2558	 ผู้ถือหุ้น	 STI	 ส่วนหน่ึง	 ได้จ�าหน่ายหุ้น	 
STI	 ให้แก่ผู้บริหารเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และด�าเนนิธรุกจิของกลุม่	STI	ซึง่ส่วนต่างระหว่างมลูค่ายตุธิรรม
และราคาการเข้าท�ารายการดงักล่าวได้ถกูบนัทกึเป็นส่วนเกนิทนุ
จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 STI	
จ�านวน	 9.98	 ล้านบาท	 รวมถึงได้บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไว้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารใน
จ�านวนที่เท่ากันในปี	2558

ส่วนต่ำาจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
	 ในปี	 2559	 	 STI	 ได้มาซึ่งการควบคุมในบริษัท	 
สโตนเฮ้นจ์	 จ�ากัด	 (“STH”)	 โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท 
ดังกล่าวร้อยละ	99.99	จากผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิม	ซึ่งถือเป็นการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(Business	Combination	of	
Entities	 under	 Common	 Control)	 ซึ่งกลุ่ม	 STI	 บันทึก 
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันใน 
ส่วนของผูถ้อืหุ้นของกลุม่	STI	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2559	จ�านวน	
2.87	ล้านบาท	จากส่วนต่างระหว่างเงินลงทุนใน	STH	จ�านวน	
24.25	ล้านบาท	และมูลค่าทางบัญชีของ	STH	ณ	วันที่ซื้อหุ้น
จ�านวน	21.38	ล้านบาท	

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
	 กลุม่	STI	มอัีตราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ในปี	2560	- 
2561	คิดเป็นร้อยละ	37.82	และร้อยละ	20.03	ตามล�าดับ	กลุ่ม	
STI	 มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนหน้า	 ซึ่งมี

สาเหตุหลักจากอัตราการเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม	
STI	 ในแต่ละปี	 ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของความสามารถใน
การท�าก�าไรของกลุ่ม	STI	

โครงสร้างเงินทุน
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 
มอีตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั	0.69	เท่า	และ	0.25	
เท่า	 ตามล�าดับ	 นอกจากนี้	 หากพิจารณาถึงอัตราส่วนหนี้สิน 
ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่ม	STI	ซึ่ง	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2560	-	2561	มีอัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็น	0.13	
และ	0.02	เท่า	ตามล�าดับ	
	 โดยกลุ่ม	 STI	 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ี 
ลดลงในแต่ละปี	 และมีสัดส่วนที่น้อยกว่า	 1.00	 เท่า	 เนื่องจาก
กลุ่ม	STI	มีความจ�าเป็นต้องใช้หนี้สินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส�าหรับการประกอบธุรกิจที่น้อย	และในปี	2560	-	2561	กลุ่ม	
STI	 ไม่ได้เข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพ่ิมเติม	 
และมีการผ่อนช�าระหนี้สินตามก�าหนดในแต่ละปี	 นอกจากนี้ 
ในปี	 2561	 กลุ่ม	 STI	 ได้จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ
ทัง้หมดซึง่เป็นเงนิกูย้มืส�าหรบัลงทนุในทีด่นิจงัหวดัเชยีงใหม่และ
ปิดวงเงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวกบัสถาบนัการเงนิเรยีบร้อยแล้ว	
เป็นผลให้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	กลุ่ม	STI	ไม่มีเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

สภาพคล่อง
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 -	 2561	 กลุ่ม	 STI	 มี
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	คิดเป็น	2.70	เท่า	และ	5.60	เท่า	
ตามล�าดับ	 ซึ่งกลุ่ม	 STI	 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2561	ที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	 นอกจากนี้	 หากพิจารณาวงจรเงินสด	 (Cash	 cycle)	
ของกลุ่ม	STI	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	-	2561	กลุ่ม	STI	มี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ	 58.20	 วัน	 และ	 51.78	 วัน	 
ตามล�าดับ	ขณะที่มีระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า	11.39	วัน	
และ	9.51	วัน	ตามล�าดับ	หรือคิดเป็นวงจรเงินสด	46.81	วัน	
และ	42.27	วัน	ตามล�าดับ	ซึ่งกลุ่ม	STI	มีวงจรเงินสดที่ลดลง
ในปี	 2561	 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของระยะเวลา 
เก็บหนี้เฉลี่ย	โดยหากพิจารณาโครงสร้างอายุลูกหนี้การค้าของ
กลุ่ม	STI	พบว่ามีลูกหนี้การค้าที่เกินก�าหนดช�าระที่ลดลง	จาก
ระบบควบคุมภายในของกลุ ่ม	 STI	 ในการติดตามหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น		
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด (มหาชน)  
(“บริษัท”) เป็นผู ้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ด้านบัญชี 
ด้านการเงนิ ด้านกฎหมาย ด้านบรหิารธรุกจิ และด้านวศิวกรรม จงึมคีณุสมบตัิ
เหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีก่ำาหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
คณะกรรมการตรวจสอบในปัจจุบันประกอบด้วย ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ 
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ และนางสาวชวลรรค  
ศิวยาธร เป็นกรรมการตรวจสอบ

