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วิสัยทัศน์
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจร (Total Solution in 
Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค 
ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ดำาเนินธรุกจิรับเหมากอ่สรา้ง ที่ให้บรกิารครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, 

Procurement and Construction) ใน งานกอ่สรา้งท่อก๊าซธรรมชาต ิทอ่ส่งน้ำามนั 
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

2. ดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง

3. ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพโดยคำานึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิโตรเคมี

เป้าหมาย
1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคือ  

มียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562  
(งบการเงินรวม)

2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำากว่า  
4 โครงการ ภายในปี 2562

3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality 
Class) ภายในปี 2562
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สารจากประธานกรรมการ
นางไพจิตร  รัตนานนท์
ประธานกรรมการ

ในปี 2560 เศรษฐกจิโลกมกีารขยายตวัเร่งข้ึน น�าโดยการปรบัตวัของเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา แคนาดา กลุม่ประเทศยโูรโซน และ

ญีปุ่น่ การฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกจิหลกัส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกขยายตวัและเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้เศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ

อตุสาหกรรมใหม่ กลุม่ประเทศอาเซยีน และเศรษฐกิจประเทศก�าลงัพฒันาอืน่ ๆ  ฟ้ืนตวัอย่างเป็นวงกว้าง ส�าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิ

ไทยนัน้มกีารขยายตวัโดยส�านกังานเศรษฐกจิการคลงัคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิไทยในปี 2560 จะสามารถขยายตวัได้ร้อยละ 4.0 ปรับตวั 

ดขีึน้ต่อเนือ่งจากปี 2559 ท่ีมอีตัราการขยายตวัร้อยละ 3.2เป็นผลมาจากภาคการส่งออกและการท่องเทีย่วทีดี่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ส่วน

การลงทนุเอกชนเร่ิมมีแนวโน้มฟ้ืนตวั ขยายตวัทีร้่อยละ 2.1 สอดคล้องกบัดัชนคีวามเช่ือม่ันภาคอตุสาหกรรมท่ีเพิม่ขึน้ตามความชดัเจน

ของการด�าเนินนโยบายภาครัฐ อาทิ โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวันออก คาดว่าแนวโน้มของอตุสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้างจะขยายตวัอย่างต่อเนือ่งในปี 2561 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุการ

ลงทุนขนาดใหญ่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนที่คาดว่าจะมีโครงการขนาดใหญ่เข้าสู่กระบวนการก่อสร้าง

มากข้ึนรวมถึงการเร่งการเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมท้ังสัญญาณเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง

จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและช่วยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในประเทศได้มากขึ้น

ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,370.13 ล้านบาท ลดลง 

จากปีก่อนร้อยละ 35.90 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 92.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 68.19 อัตราก�าไร

ขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 21.54 และร้อยละ 3.81 ตามล�าดับ ต่อเนื่องจากปีก่อนการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ในปี 2560 ยังคงอยู่ในระดับสูง มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นในการเข้าประมูลงานของกลุ่มบริษัทฯ 

ลดลง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานเพ่ิมเติมในระหว่างปีจากภาคเอกชน 8 โครงการ มูลค่า 3,355.22 ล้านบาท  

จากภาครัฐ 6 โครงการ มูลค่า 2,002.52 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ 

และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีงานในมือรวม 18 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ 6,712.00 ล้านบาท ในด้านพัฒนาการ

ลงทนุในธรุกจิอย่างต่อเนีอ่งเพือ่เสรมิสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธรกุจิ กลุม่บรษิทัฯ ได้จดัต้ังบรษิทัย่อย 2 บรษัิท คอื บรษิทั ทอีาร์ซี  

ยูทิลิตี้ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจผลิตและให้บริการน�า้ประปาในพื้นที่ ต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบริษัท เอสเอช 

ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอดและงานขุดเจาะอุโมงค์ 

คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งสองได้ในปี 2561

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นอย่างย่ิง และได้ด�าเนินการปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวขององค์กร อาทิเช่น การพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2008  

ไปสู่ ISO9001:2015 รวมทัง้น�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

(OHSAS18001:2007) มาใช้ในการด�าเนินงาน โดยทั้ง 3 ระบบของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน UKAS เมื่อวันที่ 

10 ตุลาคม 2560 ส่วนด้านการบริหารจัดการกับคู่ค้านั้น บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินผลงานคู่ค้าในระบบคุณภาพ ISO ประจ�าปี
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จากส่วนจัดหาและบริหารพัสดุของ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในระดับ “เกรดเอ” ส�าหรับทุกหัวข้อการประเมินต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปี 2544 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการตรวจประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของคู่ค้า ปตท. ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (MASCI) ได้รับผลการประเมินในเกณฑ์ดีมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการด�าเนินธุรกิจที่สอดผสาน

ไปกับการตอบแทนกลับสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม CSR อย่างสม�่าเสมอ เช่น การบริจาคโลหิต โครงการสู่บ้านเกิด และ

โครงการ “Move for Change แค่ขยับ ชีวิตก็เปลี่ยน” เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องการ

พัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงได้ริเริ่มโครงการแลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Sharing) 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร 

ในปี 2560 หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นหนึง่ในหลักทรพัย์ทีใ่ช้ในการค�านวณดชันรีาคา sSET Index ส�าหรบั

ครึ่งปีแรก และครึ่งปีหลังของปี 2560 และในเดือนธันวาคม 2560 หลักทรัพย์ TRC ยังคงได้รับเลือกส�าหรับการค�านวณ sSET Index 

ครึ่งปีแรกของปี 2561 โดย sSET Index เป็นดัชนีใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดท�าขึ้นในปี 2560 เป็นปีแรก เป็นดัชนี

ราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็น

หุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม�า่เสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ก�าหนด 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมอบความใว้วางใจและเป็นก�าลังส�าคัญที่ท�าให้

บริษัทฯ ก้าวย่างเข้าสู่การด�าเนินธุรกิจปีที่ 20 ในปี 2561 ซึ่งตามแผนงานจะเป็นปีที่กลุ่มบริษัทฯ จะมีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญได้

อย่างมั่นคงและเป็นก้าวส�าคัญที่มุ่งสู่เป้าหมายรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 10,000 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น

พฒันาปรับปรงุและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในการด�าเนนิธุรกจิภายใต้การบรหิารงานทีมี่ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่อสังคมและต่อประเทศชาติสืบต่อไป

(นางไพจิตร  รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด และเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมและธุรกิจการเงิน 

การธนาคาร ด้านบญัชแีละการเงนิ ด้านธรุกิจพลงังาน ประกอบด้ว ยรศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายอรุณ จิรชวาลา และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 4 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเพียงพอ ครบถ้วน มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมน�าเสนอ

วาระการพิจารณางบการเงินเพื่อให้รายงาน และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งตอบข้อซักถามของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แสดงรายการ

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อร่วมหารือประเด็นที่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยควรปรับปรุงที่ปรากฏในรายงานข้อสังเกตจากการสอบบัญชีส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การน�าเสนอเรื่อง

ส�าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) ในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจ�ากัดขอบเขต 

สอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย โดยไม่พบรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยกระท�าการที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และ

บรษิทัย่อย จากการรายงานผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีและได้พจิารณาแบบประเมินความเพยีงพอของ

ระบบควบคมุภายในปี 2560 ทีผู่ต้รวจสอบภายในได้น�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ฝ่ายจัดการ

ได้มีการรายงานความคืบหน้า กรอบระยะเวลาและผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 

และผู้ตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด 

ผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2560 และได้พิจารณาความ

เหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2560 โดยมอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการปฏบิตังิาน และข้อเสนอ

แนะต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิภาพ 

และเหมาะสมครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่

ประชุมคณะกรรมการ และได้สรุปผลการตรวจสอบและหยิบยกประเด็นตรวจสอบที่มีสาระส�าคัญเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

สอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันในปี 2560 คือ รายการระหว่าง 

บริษัทฯ และบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ว่ามีการด�าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายการท�ารายการระหว่างกันและ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าท�ารายการมีความเป็นธรรม และสมเหตุสมผล 
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พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

ปี 2560 โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน คณุสมบตั ิทกัษะความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในการท�างาน และได้ให้ความเห็น

ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่เสนอขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,050,000 บาท 

(เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 50,000 บาท) และค่าสอบบัญชีของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 820,000 บาท (อัตราเท่ากับปี 2559) 

ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มาตั้งแต่ปี 2542 และ 

2560 ตามล�าดบั และเป็นบรษิทัผูส้อบบญัชบีรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีในปี 2560 ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ โดยมคีวาม

เห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�าปี 2560 มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

(รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้

จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารมกีารใช้ดุลยพนิจิอย่างระมดัระวังในการคาดการณ์ และการพจิารณาใช้สมมตุฐิาน

ที่ส�าคัญในการจัดท�าประมาณการทางการเงินของบริษัทย่อยเพื่อการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท

ยงัได้ก�ากบัดแูลให้มกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี 2560 ผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้ระบุเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบในเรื่องการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน และความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่ป็นผูท้รงคณุวุฒ ิมคีณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้ท�าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัฯ มีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง 

และมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและประสทิธผิล โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีปี่ 2560 

ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แสดงฐานะทางการเงินและ

ผลการด�าเนินงานรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางไพจิตร  รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาปี 2560

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ภายใต้หน้าที่
และความรบัผดิชอบทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรในการสรรหา คดัเลอืก บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั 
และพจิารณาค่าตอบแทน รวมถงึผลประโยชน์อืน่ๆ ส�าหรบัคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้ค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน 
(รศ.พิเศษ เสตเสถียร รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ นายอรุณ จิรชวาลา และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์) และกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 2 คน (นายภาสิต ลี้สกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์) โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (4 คน ใน 6 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 67) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2560 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหามกีารประชมุ 2 ครัง้ โดยกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ สรรหา
ทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระ
ส�าคัญการประชุมได้ดังนี้

1. ด้านค่าตอบแทน
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2559 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี 2559 และปี 2560
- พจิารณาโบนสัป ี2559 และป ี2560 และเงนิเดอืนและค่าตอบแทนป ี2560 และป ี2561 ของประธานกรรมการบรหิาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2560 (ประกอบด้วยโบนัสกรรมการ

ป ี2559 และคา่ตอบแทนกรรมการป ี2560) เพือ่น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมสามัญ ผูถ้อืหุ้นประจ�า
ปี 2560 ตามล�าดับ

- พิจารณาอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสปี 2560 และการข้ึนเงินเดือนประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัด

2. ด้านสรรหา
  พิจารณาน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในการแต่งตั้งกรรมการ

ที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ 3 คนกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

3. ด้านอื่นๆ
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาฉบับปัจจุบัน (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 ฉบับปี 2560) 

เพ่ือให้ม่ันใจว่า กฎบัตรสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจ�าปี 2560 เพื่อรายงานผล 
การประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส 
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ม ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ

(รศ.พิเศษ  เสตเสถียร)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

8 มกราคม 2561
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี 2555 เพื่อท�า

หน้าท่ีสอบทานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ รวมทัง้นโยบายและแนวปฏบิตัใินการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ เสนอแนวปฏบิตั ิและ/หรอืนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการให้ค�าแนะน�าแก่

คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ซึ่งเป็นระดับที่สูงขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลประเมินต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท พร้อมได้ร่วมพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาประเด็นด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ฉบับปรับปรุงปี 2560 เพื่อรักษาระดับผลการประเมินให้อยู่ใน

ระดับดีเลิศต่อไป 

เพ่ือเป็นการส่ือสารแนวทางปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ใีห้ทัว่ถงึพนกังานทุกคน สอดคล้องกบัค่านิยมองค์กร ในปี 2560 

บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น ในลักษณะเป็นรูปเล่มแจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ผู้รับลงนามรับ

ทราบและมีการจัดสัมนาสรุปเน้ือหาในคู่มือ และมีการจัดกิจกรรมส่ือประชาสัมพันธ์ค่านิยมองค์กร We are TRC ความหมายของ 

T R และ C (T = Transparency & Integrity, R = Respect & Trust and C = Commitment) ต่อพนักงานทั้งที่ส�านักงานใหญ่และที่

ทุกไซท์งาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลมคีวามมัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่าระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ และการพฒันาคณุภาพ

การท�างานอย่างต่อเนือ่งของบรษิทัฯ ภายใต้หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีจะสามารถช่วยให้บริษทัฯ บรรลถุงึเป้าหมายและวสิยัทศัน ์ในการ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภคที่มีการเติบโต

อย่างยั่งยืน

นายอรุณ  จิรชวาลา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

8 มกราคม 2561
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2560

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นอย่างย่ิง เนื่องจาก
เล็งเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ อย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การบริหารจัดการและการด�าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดในอนาคต ให้อยู ่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ท�าให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มี 
ส่วนได้เสยีได้อย่างยัง่ยนื ในปี 2556 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการอสิระ  
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่าน
เข้าร่วมครบองค์ประชุมทุกครั้ง โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2560 
2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฉบบัปจัจบุนั และเหน็ชอบเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัคิง กฎบตัร

ฉบับเดิม
3. พิจารณาและให้ความเห็นปัจจัยความเสี่ยงปี 2560 ของกลุ่มบริษัทฯ
4. พิจารณาแผนงานการบริหารความเสี่ยงปี 2561
5. สอบทานผลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
6. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ปี 2560 ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณกรรมการบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (บริษัทย่อย) ทุกคนรับทราบ และใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง 
(นโยบายการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเส่ียง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และการทบทวนนโยบาย) นอกจากนั้นแล้วมีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง มีการน�าเสนอความเส่ียงที่ส�าคัญต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความเส่ียง และได้มีการจัดตั้ง
คณะท�างานจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากหลาย ๆ หน่วยงาน รวม 7 คน เพื่อร่วมกันประเมิน
และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน จัดท�าแผนงาน และวางมาตรการการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรม  
มีความเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กร และน�าเสนอรายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการความเส่ียงต่อคณะกรรมการจัดการ 
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามล�าดับ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า กลุ่มบริษัททีอาร์ซีมีความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นอย่างมาก สามารถบริหารจัดการความเส่ียงส�าคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีแนวทางป้องกันและก�ากับดูแลความเสี่ยงไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อการด�าเนินธุรกิจ และมีการวางแผนงานที่จะด�าเนินการด้านการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน และแผนงานที่จะ
จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับพนักงานทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

นายอรุณ  จิรชวาลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

8 มกราคม 2561
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 28.628% (1,680,367,458 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน
 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มารดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 48

สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited (ฮ่องกง) ลงทุนในกิจการอื่น

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

2547 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโตกุชูไก จ�ากัด กิจกรรมโรงพยาบาล

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางไพจิตร  รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
อายุ : 62 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 4/4 2/2 ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.092% (5,421,426 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011 
- Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
2552 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ขายส่งเทคโนโลยี และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) น�าเข้า ขายสารเคมีทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมน�า้มนั 
โรงกล่ัน และปิโตรเคมี รวมถึงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลอืก และระบบสาธารณปูโภค

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องก�าเนิดไอน�้า
และระบบเผาไหม้

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2538 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 
คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษา

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ : 54 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 18 มิถุนายน 2552

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 8 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.066% (3,857,142 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์

2551 - 2558 กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จ�ากัด การผลิตน�้ามันปิโตรเลียม 
และแก๊สธรรมชาติ

2552 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จ�ากัด ให้บริการสาธารณูปโภค

2551 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ากัด ให้เช่าพืน้ทีข่องเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายอรุณ  จิรชวาลา 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ : 64 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2559

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 1 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 4/4 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559

กระทรวงอุตสาหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) 
รุ่นที่ 2/2558

สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556

ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นักบริหารระดับสูง ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 53/2550

สถาบันฝึกอบรมด้านส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การปฏิรูปองค์กร

ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล 
จ�ากัด (มหาชน)

- บริการขนถ่ายสินค้า
- ให้เช่าคลังสินค้าและบริการ
ท่าเทียบเรือ

2558 - 2560 กรรมการ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ : 63 ปี
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ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน
ปิโตรเลียม

ฝึกอบรมบุคลากรที่ท�างานในธุรกิจ
ส�ารวจ และผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย

2557 - 2558 อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ

2556 - 2557 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ

2551 - 2556 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 12 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.066% (3,857,142 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2553 - 2557 Executive Vice President, 
Banking Finance 1 and 
Capital Market Division

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์

2534 - 2555 กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตสังกะสี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รศ. พิเศษ  เสตเสถียร 
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบรรษัทภิบาล 
อายุ : 61 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 พฤษภาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 10 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 1/1 ไม่ได้เป็น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 1.069% (62,767,582 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (BRAIN 1)

สถาบันวิทยาการพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8

สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 (TEPCoT 5)

สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ

2552 - 2558 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นายสมัย  ลี้สกุล 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ : 62 ปี
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ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -

2559 - ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และประธาน
บริหารสถาบันอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

ท�าเหมอืงแร่ทีใ่ช้ท�าเคมภีณัฑ์และปุย๋

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ี
สาธารณรฐัสลุต่านโอมาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ี
สาธารณรฐัสลุต่านโอมาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited ฮ่องกง ลงทนุในกจิการอืน่

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Investment Limited 
สาธารณรัฐมอริเชียส

ลงทนุในกจิการอืน่

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ขนส่งสนิค้า ให้บรกิารคลังสนิค้า

2555 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด บรกิารไปรษณย์ี

2545 - 2556 เลขาธิการ สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้าง
แห่งประเทศไทย

-

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 สิงหาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 10 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 2/2 1/1 15/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2011
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2009
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัมมนาวิชาการประจ�าปี Energy Symposium 2016

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

KPMG Thailand 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ
รักษาการผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการจัดการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน)

บริหารการลงทุนในธุรกิจต่างๆ

นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ
และรักษาการผู้อ�านวยการสายงานการตลาด 
อายุ : 57 ปี
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ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 60 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

มิ.ย. 60 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

ท�าเหมืองแร่ที่ใช้ท�าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
และผู้อ�านวยการสายงาน
การตลาด

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 21 มีนาคม 2556

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 4 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 18/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.114% (6,685,714 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  
 และพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินMcCallum Graduate School ofBusiness, 

 Bentley University สหรัฐอเมริกา

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7

สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม หลักสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions

สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ultra Wealth รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3

คณะต�ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1

สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

NIDA-Wharton NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ก.พ. 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ

2554 – ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 – 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555 – 2558 ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

นายภาสิต  ลี้สกุล
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
อายุ : 34 ปี
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ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

มิ.ย. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย -

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 17 มีนาคม 2558

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

6/6 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 1/1 13/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.021% (1,252,928 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ

2556 - ก.พ. 2560 ผู้อ�านวยการโครงการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2548 - 2556 ผู้อ�านวยการโครงการ บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
ประเทศสิงคโปร์

งานวิศวกรรมและการให้ค�าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

2548 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)

งานวิศวกรรมและการให้ค�าปรึกษา
ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นาย โลห์ อิง คี 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ 
และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
อายุ : 60 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 18 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 19/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.008% (482,142 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

ก.พ. 2560 – ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 - ก.พ. 2560 ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1

2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายศักดา  ตันติวัฒนกูล
กรรมการจัดการ และที่ปรึกษา
อายุ : 60 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 กุมภาพันธ์ 2542

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 18 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 18/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.009% (507,085 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 - ก.พ. 2560 ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2

2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายเชวง  รีศรีกิตต์
กรรมการจัดการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
อายุ : 59 ปี
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นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์ 
รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อายุ : 31 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 สิงหาคม 2559

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 1 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 13/19

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.184% (10,803,314 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 
 และนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 และน้องสาวของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ

 Brandeis International Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2016

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ก.พ. 2561 - รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2559 - ปัจจุบัน - ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์

2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

2557 - 2558 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

มิ.ย. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 8 กันยายน 2547

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 13 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program รุ่นที่ 113/2014
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส

2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2547 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท
ลาเท็กซ์อีมัลชั่นและลาเท็กซ์
โพลิเมอร์

2558 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

เหมืองแร่โพแทชที่ใช้ผลิตปุ๋ยและ
เคมีภัณฑ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์และ
กระดาษลูกฟูก

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส 
และเลขานุการบริษัท 
อายุ : 50 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 กรกฎาคม 2543

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง : 17 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 : 0.019% (1,107,857 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2543 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางสาวเรวดี  อาจหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส 
อายุ : 49 ปี
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย1.

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ หน่วย 2560 2559 2558

งบก�าไรขาดทุน ล้านบาท    

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  2,370.13 3,697.30 3,880.17

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  290.33 399.33 379.19

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  92.79 290.76 305.96

งบแสดงฐานะการเงิน ล้านบาท    

สินทรัพย์รวม  4,598.38 5,003.16 4,571.87

หนี้สินรวม  1,842.55 2,319.31 2,151.21

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -27.67 -28.71 -23.19

ส่วนของบริษัทใหญ่  2,783.49 2,712.56 2,443.84

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ล้านหุ้น 5,869.69 5,135.99 4,522.77

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 0.47 0.52 0.54

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท 0.016 0.050 0.060

เงินปันผลต่อหุ้น บาท 0.00825 0.0218571 0.025625

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 47.86 30.01 29.31

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ 21.54 20.30 16.44

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ 3.81 7.78 7.74

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 3.41 11.39 16.11

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 1.93 6.07 8.50

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.67 0.86 0.89

อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.15 0.16 0.06

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย* เท่า 15.36 26.88 104.12

* อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (ตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้) = EBITDA / INTEREST
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

กำาไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 58

39.55%

0.03%

54.34%

3,880.17

31 ธ.ค. 58

100.00%

305.96

รายได้จากการขายและบริการอื่น

รายได้จากให้บริการก่อสร้างงานโยธา

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและในการร่วมค้า

รายได้จากให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงาน ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัทร่วม

รายได้จากให้บริการก่อสร้างระบบท่อ

TRC Group

31 ธ.ค. 59

31.33%

48.59%

3,697.30

20.08%

31 ธ.ค. 59

-12.02%

112.02%

290.76

31 ธ.ค. 60

14.58%

45.34%

2,370.13

40.08%

31 ธ.ค. 60

174.84%

92.79

-37.13%

-37.71%

-4.94%

-4.97%

-35.90%

-68.09%

6.08%
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งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 58

2.38
546.73

3,316.06

706.70

4,571.87

31 ธ.ค. 58

1,966.19

100.00
85.03

2,420.65

4,571.87

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 59

1,330.71

1,838.49

72.22

404.25

2,873.62

76.56

726.61

2,683.86

5,003.16 5,003.16

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60

48.15

400.36

1,266.36

1,366.792,599.12

75.40

684.74

2,755.82

4,598.37 4,598.37

สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า หนี้สินหมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรากำาไรขั้นต้น (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตรากำาไรสุทธิ (ร้อยละ)

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)

อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ย (เท่า)

3.41 1.93
0.67

26.88
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ2.
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อต้ังเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 เพ่ือให้บริการด้านงานการออกแบบ
วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้าน
งานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี งานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ 
ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน บริษัทฯ ได้ขยายฐานเงินทุน และการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเม่ือวันที่ 23 เมษายน 
2556 และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในหมวดธุรกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (ผ่านการทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2560)

• วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรม
พลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

• พันธกิจ

1. ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน�้ามัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

2. ด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง

3. ส่งมอบงานทีม่คีณุภาพโดยค�านงึถงึความปลอดภยั ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า

4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิโตรเคมี

• เป้าหมาย

1. ตัง้เป้ายอดขายเตบิโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคอื มยีอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงนิรวม)

2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต�า่กว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562

3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Class) ภายในปี 2562

• ค่านิยม

T - Transparency, Ethics & Integrity 
 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม
R - Respect and Trust 
 เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้ใจ
C - Commitment 
 มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม
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2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 

กลุม่บรษิทัฯ มีการพฒันาการด้านการขยายธรุกจิ และได้รบัเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่งในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ดงันี้

ปี 2556

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ 5 โครงการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับงาน 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)มูลค่างาน 834.01 
ล้านบาท และ 7.55 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

- โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้การด�าเนินงานของ
กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี สัดส่วนเงินลงทุนระหว่างบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส 
คอร์ปอเรชั่น จากประเทศจีน กับบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 70:30 มูลค่างาน 4,433.65 ล้านบาท และ103.45 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงาน 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการพลังงานประยุกต์ 
จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามล�าดับ

- งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายน�้าเฟส 1 โครงการ TPARK Wang Noi2 
จากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ากัด มูลค่างาน 163.61 ล้านบาท 

- งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานสุขาภิบาล อาคารเก็บสินค้า อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 จาก
บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท 

• TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ได้รับงาน Front End Engineering and Design (FEED) for 
SR-WWTP Odor Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มูลค่างาน 350,000 
โอมานเรียล ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

• ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบส�าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

- ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�านาจทั่วไป และลดทุนจดทะเบียนที่ส�ารองไว้ส�าหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว 
และทุนที่ส�ารองส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 

- อนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั 177,858,559 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และการ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม 

• บริษัทฯ ออกหุ้นปันผลจ�านวน 112,146,533 หุ้น และได้รับช�าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิม
จ�านวน 31,269,062 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 78.17 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
425,514,868.50 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 408,293,386.50 บาท

• เดือนเมษายน 2556 บริษัทฯ ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

• เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้านผลการด�าเนินงาน 
และนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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• บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั จดัตัง้บรษิทัย่อยในนาม “บรษัิท กจิการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด” ร่วมกบับรษิทั คโูด คองยุง จ�ากดั 
พันธมิตรจากประเทศเกาหลี โดยสหการวิศวกรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.97 เพื่อเข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย

ปี 2557 

• บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลติไบโอดเีซลแห่งใหม่ ก�าลงัการผลติ 450 ตนัต่อวนั จากบรษิทั บางจากไบโอฟเูอล 
จ�ากัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท 

2. โครงการก่อสร้างติดต้ังเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริษัท ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด มูลค่างาน 519 ล้านบาท และ 11.33 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

• บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ย้ายส�านักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ช้ัน ท่ีตั้งอยู่บนที่ดินกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ 
เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 

• TRC International Limited ซื้อหุ้น TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็น 
ร้อยละ 70 

• เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษัท และช�าระบัญชีบริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ โดยยังไม่ได้มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ นับแต่มีการจัดตั้ง 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังที่ 1-3 จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
จ�านวน 425,514,869 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 411,306,853 บาท