ในปี	 2561	 คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการจัดการประชุมรวม
ท้ังหมด	8	ครัง้	โดยมวีตัถปุระสงค์มุง่เน้นไปทีก่ารสอบทานความเพียงพอ	และ
ความมีประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน	ประสทิธผิลของการด�าเนนิงาน 
และการบริหารความเสี่ยง	 ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและ 
การบริหาร	 การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการดูแล
รักษาทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย	

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเป็นไป 
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน	 ตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัท	 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
ได้มีฝ่ายจัดการ	 ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี	 เข้าร่วมประชุมตามวาระ 
ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	มีประเด็นและสาระส�าคัญดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงนิ	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ข้อมูลที่ส�าคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี	 2561 
ของบริษัทและบริษัทย่อย	ร่วมกับผู้บริหาร	ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต	 รวมถึงสอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
การเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ผ่านมา	 ผลกระทบในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น 
และรายการระหว่างกนั	และเหน็ว่า	รายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิ
และผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 
เชือ่ถอืได้	การจดัท�ารายงานทางการเงนิ	เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง
โดยทั่วไป	 มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและไม่พบรายการ
ใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล	คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งจัดท�าโดยมีการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายใน	เพือ่ก�าหนดความส�าคญัของแต่ละระบบงานให้สอดคล้อง
กบัเป้าหมายขององค์กร	รวมถงึให้ข้อเสนอแนะการด�าเนนิงานของผูต้รวจสอบ
ภายใน	 เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ตามมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือทั่วไป	
นอกจากนั้นยังให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้ง	 ถอดถอนผู้ตรวจสอบภายใน	 
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รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ตรวจสอบภายใน 
เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ
ภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานและก�ากับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย	
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 นโยบาย	 และการด�าเนินกิจการต่าง	ๆ	
อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาด 
หลักทรัพย์	ตามข้อก�าหนดของ	ก.ล.ต.	และ	ตลท.	โดยไม่พบข้อ
บ่งชี้ที่ท�าให้เชื่อว่าบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ปฏิบัติตาม	และ/หรือ
ปฏิบัติขัดหรือแย้งกับข้อก�าหนด	 ระเบียบ	 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาเสนอ แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีของบริษัท 
ส�าหรบัปี 2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลอืกผูส้อบบญัชี
โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ	 ความรู ้ความสามารถ	
ประสบการณ์	 ผลการปฏิบัติงาน	 รวมถึงอัตราค่าตอบแทนใน 
การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	 และน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้	
นางสาววไิลวรรณ	ผลประเสรฐิ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่8420	
หรือ	 นางสาวนภาพร	 สาธิตธรรมพร	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที	่7494	หรอื	นางศศธิร	พงศ์อดศิกัดิ	์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขที่	 8802	 จากบริษัท	 เคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด	 
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงินประจ�าปี	 2561	
ของบริษัทกับธุรกิจของบริษัท

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของ	ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาด
ทุนที่	 ทจ.	21/2551	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยว
โยงกัน	 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ตลท.)	 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน 
ในรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	พ.ศ.	2546	ทัง้นี	้คณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่า	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เป็นการด�าเนินการ 
ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป	 ไม่มีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	 สมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่	 ตลท.	
ก�าหนดอย่างครบถ้วน	 มีการเป ิดเผยข ้อมูลสารสนเทศ 
อย่างครบถ้วน	เพียงพอ	โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ	

6. การรายงานการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 พร้อมกับผลการสอบทานงบการเงิน 
ต่อคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 และจัดท�ารายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี		2561	
ตามหลักเกณฑ์ที่	 ตลท.	 ก�าหนด	 ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ ่านมา	 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่ามีหรือสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นรายการหรือการกระท�า 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

สรุปในภาพรวมปี	 2561	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ 
ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	
โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ	เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียมกัน	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท	มีความถูกต้อง	เชื่อถือได้	
สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป	 บริษัทมีระบบ 
การควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล	มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนดและ 
ข้อผูกพันต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ผศ.ดร.สรายุทธ์	นาทะพันธ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั สโตนเฮ้นจ์ 
อนิเตอร์ จำากดั (มหาชน)  และบรษิทั สโตนเฮ้นจ์ จำากดั (บริษทัย่อย)  รวมถงึข้อมลู
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าว 
จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ 
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการทำา  รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ 
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน 
และระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ	เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่าง
มีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชี	มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารง
รักษาทรัพย์สิน	 ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ 
ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ
	 ในการนี	้ คณะกรรมการบรษิทัฯ	 ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	 
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ	 เพือ่ท�าหน้าท่ีสอบทานนโยบายบญัชแีละ
คณุภาพของรายงานทางการเงนิ	สอบทานระบบการควบคมุภายใน	การตรวจสอบ 
ภายใน	 ระบบการบรหิารความเสีย่ง	 ตลอดจนพจิารณาเปิดเผยข้อมลูรายการ
ระหว่างกนั	 โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนีป้รากฏ 
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
	 งบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ได้รับการตรวจสอบโดย 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	คือ	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ในการ
ตรวจสอบนั้น	 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	 
เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเหน็ได้ตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีโดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง 
มีเหตุผลได้ว่า	 งบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ส�าหรับปีส้ินสุด 
วันที่	31	ธันวาคม		2561	มีความเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปและปฏบิตัถิกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	

นายจุมพล		ส�าเภาพล 
ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมชื่อ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำากัด)

งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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