ปี 2558

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ 4 โครงการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) 
จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงาน 3 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 ล้านบาท

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ 
มูลค่างาน 858 ล้านบาท

- โครงการงานจัดหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง 
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 837.07 ล้านบาท (หรือ 15,476,635.11 ยูโร)

• เดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภาสิต ลี้สกุล เป็นกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ
การปรับสิทธิ ESOP-W2 ดังนี้

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจงจ�านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
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- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�านวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 423,741,039 บาท

- อนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัให้แก่บคุคลในวงจ�ากดัแบบมอบอ�านาจทัว่ไปจ�านวนไม่เกนิ 330,461,068 หุ้น

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 423,741,039 บาท เป็น 655,358,932.25 บาท

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,852,943,146 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับ
บคุคลในวงจ�ากดั รวมถงึบคุคลทีไ่ด้จองซือ้หุน้กู ้การจ่ายหุน้ปันผล และการปรบัสทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2

• เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท

- ออกหุ้นปันผลจ�านวน 830,537,602 หุ้น

• เดือนกรกฎาคม 2558 

- ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี 
จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กับบุคคลในวงจ�ากัด 16 ราย ได้รับเงิน
ค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจ�านวน 713.09 ล้านบาท

- บริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินที่อ�าเภอมาบข่า จังหวัดระยอง เนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อก่อสร้าง Fabrication Shop ใช้ในการจัดเก็บ 
รักษา และซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร รวมถึงรองรับโครงการขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจในอนาคต

• เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จ�านวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน 
ผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

• ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ดังนี้

- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซื้อหุ้น APOT เพิ่มจ�านวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท 
คิดเป็นจ�านวนเงิน 50,000,000 บาท ท�าให้ TRC International Limited ถือหุ้นใน APOT จ�านวน 750,000 หุ้น 

- วันท่ี 16 กันยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ TRC Investment Limited  
บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐมอริเชียส ซื้อหุ้น APOT จ�านวนไม่เกิน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่า
ประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited

- วันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้จ่ายเงินค่าหุ้นงวดที่ 1 จ�านวน 355 ล้านบาท และวันที่ 30 
ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 1,775,000 หุ้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT  
ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มเป็นร้อยละ 12.25 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุนช�าระแล้ว 2,060.84 ล้านบาท

• บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและจดทะเบียนเพิ่มทุน ดังนี้

- จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด” (“CR3”) ร่วมกับ China Railway 
No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 51 
วตัถปุระสงค์เพือ่เข้าร่วมประมลูงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัดงักล่าวไม่ได้เข้าประมลูงาน 
และไม่มแีผนการด�าเนนิธรุกจิต่อ ฝ่ายจดัการจึงด�าเนนิการปิดกจิการเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการบรหิารจดัการและได้ช�าระ
บัญชีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558

- จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) สัดส่วนการ
ลงทุนของสหการวศิวกรอยูท่ีร้่อยละ 49 เพือ่ด�าเนนิโครงรบัเหมาก่อสร้างปรบัปรงุขยายการประปาส่วนภมูภิาคสาขา
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เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานของ
กิจการร่วมค้าทั้งหมด โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และความเสียหาย 
ใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งท่ี 4-7 จ�านวนหุ้นเพ่ิมทุนที่
เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุ้น (ครั้งที่ 3 และ 4 อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5 และ 6 อัตราการใช้
สิทธิ 1:5) ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932.25 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 565,345,762 บาท

ปี 2559

• เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface 
Processing and Facilities จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างาน 142.03 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 416.00 ล้านยูโร และ 12,433.39 ล้านบาท หรือประมาณ 34,089.50 ล้านบาท และในเดือนพฤษภาคม 
ได้รับ Notice to Proceed ส�าหรับงาน Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานส�ารวจพื้นที่มูลค่า 10.20 ล้านยูโร และ 
294.94 ล้านบาท หรือประมาณ 711.36 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2. Surface Processing and Facilities

• เดอืนมนีาคม 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2559 มีมตอินมัุตใิห้ปิดบรษิทั TRC Middle East LLC และTRC 
Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณสุลต่านโอมาน เน่ืองจากบริษัทท้ังสองมิได้ด�าเนินโครงการใด ๆ ตั้งแต่ปี 2558 
และไม่มีแผนการเข้าประมูลงานเพิ่มเติม

• เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลในวงจ�ากัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ 
ที่เสนอขายในวงจ�ากัดเป็นจ�านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็น 570,665,282.63 บาท

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็น 726,373,442.88 บาท 

- อนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 1,245,665,282 หุน้ เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล การออกใบส�าคญัแสดง
สิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจ�ากัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ และการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 

• เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท

- ออกหุ้นปันผลจ�านวน 570,436,077 หุ้น

• TRC Investment Limited ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยได้
จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จ�านวน 905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 2,750,000 หุ้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited 
ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ที่ทุนช�าระแล้ว 2,688.31 ล้านบาท 

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 (ครั้งสุดท้าย) จ�านวนหุ้น 
เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีทุน
จดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 641,998,220 บาท
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ปี 2560

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ 8 โครงการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับงาน 4 โครงการ ดังนี้

- EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษัท 
ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 492 ล้านบาท

- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 
229.28 ล้านบาท

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัสถานบีรกิาร NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (น�า้พอง) จากบรษิทั 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 59.15 ล้านบาท

- โครงการ RGC#Sales Gas GSP6 Mixing Header จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 28.15 ล้านบาท

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงาน 4 โครงการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา
นครหลวง และบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ล้านบาท 

- โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กโิลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท (กระทรวงคมนาคม) การไฟฟ้า
นครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท 

- โครงการปรับปรงุเส้นทางศกึษาธรรมชาตเิข้าท่ีท�าการอทุยานแห่งชาตขินอม จากแขวงทางหลวงนครศรธีรรมราช
ที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่างาน 47.80 ล้านบาท

- โครงการวางท่อแยกจ่ายน�า้ดิบบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จ�ากัด จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้
ภาคตะวันออก จ�ากัด มูลค่างาน 15.42 ล้านบาท

• เดือนมีนาคม 2560 บรษิทัฯ ได้รบั Limited Notice to Proceed (LNTP) งาน Early Work of Underground Mining Facilities 
จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่า 711 ล้านบาท (มูลค่างานตาม LOA ประมาณ 34,000 ล้านบาท) 
เพื่อเริ่มงานด้านวิศวกรรมของโรงแต่งแร่ และงานสั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็น Long Lead Item ตามล�าดับ

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
5,135,985,760 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ 
ลดทุนจดทะเบียน

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 733,712,250 หุ้น จากทุน
จดทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,869,698,010 หุ้น 
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 733,712,250 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล

• เดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท

- ออกหุ้นปันผลจ�านวน 733,707,536 หุ้น

• เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทาน
ประปาจากองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ล้านบาท 
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• เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี การจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) จาก SGS 
(Thailand) Company Limited

• เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ร่วมกับ 
Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้น 
ร้อยละ 51 ต่อ 49 ตามล�าดบั ทนุจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพือ่ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ในการค�านวณดัชนีราคา sSET Index หรือดัชนีราคาที่สะท้อนความ
เคล่ือนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ 
SET100 เป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม�่าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ก�าหนด

• บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

• ในระหว่างปี 2560 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) บริษัทร่วม มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
และทุนช�าระแล้วดังนี้

- เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้รับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจ�านวน 80 ล้านบาท เป็นการช�าระค่าหุ้น 
เพ่ิมทนุ 1,174,860 หุน้ ในราคาหุน้ละ 68.43 บาท และได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช�าระแล้วจาก 2,688,308,700 บาท  
เป็น 2,805,797,300 บาท ท�าให้ ณ สิน้ปี 2560 สดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ ใน APOT ลดลงเป็นร้อยละ 25.13 
ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67

- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็น 29,472,035,900 บาท 
ซึ่งเป็นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี3.
• ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท
ย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

2. TRC Investment Limited

3. TRC International Limited 

4. TRC Middle East LLC*

5. TRC Engineering LLC* 

6. บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด

7. บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

8. กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ

* อยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัทและช�าระบัญชี จึงไม่ได้ใส่ในโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

บร�ษัท ทีอาร�ซ� คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแล�ว 734 ล�านบาท

กิจการรวมคา 
ซิโนเปค-ทีอารซี
(ประเทศไทย)

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแลว 500 ลานบาท

บริษัท ทีอารซี ยูทิลิต้ี จำกัด
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแลว 1 ลานบาท 

TRC Investment Limited
(สาธารณรัฐเมอริเชียส)

ซิโนเปค อินเตอรเนช่ันแนล 
ปโตรเลียม เซอรวิส 

คอรปอเรชั่น
(ประเทศจีน)

TRC
International Limited

 (ฮองกง)

กิจการรวมคา
ไฮโดรเท็ค สหการ

(ประเทศไทย)

บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส จำกัด
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแลว 40 ลานบาท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
จำกัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแลว 2,806 ลานบาท

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด 
(มหาชน)

(ประเทศไทย)

Huayuan Innovative 
Development (Hong Kong) 

Company Limited
(ประเทศจีน)

30%

70%

100% 100%99.99%

22.46%

2.67%

25.13% 51%

49% 51%

49%

100%
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• ความสมัพันธ์กบักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่ และโครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่  
 จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทุนชำาระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)

734 ล้านบาท ให้บริการด้านงานการออกแบบวิศวกรรม การ

จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง

แบบครบวงจร

-

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 500 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทั่วไป

99.99%

TRC Investment Limited 1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

ลงทุนในกิจการอื่น 100%

TRC International Limited 10 

เหรียญฮ่องกง

ลงทุนในกิจการอื่น 100%

(ถือผ่าน TRC

Investment Limited)

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด 1 ล้านบาท ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค

พื้นฐาน

100%

TRC Middle East LLC 150,000 

โอมานเรียล

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง 

ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

70%

(ถือผ่าน TRC

International Limited)

TRC Engineering LLC 250,000 

โอมานเรียล

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง 

ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

70%

(ถือผ่าน TRC

 International Limited)

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด 40 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน  

งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์

51% 

(ถือผ่านบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด)

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ 1 ล้านบาท ด�าเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ

ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

เกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กิจการร่วมค้านี้ จัดตั้งขึ้นเฉพาะการด�าเนินงาน

ก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น)

49% 

(ถือผ่านบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด)

บริษัทร่วม:

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 

จ�ากัด (มหาชน)

2,806 

ล้านบาท

ท�าเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทช

ที่อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

25.13%

(ถือผ่าน TRC

 International Limited 

2.67% และ TRC 

Investment Limited 

22.46%)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ4.
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ ดำาเนินการโดย
สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ

บริษัท

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ

1. รายได้จากการให้บริการ 

   ก่อสร้าง

 1.1 รายได้จากให้บริการ 

      ก่อสร้างระบบท่อ 

บริษัทฯ 861.67 35.37 1,240.08 33.18 838.68 21.21

กิจการร่วมค้า

 ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

30% 1.40 0.06 132.98 3.56 1,132.29 28.63

กิจการร่วมค้า 

 ไฮโดรเท็ค สหการ

49% 211.62 8.69 423.35 11.33 137.39 3.47

รวม 1,074.69 44.12 1,796.41 48.07 2,108.36 53.31

 1.2 รายได้จากการให้บริการ

      ระบบวิศวกรรมและ 

      ก่อสร้างโรงงานใน

      อุตสาหกรรมพลังงาน

      และปิโตรเคมี

บริษัทฯ  52.02 2.13 650.15 17.40 1,534.59 38.80

สหการวิศวกร 99.99% 293.42 12.05 508.39 13.60 - -

รวม 345.44 14.18 1,158.54 31.00 1,534.59 38.80

 1.3 รายได้จากการให้บริการ

      ก่อสร้างงานโยธา

บริษัทฯ 298.17 12.24 272.63 7.30

สหการวิศวกร 99.99% 651.83 26.76 469.72 12.57 236.12 5.97

รวม 950.00 39.00 725.35 19.87 236.12 5.97

 1.4 รายได้จากการให้บริการ

      อื่นๆ

บริษัทฯ - - - - 1.10 0.03

รวม 2,370.13 97.30 - - 1.10 0.03

รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,370.13 97.30 3,697.30 98.94 3,880.17 98.11

2. ดอกเบี้ยรับ 1.34 0.05 3.20 0.09 11.03 0.28

3. รายได้อื่น 64.36 2.64 36.40 0.97 63.83 1.61

รวมรายได้ 2,435.83 100.00 3,736.90 100.00 3,955.03 100.00
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ

• บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิให้บรกิารออกแบบทางวศิวกรรม จดัหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 
และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ มี
บริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจด้านการให้บริการก่อสร้างงานโยธาและงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานคือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งมี
ประสบการณ์มากกว่า 60 ปี ในการรับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นน�า

 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมงานกับผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เป็นผู้รับเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประกวด
ราคารวมทั้งอามีการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม (Consortium) เพื่อใช้ในการเข้าประมูลงานและ
ด�าเนินโครงการ

 บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์การลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมาย
พัฒนาโครงการลงทนต่อเนื่องไม่ต�า่กว่า 4 โครงการภายในปี 2562 โดยในระหว่างปี 2558 - 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ผ่านบริษัทย่อย คือ TRC Investment Limited จ�านวน 6,300,000 หุ้น 
หรือร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited จ�านวน 750,000 หุ้น หรือร้อยละ 2.67 รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน APOT ร้อยละ 
25.13 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (APOT มีทุนช�าระแล้วจ�านวน 2,805,797,300 บาท)

 ลักษณะงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลัก คือ

 1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างให้บริษัทฯ ออกแบบทางวิศวกรรม งานนี้เป็นงาน
ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้แก่ลูกค้า

 2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งตามแผน
ด�าเนินงานที่วางไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ด�าเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง

 3. งานก่อสร้าง (Construction) คอื งานก่อสร้างและตดิตัง้ระบบงานวศิวกรรมหลงัจากทีไ่ด้มีการออกแบบทางวศิวกรรม
และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

 4. งานบรหิารการก่อสร้าง (Construction Management) คอื งานควบคมุการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้

 5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนาและลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ด�าเนินการในงานลักษณะเดียว หรือหลายลักษณะประกอบกัน และบริษัทฯ อาจมีการจ้าง
หรือด�าเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นพิเศษ 

 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้

 1. ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ในอดีตบริษัทฯ จะท�างานในส่วนของระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลัก และได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมท�างานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางระบบท่อ
ก๊าซธรรมชาตบินบกข้ามประเทศ หรอืข้ามจงัหวดั (Cross-country pipeline) ซึง่เป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548บรษิทัฯ ได้รบัโครงการ 
ท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรกของบริษัทฯ ด�าเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้าซีพีพี-ทีอาร์ซี เป็นการร่วมมือ
ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร) จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออ่ืน ๆ ด้วย เช่น ท่อขนส่งวัตถุดิบทางด้าน
ปิโตรเคมี ท่อน�า้ และท่อน�้ามัน

 2. ธรุกจิรบัเหมาตดิตัง้ระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ีบรษิทัฯ ประกอบ
ธรุกจิรบัเหมาออกแบบวศิวกรรม จดัหาเครือ่งจักรและอปุกรณ์ และก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี 
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 3. ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบสาธารณปูโภค ด�าเนินการโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

 4. ธรุกจิพฒันาโครงการและการลงทนุ มุง่เน้นการพฒันาโครงการด้านพลงังาน อสงัหารมิทรพัย์ โรงไฟฟ้า และโรงงาน 
ปิโตรเคมี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ

• บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ จ�ากัด ก่อตั้งในปี 2497 
ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค�าประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 กจิการของสหการวศิวกร เตบิโตอย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงนิและเข้าสูแ่ผน
ฟื้นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ด�าเนินการฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลส�าเร็จ และศาลล้มละลาย
กลางได้มีค�าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

 ในเดือนเมษายน 2550 ผูถ้อืหุน้เดมิของสหการวศิวกรได้ท�ารายการแลกหุน้กบับรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
ท�าให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา

 สหการวิศวกรได้รบัการขึน้ทะเบยีนและได้รบัการจดัล�าดบัช้ันจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพเิศษหลายแห่ง 
อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางน�้าและพณิชยนาวี กรมทรัพยากรน�า้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่ง
ท�าให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้ ตั้งแต่ปี 2552 สหการวิศวกรได้รับ
การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท�างานที่เทียบเท่าระบบสากล

 ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช�าระแล้ว 500 ล้านบาท

• บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 
บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทาน
ประปา จากองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปา และบริหารจัดการขายน�า้ประปา
ให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

• บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) 
Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท 
เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์ 

• บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 - TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of 
Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่งน�า้มัน
ดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการท�างานที่เป็นที่พอใจของลูกค้า ในปี 
2555 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา ส�าหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557

 - TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน โดย
ในปี 2554 ได้รับงานวางท่อน�้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้นสุดปี 2555

 ท้ังนี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/2559 เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2559 ได้พจิารณาอนมุตัใิห้ปิดบรษิทั TRC Middle 
East LLC และบริษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าแล้ว และตั้งแต่ปี 2558 บริษัททั้งสองไม่ได้ด�าเนินโครงการใดๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และช�าระบัญชีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2561
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งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุปดังนี้

จ�านวนโครงการ มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 8 4,634.76

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 10 2,077.24

มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย

18 6,712.00

ชื่อโครงการ
ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้าง
มูลค่างาน

ของบริษัทฯ(2)

(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

1. 1st Transmission Pipeline 
Life Extension Project: 28” 
Recoating Section

E,P,C บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

3,725.00 1,330.20 ก.พ.58 – ต.ค.61

2. LNTP for Turnkey Delivery 
of APOT Project Package 
2. Surface Processing and 
Facilities 

E,P,C บริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)

2.1 Engineering, road subbase 
and Temporary site facilities

711.36 239.36 พ.ค.59 – ธ.ค.61

2.2 Long Lead Equipment for 
Processing Plant

2,310.72 2,310.72 พ.ค.60 – ธ.ค.61

3. RDCC Catalyst Cooler Project 
Part 2 Back Pressure Steam 
Turbine and Utilities System

E,P,C บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน)

492.00 451.26 ก.ย.60 – มิ.ย.62

4. BV4.19 PIG Launcher and 
Receiver Installation Project

E,P,C บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

229.28 167.67 ก.ย.60 – พ.ย.61

5. Revamp LPG Transfer Pump 
to Domestic BRP

E,P,C บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

208.50 54.79 เม.ย.60 – ก.ย.61

6. Preparation and Refurbishment 
of Existing Decline

E,P,C บริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)

162.40 63.60 ม.ค.59 – ธ.ค.61

7. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไป
ยังสถานีบริการ NGV สมาคม
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

E,P,C บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

59.15 0.30 ม.ค.60 – ธ.ค.60

8. RGC # Sales Gas GSP6 
Mixing Header

E,P,C บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

28.15 16.86 ก.ย.60 – พ.ค.61

รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ 7,926.56 4,634.76

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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ชื่อโครงการ
ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้าง
มูลค่างาน

ของบริษัทฯ(2)

(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

1. จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง
ขยายการประปาส่วนภูมิภาค 
เกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะ
ที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้�า
จากอ�าเภอดอนสัก-ลอดทะเล-
เกาะสมุย)

E,P,C การประปาส่วนภูมิภาค 855.23 82.87 ส.ค.58 - เม.ย.61

2. จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
บุหรี่ ด้านกระบวนการผลิต
ยาเส้นพอง (M-01/2) (มูลค่างาน 
237.21 ล้านบาท และ 15.48 
ล้านยูโร) 

E,P,C โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลัง

834.42 32.61 ธ.ค.58 – มิ.ย.61

3. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่ม
เกล้า ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับ
ถนนกรุงเทพกรีฑาและก่อสร้าง
ถนนจากถนนศรีนครินทร์ ถึง 
คลองหัวหมาก

E,P,C กรุงเทพมหานคร 826.85 15.23 ก.ค.58 – ม.ค.61

4. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ E,P,C กรมทางหลวงชนบท 445.16 418.89 พ.ค.60 – ส.ค.61

การไฟฟ้านครหลวง 361.85 361.85 พ.ค.60 – ก.ค.61

การประปานครหลวง 42.71 40.73 พ.ค.60 – ก.ค.61

5. โครงการปรับปรุงถนนประชา
ร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี

E,P,C กรุงเทพมหานคร 367.29 367.29 ก.ย.60 – ก.ย.62

การไฟฟ้านครหลวง 418.79 418.79 พ.ย.60 – ส.ค.61

การประปานครหลวง 195.23 195.23 ธ.ค.60 – ส.ค.61

บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน)

9.53 9.53 ธ.ค.60 – ส.ค.61

6. โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเข้าที่ท�าการอุทยาน
แห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้

E,P,C จังหวัดนครศรีธรรมราช 98.11 81.39 พ.ค.60 – มิ.ย.61

7. งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้�า
ท้องเนียนและวางท่อจ่ายน้�า

E,P,C การประปาส่วนภูมิภาค 47.80 33.22 ก.ค.60 – มี.ค.61

8. โครงการวางท่อแยกจ่ายน้�าดิบ E,P,C บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้า
ภาคตะวันออก จ�ากัด 
(มหาชน)

15.42 0.42 ก.ย.60 – ม.ค.61

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

45

ชื่อโครงการ
ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1)

ชื่อผู้ว่าจ้าง
มูลค่างาน

ของบริษัทฯ(2)

(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

9. งานก่อสร้างอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง 
คสล.2 ชั้น (แบบพิเศษ)

E,P,C โรงเรียนอนุบาล
วัดพรพระร่วง

15.34 15.34 ธ.ค.60 – ธ.ค.61

10. ปรับพื้นที่ ถมดินและบดอัด
พร้อมก�าแพงกันดิน

E,P,C บริษัท อมตะจัด
จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จ�ากัด

12.00 3.85 ก.พ.60 – ก.พ.61

รวมงานในมือทั้งสิ้น 10 โครงการ 4,545.73 2,077.24

หมายเหตุ:

 (1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)

 (2) มูลค่างานทีเ่หลอืของโครงการทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ ค�านวณเป็นเงนิบาททีอ่ตัราแลกเปลีย่น 39.3938 บาทต่อยโูร และ 32.8472 บาท 

 ต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

2. การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1. การควบคมุคณุภาพของงาน บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะควบคมุงานให้มคีณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด และส่งงานให้
ตรงตามก�าหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

2. ชือ่เสยีงและประสบการณ์ของกลุม่วศิวกรผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการบรหิารงานในธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง
มายาวนาน โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ล้วนมีความรู้และประสบการณ์การท�างานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และ
มชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางในวงการ ท�าให้สามารถมส่ีวนช่วยตรวจสอบดแูลการท�างานของวศิวกรระดับผูจ้ดัการโครงการ
อีกต่อหนึ่ง

3. ผลงานในอดีตด้วยคณุภาพของผลงานและบรกิารในอดตีทีไ่ด้รบัมอบหมายในงานโครงการจ�านวนมาก ประกอบกบัความ
ส�าเรจ็ในการรบัเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทัง้ในงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิงานก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ ท�าให้ลูกค้าจ�านวนมากให้ความเชื่อถือและ
ไว้วางใจ มีการใช้บริการของบริษัทฯ ในโครงการอื่นๆ รวมทั้งได้แนะน�าต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย 

4. ความสามารถของบคุลากร บรษัิทฯ มพีนกังานทีม่คีวามเชีย่วชาญในสายงานทีด่�าเนนิการอยูจ่�านวนมากท�าให้สามารถ
ให้บรกิารกบัลกูค้าได้อย่างมคีณุภาพ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะรกัษาพนกังานทีมี่ศักยภาพและสนบัสนนุให้พนกังานมีการฝึกอบรม
อยู่อย่างสม�า่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างาน

5. การร่วมมอืกบัพนัธมติร เพือ่เสรมิศกัยภาพในการเข้าแข่งขนัประมลูงานและด�าเนนิงานโครงการขนาดใหญ่ บรษิทัฯ มีการ
ร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การร่วมมือกับพันธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติและงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค การว่าจ้างเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น
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กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1. การรักษาฐานลกูค้าภายในประเทศ บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ในด้านการเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างด้าน
การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือปตท. บริษัทฯ เน้นการควบคุมคุณภาพของงานตามระบบ ISO ที่ทางบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับ
การรับรองมาตั้งแต่ปี 2550 และ 2552 ตามล�าดับ และการส่งมอบงานที่ตรงเวลา 

2. การขยายบริการด้านงานก่อสร้างที่มีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมีหรือพลังงานทดแทน จาก
นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ บริษัทฯ ได้สะสมประสบการณ์ในการก่อสร้าง
โรงงานที่มีกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน เช่น โรงงานผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล โดยได้มีการส่งมอบงานไปแล้วหลาย
โครงการ ปัจจบุนักลุม่บรษิทัฯ มีความพร้อมทัง้ทีมวศิวกรด้านงานออกแบบวศิวกรรมและทมีก่อสร้างทีม่คีวามช�านาญในการก่อสร้าง
กระบวนการผลิตดังกล่าว ก่อให้เกิดโอกาสในการน�าเสนองานและขยายการบริการให้แก่ลูกค้า

3. การขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการแบบครบวงจรในหลากหลายประเภท เช่น

 - Engineering + Procurement + Construction (EPC)
 - Engineering + Procurement + Construction + Commissioning (EPCC) และ 
 - Engineering + Procurement + Construction + Finance (EPCF) 

 รวมไปถึง Operation and Maintenance (O&M) ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น มีโอกาส
น�าเสนองานให้แก่กลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง เพื่อรองรับการเปิดตลาดเสรีของกลุ่มประเทศ AEC

4. การสร้างเครอืข่ายพันธมติรธุรกิจ เพือ่เสรมิศกัยภาพในการรบังานจากกลุม่ลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศบริษทัฯ 
ด�าเนนิการแสวงหาและสร้างเครอืข่ายพนัธมติรทางธรุกจิอยูใ่นทกุโอกาส มีการผนกึก�าลังกบัพนัธมิตรจากสหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และอื่น ๆ เพื่อรองรับงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพ
ทางด้านการตลาดและการให้บริการแบบครบวงจร

5. การเพิม่ความพึงพอใจให้กลุม่ลกูค้า บรษิทัฯ มนีโยบายและได้ด�าเนินการเรือ่งการประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าเป็น
ระยะๆ ตลอดการด�าเนนิการโครงการ และมกีารน�าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพือ่พฒันาการบรกิารเพือ่ให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ 
เกิดความยินดีที่จะบอกต่อ และ/หรือเลือกใช้บริการของบริษัทฯ อีก

6. การรักษาชื่อเสียงบริษัทฯ ด้วยผลงานและการบริหารงานโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารงานธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมายาวนานท�าให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding Company 
Performance Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2556 และ 2558 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงให้ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ด�าเนินการอยู่ และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ ให้ได้รับ
ความสุขจากการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดงานบริการที่มีประสิทธิผลต่อกลุ่มลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

สภาพการแข่งขัน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียมและรับออกแบบติดตั้ง
เครื่องจักรส�าหรับกระบวนการผลิตต่าง ๆ บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจท�าให้บริษัทฯ ได้
เข้าร่วมประมูลงานขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2559 – 2560 ที่ผ่านมาการประมูลงานขนาด
ใหญ่มีการแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งจ�านวนคู่แข่งขันและการต่อสู้ทางด้านราคาส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูล
บางโครงการตามที่คาดหวัง

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเป็น
ลักษณะ Turn-key ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ต้ังแต่งานด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้าง จนกระทั่ง
ส่งมอบโครงการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อก�าหนดของลูกค้า

ส่วนธุรกจิการรบัเหมาก่อสร้างงานโยธา และงานสาธารณปูโภคพืน้ฐาน อาทเิช่น งานถนน งานสะพานนัน้ มคีูแ่ข่งในประเทศ
เป็นจ�านวนมาก บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 กับหน่วย
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งานราชการ และหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเป็นผูร้บังานด้านนี ้โดยใช้วธิพีจิารณาคดัเลอืกเข้าร่วมงานโครงการทีท่างบรษิทัฯ มคีวาม
ช�านาญให้ผลตอบแทนด ีหากเป็นกรณโีครงการสาธารณปูโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทางบรษิทัฯ จะเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั
ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรต่างชาติ ที่มีชื่อเสียงและมากไปด้วยประสบการณ์ ทั้งนี้จะท�าให้สามารถรับงานขนาดใหญ่ และงาน
เฉพาะทางได้เป็นอย่างดี

ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส�าหรบัธรุกจิรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง และตดิตัง้ระบบวศิวกรรมในอุตสาหกรรมพลงังานและ
ปิโตรเคมี กลุม่ลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานราชการ และบรษิทัเอกชนทีอ่ยูใ่นธุรกจิเกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
ด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต โดยมี
กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ

ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบสาธารณูปโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการ
ประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานกรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมถึงบริษัทภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน และปิโตรเคมี

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

ภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจพลังงาน

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายตัวของการส่งออกสินค้า การขยายตัวต่อเนื่องของการบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐบาล และการลงทุน รวมทั้งในส่วน
การผลติสาขาอตุสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมทีข่ยายตวัในเกณฑ์สงู ด้านการขนส่งและการคมนาคมมกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ใน
ขณะที่ราคาในการก่อสร้างปรับตัวลดลง ทั้งน้ี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6-4.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

(1) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยสนับสนุนภาคส่งออกอย่างต่อเนื่อง
(2) แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น
(3) การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน
(4) สาขาเศรษฐกิจส�าคัญมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน
(5) การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงานและฐานรายได้ของประชาชนในระบบเศรษฐกิจ

ในขณะที่มาตรการดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออก
สินค้าจะขยายตัวร้อยละ 5.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.5 ตามล�าดับ 

กลไกในขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญและพัฒนา ประการหนึ่งมาจากพลังงาน พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน 
สงัคม ตลอดจนภาคครวัเรอืนล้วนต้องพึง่พาพลงังานด้วยกนัทัง้สิน้ กระทรวงพลงังานได้ก�าหนดนโยบายพลงังาน 4.0 เพือ่ขบัเคลือ่น
แรงสนบัสนนุเศรษฐกจิ ภายใต้หลกัการส�าคญัคอื การยกระดบัประสทิธภิาพของระบบพลงังานในปัจจุบนัและน�านวตักรรมทีเ่หมาะสม
มาใช้ในการพฒันา ซึง่ต้องครอบคลมุทัง้ระบบ ตัง้แต่การผลิต จดัหา แปรรปู ไปจนถงึการใช้ โดยแบ่งตามประเภทพลังงาน ได้แก่ น�า้มนั
เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า ในแนวทางการพัฒนาด้านน�้ามันเชื้อเพลิงนั้นได้ให้หลักส�าคัญความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมแีผนจะพฒันาระบบท่อให้มากขึน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและความมัน่คงในการขนส่งน�า้มนั ซ่ึงจะช่วยลดต้นทนุการขนส่งน�า้มนั
ทางรถยนต์ และท�าให้โครงสร้างราคาขายปลีกน�า้มันในต่างจังหวัดใกล้เคียงกับราคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากขึ้น

ความต้องการและการใช้พลังงาน

ตามรายงานการของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน พบว่าความต้องการการใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ระดับ 2,137 พันบาร์เรล เทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
1.5 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 42 มีการใช้ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 43 การใช้น�า้มัน
มีสัดส่วนการใช้รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 38 เท่ากับในปีที่ผ่านมา มีการใช้ถ่านหินน�าเข้าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14 นอกจากน้ันการใช้
ลิกไนต์ และไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า มีสัดส่วนการใช้เทียบเท่ากับปีก่อน ดังนี้
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ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ก๊าชธรรมชาติ

น�้ามัน

ถ่านหินน�าเข้า

ลิกไนต์

ไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้าน�าเข้า

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน

รวมทั้งสิ้น 2,137 พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน
*เดือน ม.ค.-ก.ย.

ถ่านหินน�าเข้า 294 (14%)

ก๊าชธรรมชาติ
 893 (42%)

ลิกไนต์ 84 (4%)

พลังน�า้/ไฟฟ้าน�าเข้า
 50 (2%)

น�้ามัน 815 (38%)

2560*

1.5%การใช้พลังงานขั้นต้น

ส�าหรับการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ระดับ 963 พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบ
ต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.0 เป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 66 อย่างไรก็ตามก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ดังนี้
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ที่มา: ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ก๊าชธรรมชาติ

น�้ามันดิบ

ลิกไนต์

คอนเดนเสท

พลังน�้า

สัดส่วนการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน

รวมทั้งสิ้น 963 พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน
*เดือน ม.ค.-ก.ย.

ลิกไนต์ 85 (9%)

ก๊าชธรรมชาติ
 640 (66%)

พลังน�้า 8 (0.8%)

น�้ามันดิบ 143 (15%)

คอนเดนเสท
88 (9%)

6.0%การผลิตพลังงานขั้นต้น

2560*



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

49

แนวโน้ม

คณะรฐัมนตรมีมีตริบัทราบตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต ิ(กพช.) เหน็ชอบแผนระบบรบัส่งและแผนโครงสร้าง
พื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพื่อความมั่นคงของโครงการลงทุนในส่วนที่ 1 ทั้ง 3 ระยะ โดยมีบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด�าเนิน
โครงการ เพื่อสร้างความมั่นคงและรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ที่มา: http://www.dmf.go.th/publication/Gas%20Plan%20_Final_Publish.pdf

ปลายปี 2560 ทางคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561-2565) 
วงเงินรวม 341,962 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม ร้อยละ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 3,854 2,463 1,759 1,676 1,040 10,792 3%

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 26,049 17,841 5,819 6,437 755 56,901 17%

ธุรกิจน�า้มันและการค้าระหว่างประเทศ 12,169 71 6 6 6 12,258 3%

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 21,033 4 4 4 5 21,050 7%

ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ 7,038 3,532 4,142 4,259 3,789 22,760 6%

การร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 176,470 21,969 10,771 8,987 4 218,201 64%

รวม 246,613 45,880 22,501 21,369 5,599 341,962 100%

ที่มา : ข่าวที่บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22 ธันวาคม 2560
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จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจน�้ามันซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. 
โดยมีการลงทุนหลัก ได้แก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และพัฒนาสถานีบริการ การร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทย่อยที่ ปตท. 
ถือหุน้ร้อยละ 100 อาท ิการลงทุนในการขยายความสามารถในการน�าาเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) เพือ่รองรบัความต้องการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็ยังคง
เป็นอกีปัจจยัทีส่่งผลต่อเนือ่งให้การขยายตวัในความต้องการด้านพลงังานของกลุม่ประเทศอาเซยีนขยายตวัเพิม่ข้ึน ผลจากนโยบาย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในด้านพลังงาน รวมทั้งประเทศสมาชิกได้ให้ความส�าคัญกับการผลักดันการด�าเนินการ
โครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
(ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามข้อตกลงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2545 
และต่อมาได้รวมถงึการเชือ่มโยงท่อก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างระบบท่อส่งก๊าซระหว่างกนั และส่งเสรมิการ
ค้าก๊าซเสรีด้วยความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่ายนี้ และมีแผนที่จะเพิ่มจ�านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ได้อย่างน้อย 1 
โครงการภายในปี 2563 เพือ่รองรบัปรมิาณก๊าซท่ีจะเพิม่ขึน้ตามความต้องการ จากโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเชือ่มต่อกนั ย่อมท�าให้สามารถ
ซื้อขายพลังงานข้ามประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลังงานตามมาอย่างมาก ตลอดจน
เสริมความมั่นคง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคลื่อน
ย้ายสนิค้าและบรกิาร ตลอดจนการลงทนุและแรงงานได้อย่างเสรมีากขึน้ เป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะช่วยเพิม่ช่องทางในการขยายการลงทนุ
ในรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศและขยายไปยังประเทศสมาชิก

ที่มา: http://ptt.listedcompany.com/misc/PRESN/20171115-ptt-am-3q2017-02.pdf

จากปัจจัยข้างต้นทางด้านพลังงานและความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ม่ันคงในระยะยาว ประกอบกับแผนการลงทุนที่
ชัดเจน ท�าให้เห็นว่าโอกาสงานในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างด้านงานวางระบบท่อยังมีแนวโน้มที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ติดตามเพ่ือ
เข้าร่วมประมูลงานโครงการอย่างสม�า่เสมอ

ในส่วนของพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญด้านการผลิตสินค้าและบริการ อีกทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ละประเทศจึงต้องเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้า เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าอย่างเพียงพอและมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ โดยโครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า
อาเซียน หรือ ASEAN Power Grid เป็นหน่ึงในวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 มีการศึกษาและคัดเลือกโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่ง
ไฟฟ้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มจากการด�าเนินการในกรอบสัญญาแบบทวิภาคีเชื่อมโยงระบบส่งเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่าง 2 ประเทศ จากนั้นจึงจะค่อย ๆ ขยายเป็นการเชื่อมโยงในระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงระบบ
ไฟฟ้าของทุกประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน
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ดงัรปูด้านล่าง ส�าหรบัโครงการเชือ่มโยงระบบส่งของประเทศไทยทีแ่ล้วเสรจ็และมีการแลกเปล่ียนซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว ประกอบ
ด้วยระบบสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบสายส่ง

ที่มา: http://www.thansettakij.com/content/226193

ที่มา: https://www.tcijthai.com/news/2012/21/archived/1017

โดยโครงการเชือ่มโยงระบบส่งของประเทศไทยทีแ่ล้วเสรจ็และมกีารแลกเปลีย่นซือ้ขายไฟฟ้าแล้ว ประกอบด้วยระบบสายส่ง
ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซยี ส่วนการเชือ่มโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอืน่ๆ ของอาเซยีน ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง 
ส่วนแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (พีดพี ี2015) ฉบบัปัจจบุนั ซึง่ถกูใช้งานมากว่า 2 ปี มีหลายปัจจยั
ทีเ่ข้ามากระทบให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเบีย่งเบนไปจากสมมตฐิานเดมิ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงรวดเรว็ในยคุ Disruptive 
Technology ที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนและภาคเอกชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้เองมากขึ้น
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างอาเซียน ที่ได้มีการลงนามข้อตกลงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติ
ไปแล้วตัง้แต่ปี 2545 รวมถงึการเชือ่มโยงท่อก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ด้วย โดยมเีป้าหมายเพ่ือสร้างระบบท่อส่งก๊าซระหว่างกนั และ
ส่งเสริมการค้าก๊าซเสรีด้วยความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่ายนี้ ปัจจุบันมีสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีถังเก็บและสามารถ
เปลี่ยนของเหลวให้เป็นก๊าซ ตามชายฝั่ง 4 แห่ง รองรับได้ประมาณ 17.8 ล้านตัน คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม มีแผนจะเพิ่ม
จ�านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ได้อย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี 2563 เพื่อรองรับปริมาณก๊าซที่จะเพิ่มขึ้นตามความ
ต้องการ โดยประเมินว่ายอดการใช้ก๊าซของกลุ่มประเทศอาเซียน จะเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 23,000 ล้านคิวบิกฟุตต่อวันในปี 2578 

หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงสามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการที ่
ภาครฐัเร่งเบกิ-จ่ายงบประมาณ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิความต่อเนือ่งในการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ในด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม
ขนส่งภายในประเทศและขยายการเชื่อมโยงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันในด้านต่าง ๆ พร้อมรับกับการเปิดเสรีทางการค้า เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 
ในการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว และมีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สามารถเคล่ือนย้ายสินค้า 
ธรุกจิ บรกิาร การลงทนุ แรงงานฝีมอื และเงนิลงทนุอย่างเสร ีจะเหน็ได้จากประเทศสมาชิกในหลายประเทศเริม่จดัท�าแผนรองรบัการ
ลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในด้านการค้า การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
โลจสิตกิส์ และการคมนาคม จดัท�าโซนนิง่เขตอตุสาหกรรมและเขตท�าการเกษตร รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมเรือ่งคน แรงงาน และ
การศึกษา เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนเฉล่ียเป็น 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซ่ึงมีผลต่อการจ้างงานและมีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลากหลาย โดยประเภทงานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ งานก่อสร้างของ
ภาครัฐและงานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยมูลค่าการลงทุนมีสัดส่วนเฉลี่ย 55:45 นอกเหนือจากงานก่อสร้างในประเทศ ผู้รับเหมา
ก่อสร้างในไทยยังขยายฐานลูกค้าออกไปรับงานในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเน้นรับงานก่อสร้างในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เนื่องจากประเทศ
เหล่านี้อยู่ในช่วงของการเร่งพัฒนา มีการขยายลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยอาศัยการมีพันธมิตร
ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆ
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ประเภท งานก่อสร้างของภาครัฐ งานก่อสร้างของภาคเอกชน

ลักษณะงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่ต้อง
อาศัยความช านาญ เช่น โครงข่ายถนน

งานก่อสร้างกระจุกตัวในกลุ่มที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า 

เกณฑ์การรับรู้รายได้ ค่าก่อสร้างปรับตามค่า K ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของค่าก่อสร้าง ณ วันที่เบิกจ่ายงวด
งานเทียบกับช่วงที่เปิดประกวดราคา ทั้งนี้ หากค่า K ปรับเพิ่ม
มากกว่า 4% ผู้รับเหมาจะได้รับค่าชดเชย แต่ถ้าลดลง
มากกว่า 4% ผู้รับเหมาจะต้องคืนเงินชดเชยค่า K ให้แก่รัฐ

ค่าก่อสร้างในโครงการภาคเอกชนมักผันแปรตามต้นทุนการ
ก่อสร้างในตลาด ถ้าราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงที่
ตกลงรับงาน ผู้รับเหมาต้องรับความเสี่ยงเองทั้งหมด แต่หาก
ราคาวัสดุก่อสร้างปรับลดลง ผู้รับเหมาจะได้ก าไรมากขึ้น

การคัดเลือกผู้รับเหมา เปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)  งานก่อสร้างทั่วไปไม่มีระบบการคัดเลือกที่แน่นอน มัก
จ้างผู้รับเหมาที่คุ้นเคย 

 งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใช้วิธีการเปิดประกวด
ราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งอาจใช้วิธีประมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นซองเอกสาร

ผลตอบแทน Margin ค่อนข้างต่ า Margin สูงกว่างานภาครัฐ

แหล่งเงินทุน งบประมาณของรัฐ เงินทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ การร่วมทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund)

เงินทุนหรือเงินกู้ของเจ้าของโครงการ (รวมการระดมทุนจาก
หุ้นสามัญและหุ้นกู้)

Table 2: Comparison of Construction Work by Type

Table 3: Comparison of Construction Work by Size of Operators

Source: Krungsri Research

Source: Krungsri Research

ประเภท กลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ กลุ่มผู้รับเหมา SMEs

ทักษะ/ความช านาญ มีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ่ งานอาคารสูง และรับงานก่อสร้างที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Specific-work) ซึ่งมีมูลค่าสูง เนื่องจากได้
ประโยชน์จาก Economies of Scale 

ส่วนใหญ่รับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ผู้รับเหมารายกลางบาง
รายอาจสามารถรับงานก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะได้ เช่น 
งานขุดเจาะฐานราก งานก่อสร้างถนน

ศักยภาพทางการเงิน มีความมั่นคงทางการเงิน ท าให้มีโอกาสในการรับงานก่อสร้าง
ขนาดใหญ่

มีเงินลงทุนจ ากัด จึงเป็นข้อจ ากัดในการรับงานก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่โดยตรง แต่จะมีการรับงานในลักษณะ
รับจ้างเหมาช่วง (Sub-contract)

เทคโนโลยีการก่อสร้าง มีการลงทุนพัฒนาและน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และลด
ความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งบางรายมีการ
ลงทุนในธุรกิจวัสดุก่อสร้างด้วย อาทิ แผ่นพื้นเหล็กส าเร็จรูป 
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป (Pre-fabrication)

ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างของตนเอง  และยัง
พึ่งพาแรงงานสูง แต่ก็เริ่มหันมาใช้วัสดุก่อสร้างแบบส าเร็จรูป
มากขึ้น เช่น แผ่นพื้น/ผนังเมทัลชีท

อ านาจการต่อรองกับ      
ซัพพลายเออร์

มีความได้เปรียบจาก Economies of Scale จึงมีอ านาจการ
ต่อรองกับผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างสูง

มีปริมาณงานน้อย จึงมีอ านาจการต่อรองกับผู้ประกอบการ
วัสดุก่อสร้างต่ ากว่า 

การบริหารจัดการต้นทุน มีการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ มีการวางแผนและจัดการ
สต็อกวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระบบ

ส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานแบบครอบครัว การจัดการ 
สต็อกวัสดุก่อสร้างจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx
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ที่มา:https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx

การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ค่อนข้างผันผวน เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในประเทศที่มีอย่าง
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล มีผลให้การผลักดันโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐขาดความต่อเนื่อง และมีผล
ต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน

แต่อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างโดยรวมพลิกกลับมาขยายตัวอีกครั้งตามการลงทุนของรัฐบาลเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
โดยในปี 2558 พบว่ามีมูลค่างานก่อสร้าง 1,158.9 ล้านบาท เติบโต 11.6% YoY เป็นผลจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
อาทิ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมโครงข่ายถนน และโครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีโครงการก่อสร้างเมกะ
โปรเจกต์ที่เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และในปี 2559 มูลค่างานก่อสร้างก็ยังคงอยู่ในระดับสูง 
อยู่ที่ 1,224.3 ล้านบาท ขยายตัว 5.6% YoY
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 แนวโน้มอุตสาหกรรม 

งานก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2560-2562 จะได้รับอานิสงส์จากการเร่ง
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐที่มีมากกว่า 50 โครงการ ภายใน     ปี 
2567 ซึ่งถือเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้าง ขณะที่
โครงการภาคเอกชนคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2561

งานก่อสร้างภาครัฐจะเตบิโตสูงจากเมกะโปรเจกต์

- คาดว่างานก่อสร้างภาครัฐในปี 2560 เติบโต 13-15%YoY มูลค่า 
785.0-799.0 พันล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 จะมีโครงการขนาด
ใหญ่ของภาครัฐเปิดประกวดราคามากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ท าให้การลงทุนเม
กะโปรเจกต์ของภาครัฐทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่เข้าสู่ขั้นตอนการ
ก่อสร้างพร้อมกันในช่วงครึ่งปีหลัง มีโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการรถไฟทางคู่
ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ และช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โครงการมอเตอร์
เวย์ สายบางปะอิน-จ.นครราชสีมา และสายบางใหญ่-จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ 
ภาครัฐยังมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 ที่บรรจุโครงการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศไว้ เช่น โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดเล็ก งานซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม (รวมถนน สะพาน และรางรถไฟที่
เสียหายจากเหตุการณ์น้ าท่วมภาคใต้ช่วงต้นปี 2560) จากปริมาณงาน
ก่อสร้างที่ เพิ่มขึน้ จึงประเมินว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างทัง้ระบบ โดยเฉพาะผู้รับเหมารายใหญ่ที่ ค่อนข้างได้เปรียบใน
การรับงานภาครัฐ ขณะที่กลุ่มผู้รับเหมา SMEs จะมีโอกาสรับจ้างเหมา
ช่วง (Sub-contract) ต่อจากรายใหญ่ ท าให้มีงานตลอดทัง้ปี 

- แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในช่วงปี 2561-2562 จะขยายตัวตามความ
คืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ โดยคาดว่ามูลค่าก่อสร้างภาครัฐจะเติบโตราว 
13-16% ต่อปี มีมูลค่าก่อสร้างรวมสองปีราว 1.9 ล้านล้านบาท ท าให้กลุ่ม
ผู้รับเหมารายใหญ่สามารถสะสม Backlog ได้ต่อเน่ือง และ ผู้รับเหมา 
SMEs จะได้อานิสงส์จากการรับเหมาช่วง (Sub-contract) ต่อจากราย
ใหญ่ และยังได้รับผลดีจากการที่ภาครัฐแบ่งสัญญาเมกะโปรเจกต์หลาย
โครงการออกเป็นสัญญาย่อยๆ เช่น มอเตอร์เวย์เส้นทางต่างๆ

Source: NESDB, forecast by Krungsri Research
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Figure 6: Mega-Projects Investment Timeline
During 2016-2024 worth THB2,339bn

Source: Ministry of Transport (MOT)
Note: Mega Projects include 52 infrastructure projects (under Action Plan 2016 and 
2017) worth a total of THB1,600bn, excluding 4 projects of 1.435-metre standard-
gauge railway and a dual-track railway (Chachoengsao-Klong19-Kaengkoi).

Disbursed Investment Value

Planned Investment Value

Table 5: Construction Investment Trend

Construction 2013 2014 2015 2016
2017F 2018F 2019F

Worse Best Worse Best Worse Best

Total Construction

(THB, bn) 1,052.2 1,038.5 1,158.9 1,224.3 1,311.0 1,330.0 1,442.0 1,477.0 1,595.0 1,633.0

Growth (%) 1.5 -1.3 11.6 5.6 7.0 8.6 9.2 11.9 9.3 11.9

Public Construction

(THB, bn) 497.1 494.6 629.6 701.1 785.0 799.0 903.0 927.0 1,034.0 1,061.0

Growth (%) -3.0 -0.5 27.3 11.4 12.0 14.0 14.0 17.0 13.0 16.0

Private Construction

(THB, bn) 555.1 543.9 529.4 523.2 526.0 531.0 539.0 550.0 561.0 572.0

Growth (%) 6.0 -2.0 -2.7 -1.2 0.5 1.5 2.0 4.0 3.0 5.0

Source: NESDB and forecast by Krungsri Research

แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในช่วงปี 2561-2562 จะขยายตัวตามความคืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ โดยคาดว่ามูลค่าก่อสร้าง
ภาครัฐจะเติบโตราว 13-16% ต่อปี มีมูลค่าก่อสร้างรวมสองปีราว 1.9 ล้านล้านบาท ท�าให้กลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่สามารถสะสม 
Backlog ได้ต่อเนื่อง และผู้รับเหมารายย่อยก็จะได้การรับเหมาช่วง (Sub-contract) ต่อจากรายใหญ่ และยังได้รับผลดีจากการที่ภาค
รฐัแบ่งสญัญาเมกะโปรเจกต์หลายโครงการออกเป็นสญัญาย่อยๆ อกีด้วย ส่วนงานก่อสร้างภาคเอกชนในช่วงปี 2561-2562 คาดว่า
จะขยายตัวราว 2-4% ต่อปี โดยมีปัจจัยบวกหนุนจากงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งคาดว่าจะทยอยขยับดีขึ้นในปี 2561

โอกาสรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านยังเติบโตต่อเนื่อง คาดในกลุ่มประเทศ CLM (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) ยังเร่งขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่อเน่ือง โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ก�าลังเติบโตสูงจากการเร่งขยายการลงทุนของ
ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสแก่ผู้รับเหมาไทยที่จะเข้าไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง เนื่องจากมีความได้เปรียบจากการมี
ชายแดนติดต่อกัน ท�าให้สะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ/เครื่องจักรส�าหรับใช้ในงานก่อสร้าง

• สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รัฐบาลเมียนมายังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง อีกทั้งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์
กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ท�าให้เป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย

• ราชอาณาจักรกัมพูชา คาดมีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยังมีงานก่อสร้างโครงการต่อเน่ืองในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ แม้สัญญาณการลงทุนจะไม่ขยายตัวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า

• สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) คาดว่าจะมกีารขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่มากขึน้ 
โดยเฉพาะโครงการที่ร่วมลงทุนระหว่างประเทศ จากที่ก่อนหน้านี้มีโครงการโรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก
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แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2560-62 ธุรกิจรับเหมาก่อสรา้ง
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Table 6: The Investment Projects in CLM 

Countries Investment Projects Total Value of 
Investment 

(USD, m)

Time 
Period

Myanmar

- Transport development 
master plan (air, road, rail 
and marine)

22,000 2014-
2030

- HAGL Myanmar center 
(mixed-use project) 550 2015-

2018

- The junction city in Yangon  
(mixed-use project) 300 2016-

2019

Cambodia

- Luxury hotel (Guangzhou 
R&F properties), Phnom 
Penh

3,000 2017-
2020

- Phnom Penh–Sihanoukville
highway corridor 
improvements

1,000 2014-
2018

- Shangri-La hotel, Phnom 
Penh 580 2016-

2018

Lao PDR

- The Park (Disney Laos) at 
Thakhaek SEZ, Khammuan 10,000 2016-

2024

- High speed train (Kunming, 
China to Vientiane, Lao)        
(420 km)

7,200 2016-
2020

- Motorway in Vientiane
(14 km) 200 2017-

2019

Source: compiled by Krungsri Research (as of Jan 17)

Figure 8: Public and Private Construction Investment 
Growth in 2016-2019

Source: Forecast by Krungsri Research

-5

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F

% YoY

Private Public

 คาดว่างานก่อสร้างภาคเอกชนจะทยอย ฟ้ืนตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ บวกกับอานิสงส์จากมาตรการรัฐและเมกะโปรเจกต์ที่มี
ผลเปิดพื้นทีศั่กยภาพใหม่

- งานก่อสร้างภาคเอกชนปี 2560 จะมีมูลค่าใกล้เคียงปีก่อนอยู่
ที่  526.0-531.0 พันล้านบาท เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ต่างรอสัญญาณความชัดเจนทางเศรษฐกิจและการเมือง ขณะที่
ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา (งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนสูง
ราว 55% ของมูลค่างานก่อสร้างภาคเอกชน) ท าให้งานก่อสร้าง
จ ากัดเฉพาะบางประเภท อาทิ 
1) ความต้องการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างที่เสียหายจากอุทกภัยใน
ภาคใต้
2) การก่อสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ
3) งานก่อสร้างศูนย์การค้าที่มีแผนเปิดตัวในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า 
มากกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ 
ส าหรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นตาม         
การลงทุนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งยังมี
แรงจูงใจจากที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 
Investment of Thailand: BOI) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น 
และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Border Special 
Economic Zones: Border SEZs) ที่ภาครัฐพยายามเร่งด าเนินการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคซึ่งจะเป็นปัจจัย
หนุนให้เกิดการลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

- แนวโน้มงานก่อสร้างภาคเอกชนช่วงปี 2561-2562 คาดว่าจะ
ขยายตัวราว 2-4% ต่อปี ปัจจัยบวกหนุนจากงานก่อสร้างที่อยู่
อาศัยที่คาดว่าจะทยอยขยับดีขึ้นนับจากปี 2561

โอกาสรับงานก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านยังเติบโตต่อเน่ือง คาด
ในกลุ่มประเทศCLM (กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา) ยังเร่งขยายการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
พื้นที่ในเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ก าลังเติบโตสูงจากการเร่งขยายการ
ลงทุนของภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสแก่ผู้รับเหมาไทยที่จะ
เข้าไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง เนื่องจากมีความได้เปรียบจากการมี
ชายแดนติดต่อกัน ท าให้สะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ/
เครื่องจักรส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง
 เมียนมา รัฐบาลเมียนมายังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง อีกทั้งการ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์กลับมาฟื้นตัว  โดยเฉพาะที่ อยู่ อาศัยและ             
พาณิชยกรรม ท าให้เป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย
 กัมพูชา คาดมีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยังมีงาน
ก่อสร้างโครงการต่อเนื่องในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ แม้สัญญาณการลงทุน
จะไม่ขยายตัวสูง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้า
 สปป.ลาว คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาด
ใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ร่วมลงทุนระหว่างประเทศ จากที่ก่อน
หน้านี้ มีโครงการโรงไฟฟ้าค่อนข้างมาก

ที่มา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx

จะเห็นได้ว่า สภาวะผู้รับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะรายใหญ่ที่จะมีงานในมือ (Backlog) เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้มี
ผลประกอบการดีต่อเนื่อง ผู้รับเหมางานก่อสร้างภาครัฐ โดยเฉพาะงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา จะได้รับผลจากปริมาณงานก่อสร้าง
โครงการเมกะโปรเจกต์ (Mega Projects) ที่เร่งขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการภายใต้ Action Plan ปี 2559 และปี 2560 
ของรฐับาล (มูลค่าเงนิลงทนุประมาณ 2,339 พนัล้านบาท ในช่วงปี 2559-2567) นอกจากนีย้งัมโีครงการขนาดกลาง-เลก็ ทีค่าดว่าจะ
เร่งเดนิหน้าลงทนุอกีหลายโครงการ ท�าให้ผูร้บัเหมามงีานต่อเนือ่งในมอื ส่วนผูร้บัเหมางานก่อสร้างภาคเอกชน มแีนวโน้มดขีึน้ตัง้แต่
ปี 2561 โดยคาดว่าปริมาณงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจไทยและก�าลังซื้อผู้บริโภค ภาวะการแข่งขัน
ในธุรกิจยังมีสูง โดยกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่และรายกลางท่ีเน้นรับงานก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมยังมี Backlog ต่อเนื่อง 
อกีทัง้ยงัมโีอกาสรบังานก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ CLM ทัง้ในกลุม่โครงสร้างพืน้ฐาน ทีอ่ยูอ่าศยั สถานทีพ่กัแรม 
พาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ท�าให้สามารถประคับประคองธุรกิจไว้ได้

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• บุคลากร

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก จ�านวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการที่จะได้รับคัดเลือก
จากการประกวดราคา บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและพนักงานประจ�าในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของ 
บรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจ้างพนกังานหรอืช่างเชือ่มจ�านวนมาก โดยจะจดัเตรยีมกลุม่พนกังานจ�านวนหนึง่ (Standby 
Team) ซึ่งรวมถึงช่างเชื่อมจ�านวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่พนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น 

 จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2554 - 2559 จึงได้มีการว่าจ้างพนักงานประจ�าในส่วน
งานต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต�าแหน่งวศิวกรในสายงานการตลาด และปฏบิตักิาร รวมถงึฝ่ายจดัซือ้ เพือ่รองรบัการบรหิาร
งานขนาดใหญ่
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• แหล่งเงินทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) จากสถาบันการเงินเป็น
รายโครงการ เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการด�าเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้า เพ่ือเข้า
ด�าเนินงาน โดยร่วมกับคู่สัญญาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง

• ผู้รับเหมาช่วง

 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วนที่บริษัทฯ ไม่มีความช�านาญ หรือช่วงเวลาที่มีปริมาณงานเกินกว่า
ก�าลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและ
เครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�าหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ท�ากับลูกค้า 
(Back-to-back) ทั้งในเรื่องการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น 

• เครื่องจักรและอุปกรณ์

 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการด�าเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน 
ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะท�าการเช่าเพื่อน�ามาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ 
นอกจากนี้การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด และรถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ ท�าให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

• วัตถุดิบ

 วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด  
เช่น ท่อ วาล์ว เป็นต้น ในธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างมกัมกีารก�าหนดรายละเอยีดของวัสดทุีใ่ช้จากเจ้าของโครงการ ท�าให้ในบางครัง้ บรษิทัฯ 
ต้องซื้อวัสดุดังกล่าวจากตัวแทนจ�าหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นได้ท้ังบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทในต่างประเทศ แล้ว
แต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเจ้าของโครงการมักก�าหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่งบริษัท 
และบริษัทฯ จะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการซ้ือวัสดุก่อสร้างทั่วไปจากภายใน
ประเทศ โดยอาจมีการซื้อตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจ�า หรืออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจ�าเป็น 

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในปี 2560 เท่ากับ 63:37 ตามล�าดับ
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ปัจจัยความเสี่ยง5.
1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะทางธุระกิจและการได้รับงานสัญญาใหม่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก การรับรู้รายได้การให้บริการก่อสร้างที่ จะขึ้นอยู่กับระยะ
เวลาของโครงการ ซึง่ตามปกตลิกัษณะการรบัรูร้ายได้จากความก้าวหน้าของโครงการ คอื ในช่วงต้นและปลายโครงการจะมปีรมิาณงาน
ก่อสร้างค่อนข้างน้อย เนือ่งจากช่วงต้นโครงการงานส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเกีย่วกบัการเตรยีมการจดัการพืน้ที ่ส่วนปลายโครงการเป็นช่วง
ของการเกบ็รายละเอียดงานทีใ่กล้แล้วเสรจ็ ในช่วงกลางโครงการปรมิาณงานก่อสร้างทีท่�ามีมากกว่าส่วนอืน่ๆ จงึรบัรูร้ายได้มากกว่า 
ดงันัน้ ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ จงึผนัแปรตามระยะเวลาและขัน้ตอนงานก่อสร้างตามสญัญาในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ นอกจาก
นีย้งัขึน้อยูก่บัความต่อเนือ่งของการได้รบังานใหม่ตามสญัญา ซึง่บรษิทัฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าบรษิทัฯ จะได้รบังานสญัญาใหม่หรอื
ไม่ และเมือ่ใดเนื่องจากงานส่วนใหญ่ต้องผ่านการประมลูหรอืประกวดราคางานเปน็หลกั ระยะเวลาและขัน้ตอนในการคดัเลอืกผู้รบั
เหมาก่อสร้างใช้เวลานานหลายเดือน อีกทั้งบางครั้งโครงการที่บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดประมูลงานมีการเลื่อนระยะเวลาออกไป ซึ่งขึ้น
อยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งสภาวการณ์ของตลาดและแหล่งเงินทุนของเจ้าของโครงการ 

จากสาเหตดุงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลการด�าเนนิงานในแต่ละปีของกลุม่บรษิทัฯ มคีวามไม่แน่นอน และในกรณีของบรษิทั 
สหการวิศวกร จ�ากัด (บริษัทย่อย) งานบางส่วนพึ่งพิงกับงานจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หากมีความ
ไม่แน่นอนด้านเสถียรภาพทางการเมืองอาจส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นการด�าเนิน
ธุรกิจให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการให้บริการที่เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าภายในระยะเวลาที่
ก�าหนด และการรกัษาฐานลกูค้าทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความมัน่ใจ และมอบหมายโครงการก่อสร้างส�าหรบัโครงการ 
อื่นๆ ต่อไปให้กับบริษัทฯ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่สม�า่เสมอ
ในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

ต่อเนื่องจากปี 2559 ในปี 2560 ยังเป็นปีที่มีการแข่งขันในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่สูงมาก ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในประเทศเป็นธรุกจิหนึง่ทีม่กีารแข่งขนัด้านราคาเป็นหลกั ในเบือ้งต้นจะมกีารคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมการประมลูด้วยการก�าหนด
คณุสมบตัติามทีเ่จ้าของโครงการระบไุว้ หลงัจากนัน้เจ้าของโครงการจะพจิารณาคัดเลือกผูร้บัเหมาก่อสร้างจากผูท้ีเ่สนอราคาประมลู
ที่ต�่าที่สุด ท�าให้บริษัทฯต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งจากผู้รับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะ
มีการเข้ามาแข่งขันจากผู้รับเหมาในประเทศ และบริษัทต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการด�าเนินงานที่มากกว่าบริษัทฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการใหม่ๆ ท�าให้บริษัทฯ อาจจะต้องยอมเสนอราคาที่อัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลงหรือเสนอเงื่อนไขของการท�างาน
ที่ดีขึ้นแก่เจ้าของโครงการ หากบริษัทฯ ไม่ได้โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจะท�าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ผลการด�าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพือ่เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ได้แสวงหาความร่วมมอืกบัพนัธมติร
ต่างชาติใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทั้งด้านแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานต่างๆ ทั้งโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ด้านพลังงานและปิโตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านคมนาคมของภาครัฐ ด้านกระบวนการ
ภายในบรษิทัฯ ยงัคงมนีโยบายรกัษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกค้าทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่เพิม่โอกาสในการให้บรกิารในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพ ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการท�างาน

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

โครงสร้างรายได้หลักของกลุม่บรษัิทฯ มาจากงานรบัเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาตใิห้กบัธรุกจิพลงังานและ 
ปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้าหลักมาจากบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานระดับชาติของไทย บริษัทฯ ได้เล็ง
เหน็ถงึความเสีย่งในการพึง่พาลกูค้าน้อยราย จงึได้ขยายงานวางระบบท่อให้ครอบคลมุถงึท่อน�า้ ท่อส่งผลติภณัฑ์ปิโตรเคมต่ีางๆ และ
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ขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตไบโอดีเซล และ
เอทานอล เป็นต้น รวมทั้งขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายขึ้น อาทิเช่น โรงไฟฟ้า ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
เป็นต้น (สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มาจากงานธุรกิจรับเหมาวางระบบท่อเท่ากับร้อยละ 54 : 49: 45 ในปี 2558 
ถึง 2560 ตามล�าดับ) 

1.4 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและ
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับงานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะการได้รับงานใหม่จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่
บรษิทัฯ ประมูลงานไม่ได้ หรอืการเข้าประมลูงานล่าช้าไปจากแผนงาน ท�าให้บรษิทัฯ มต้ีนทนุเพิม่ในส่วนของอตัราก�าลงัทีจ่�าเป็นต้อง
รักษาไว้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรทั้งพนักงานประจ�าและสัญญาจ้าง โดยการวางแผนงานด้านบุคลากรที่
มีการพิจารณาถึงโครงการที่ด�าเนินการอยู่และโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาเพิ่ม/ลดสัดส่วนการจ้างผู้รับเหมา
ช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม 

บรษิทัฯ ตระหนกัถึงทรพัยากรด้านบคุคลเป็นส�าคญัจงึมกีารวางแผนนโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลโดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างขวัญและก�าลังใจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพนักงาน
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน�ามา
พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการท�างานและระบบงานให้มีความพร้อม
ตลอดเวลา และยังส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน 

1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยความสามารถในการเติบโตของ
ธุรกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ จึงพยายามลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพัฒนาการลงทุน
ระยะยาวในโครงการใหม่ๆ ในปี 2560 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด เพื่อด�าเนินโครงการผลิตและ
จ�าหน่ายน�า้ประปาที่องค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ จังหวัดระยอง

นอกจากนั้นแล้ว บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัยย่อย ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีน คือ Huayuan Innovative 
Development (Hong Kong) Company Limited ผู้เชี่ยวชาญในงานลอดท่อใต้ดิน ในการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท เอส
เอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด เพื่อรับงานท่อลอดสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเข้าประมูลโครงการใหม่จากนโยบายภาครัฐบาลในการน�าสายไฟฟ้า
และสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อรองรับมหานครอาเซียน

นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น ซึง่ปัจจบุนักฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เข้มงวดมากขึ้นตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการก�ากับดูแลให้มีฝ่าย
หรือส่วนงานเพื่อรับผิดชอบโดยตรง มีการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้อง และมีการด�าเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง

สญัญารบัเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสญัญาเหมาจ่ายซ่ึงมีการตกลงก�าหนด ราคาการก่อสร้างและระยะเวลาโครงการไว้ตัง้แต่
ท�าสญัญารับเหมาก่อสร้าง บรษิทัฯ จะมกี�าไรตามเป้าหมายหรอืสูงกว่าถ้าสามารถบรหิารต้นทนุให้เท่ากบัหรอืต�า่กว่างบประมาณ ทัง้นี้ 
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หากเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง ภาระค่าใช้จ่ายโครงการจะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและชื่อเสียงของบริษัทฯ

ความล่าช้าของโครงการที่ท�าให้แผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่วางไว้อาจเกิดจากกรณีต่างๆ อาทิเช่น

1. บริษัทฯ หรือผู้รับเหมาช่วงด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 

2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระหว่างโครงการ 

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค แล้วยังอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับจากความ
ล่าช้าจากการด�าเนนิงาน ดงันัน้ เพือ่ป้องความเสีย่งดงักล่าวในการบรหิารโครงการตัง้แต่เริม่แรกบรษิทัฯ มนีโยบายให้จดัท�าแผนงาน 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการและหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องสม�า่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน ในส่วนของการจ้างผู้รับเหมาช่วง บริษัทฯ 
เลอืกผูร้บัเหมาช่วงทีมี่ประสบการณ์ผลงานส่งมอบได้ตามมาตรฐาน อย่างไรกต็ามเพือ่เป็นการบรรเทาปัญหาความล่าช้าท่ีอาจจะให้
เกดิขึน้ความเสยีหายของผูร้บัเหมาช่วงจงึก�าหนดให้ผูร้บัเหมาช่วงต้องวางหลกัประกนัการท�างานให้แก่บรษิทั ส�าหรบัสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถระบุผู้รับผิดได้นั้น เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ บริษัทฯ จะท�าสัญญาประกันภัยให้กับโครงการต่างๆ เพื่อให้
ความคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

2.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

วัสดกุ่อสร้างทีน่�ามาใช้ในการด�าเนนิงานโครงการของบรษิทัฯ นัน้ มทีัง้วสัดทุีต้่องสัง่ซือ้จากผูข้ายทัง้ภายในประเทศและต่าง
ประเทศ วสัดบุางรายการอาจใช้เวลานานในการจัดซือ้และส่งของ บรษิทัฯ ลดความเสีย่งในเรือ่งดงักล่าวโดยการจดักลุม่วสัดท่ีุต้องใช้
ระยะเวลาในการสั่งซื้อนาน (Long Lead Equipment) มาบริหารจัดซื้อล่วงหน้า เพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจน
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการ ก่อนการเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างบริษัทฯ จะศึกษาหาข้อมูลการจัดหาวัสดุที่ส�าคัญโดย
ตดิต่อกบัผูจ้ดัหา/ผูข้ายวสัด ุ( Supplier) หรอืการท�าบนัทกึความร่วมมือเฉพาะรายกบัผูข้าย (Exclusive Supply) เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจ
ในเบื้องต้นถึงความพร้อมในการจัดหาวัสดุที่ส�าคัญตามปริมาณที่ต้องการ การเจรจาต่อรองราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ
วางแผนและรกัษาระดับต้นทนุให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัราคาท่ีเสนอในการประมลู การประมาณการค่าใช้จ่าย Contingency ไว้
ในประมาณการต้นทนุล่วงหน้าตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอราคา เพือ่ลดความเสีย่งในความผนัผวนของราคา และ/หรอื การเปลีย่นแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญการช�าระเงินภายในเครดิตเทอมที่ได้รับจากผู้ขาย รวมทั้งด�าเนินธุรกิจอย่างตรงไป
ตรงมา เพื่อให้ผู้ขายเกิดความเชื่อมั่น ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติท่ีดีจากผู้ขายในการส่งวัสดุได้ตรงตามค�าส่ังซื้อและส่งสินค้า
ภายในระยะเวลามาโดยตลอด

2.3 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการท�าสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities 

โครงการ Surface & Processing Plant and Facilities เป็นโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มูลค่างานโดย
รวมประมาณ 34,000 ล้านบาทที่ บริษัทฯ ได้รับ Letter of award โครงการดังกล่าวจากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
(APOT) ตัง้แต่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2559 ปัจจบุนั ยงัไม่ได้ลงนามในสญัญารบัเหมาก่อสร้างหลกัแต่อย่างใด เนือ่งจากโครงการเหมือง
แร่โปแตชเป็นโครงการขนาดใหญ่ จ�าเป็นต้องใช้เงนิจ�านวนมากในการก่อสร้างและพฒันาโครงการให้สามารถด�าเนนิธรุกจิ ซึง่ APOT 
อยูใ่นระหวา่งการจดัหาแหลง่เงนิทนุจากผูถ้ือหุ้นและแหลง่เงนิกู้จากสถาบนัการเงิน ซึง่เป็นเหตทุ�าใหย้ังไมม่ีการลงนามในสญัญารับ
เหมาก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ท�าการเจรจาตกลงกับ APOT ให้แบ่งงานบางส่วนที่สามารถท�าได้ล่วงหน้า อย่างเช่น การ
เคลียร์พื้นที่ สร้างออฟฟิศชั่วคราว รวมถึงการสั่งซื้ออุปกรณ์เฉพาะบางรายการที่ต้องใช้เวลาในการผลิตนานจากต่างประเทศ (Long 
Lead Equipment) ออกมาจากสัญญาหลักทาง APOT จึงออก Limited Notice to Proceed จ�านวน 2 ฉบับ มูลค่ารวมประมาณ 
3,022.08 ล้านบาท ให้บรษัิทฯด�าเนนิการท�างานก่อสร้างดงักล่าว แม้ว่าบรษิทัฯ จะได้รบัผลกระทบจากความล่าช้าของการลงนามใน
สัญญาหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ในฐานะที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน APOT และมีกรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการ
ในAPOT จึงทราบแผนการด�าเนินงานและความเป็นไปในการบริหารจัดการ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน 
APOT ให้เกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทฯ ในภาพรวม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงินจะสนับสนุนทางการ
เงินแก่โครงการเหมืองแร่โปแตชให้ด�าเนินการลุล่วงไปโดยส�าเร็จภายในปี 2561
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า

ธรุกจิก่อสร้างมคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่ได้รับช�าระเงนิจากผูว่้าจ้าง หรือไม่สามารถเรยีกเกบ็หน้ีได้ตรงตามเวลาทีก่�าหนด เน่ืองจาก
การเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ซ่ึงความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงิน
ทนุหมนุเวยีน แต่เนือ่งจากลกูค้าของกลุม่บรษัิทฯ ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่ มชีือ่เสยีงและฐานะการเงนิม่ันคง และ/หรอืเป็นหน่วย
งานราชการ จึงท�าให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ จะมีการศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
ผูบ้รหิาร ประเภทธรุกจิ และงบการเงนิของลกูค้าอย่างละเอยีด รอบคอบ และในบางกรณอีาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าช�าระเงนิ
ค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้มีค่อนข้างน้อย แต่อาจ
มคีวามเสีย่งในกรณทีีไ่ม่สามารถเกบ็หนีไ้ด้ตรงตามเวลาทีก่�าหนด เน่ืองจากหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกิจมขีัน้ตอนการพิจารณา
และอนมัุตทิียุ่ง่ยากและซบัซ้อนมากกว่าภาคเอกชน ดังนัน้ในการประกอบธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็ บริษัทฯ จะก�าหนดสดัส่วนการ
รับงานของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ประกอบกัน 

3.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้และต้นทนุบางโครงการบางส่วนเป็นเงนิตราต่างประเทศ ท�าให้การเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุนหรือผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ได้เริ่มบริหาร
จดัการความเสีย่งตัง้แต่การประเมินต้นทนุก่อนเข้าประมลูงานโดยประมาณการอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในการซือ้สนิค้า/
วสัดทุีส่งูกว่าอัตราแลกเปลีย่นจรงิในขณะนัน้ เพือ่ส�ารองต้นทนุเผือ่ส�าหรบัความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้จรงิส�าหรบั
โครงการขนาดใหญ่ที่จ�าเป็นต้องน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองเจ้าของโครงการก�าหนด
มูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกุลเดียวกัน จากน้ันบริษัทฯ จะบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ
มาจากผู้ว่าจ้างด้วยวิธีการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการน�าฝากเงินที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศไว้ในบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit) เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะใช้
เงนิจากบญัช ีFCD จ่ายช�าระภาระดงักล่าว นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการท�าประกนั
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Link) 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีโครงการที่รับช�าระค่างานด้วยด้วยสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 3 โครงการ คือ 
โครงการ Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ทีร่บังานในนาม Sinopec-TRC 
Joint Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited ซึง่ทัง้สองโครงการได้แล้วเสรจ็ และได้
ส่งมอบให้กบัเจ้าของโครงการในปี 2560 เรยีบร้อยแล้ว และโครงการของบริษทั สหการวศิวกร จ�ากดั (บริษทัย่อย) คอืงานจดัหา ตดิตัง้ 
ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 

3.3 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างน้ัน บริษัทฯ มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูง ในการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ และจ่ายค่าแรงงาน บริษัทฯ จะได้รับค่าจ้างภายหลังจากการส่งมอบงานในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างมีปัญหาช�าระเงิน
ล่าช้ากว่าก�าหนด หรอืบรษัิทฯ มกีารบรหิารเงนิทนุหมนุเวียนไม่ดีจะส่งผลต่อกระทบต่อการด�าเนนิงานของโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการ
ด�าเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการช�าระเงินที่รัดกุม 
รวมถึงการขอเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และมีมาตรการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วยการจัดท�าประมาณการทางการเงินใน
แต่ละโครงการ เพื่อบริหารจัดการให้ระยะเวลาที่ได้รับช�าระเงินค่างวดงานกับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ใกล้เคียงกันโดยไม่กระทบต่อ
สภาพคล่องนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น การขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ใน
ระหว่างปี 2559-2560 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ

3.4 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่ม 

เนื่องด้วยความจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วยการค�้าประกันวงเงิน
สินเชื่อ หรือให้บริษัทย่อยใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนหรือมี
ก�าไรค่อนข้างต�า่ อันเป็นหตุให้การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนท�าให้ไม่สามารถช�าระหนี้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้อง
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รับผิดชอบในฐานะผู้ค�้าประกัน เพ่ือลดความเสี่ยงอันอาจท่ีจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดอ�านาจอนุมัติและข้ันตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

3.5 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

ตามข้อก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของ
ผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีในทุกๆ ปีตลอด
อายุ และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 3 (สาม) เท่า 
หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติ “หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้” ในข้อนี้ได้อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โอกาส
การทางธุรกิจและการระดมเงินทุนในอนาคต ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงจัดให้มีการบริหารทางการเงินและประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินอย่างสม�า่เสมอ

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาและจากการประมาณการของบริษัทฯ ในเรื่องการระดมทุน บริษัทฯ อาจมีการระดมทุนระยะสั้น
เพิ่มขึ้น ทางฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นว่า การใช้อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) 
น่าจะไม่เหมาะสม เนื่องจากตัวหารของสูตรนี้เป็น “หนี้สินระยะยาวที่จะถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี” ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ด�ารงอัตราส่วน DSCR ได้บรษิทัฯ จึงได้จดัประชุมผูถ้อืหุน้กูใ้นเดอืนมกราคม 2561 และได้รบัอนมัุตใิห้เปล่ียนแปลงการด�ารงอตัราส่วน
ทางการเงินให้เหมาะสม โดยเสนอให้เปลี่ยนการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินจาก DSCR : Debt Service Coverage Ratio ไม่น้อยกว่า 
3 เท่า เป็น Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses ไม่น้อยกว่า 4 เท่าแทนโดยมีผลส�าหรับงบการเงินรวม ณ สิ้นงวด
ปี 2560 ของบริษัทฯ

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 1,660,896,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.30 
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงท�าให้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด บริษัท เคพีเค 1999 
จ�ากัด อาจจะสามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกือบทัง้หมดส�าหรบัวาระทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่ง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจจึงก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งก�าหนดนโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งในการประชุมบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมัติในวาระนั้นๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดง
ความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการท�างาน กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นและถ่วงดุลอ�านาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น6.
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ 

  วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และ 
  ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
  กรุงเทพมหานคร 10220

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000293 
เว็บไซต์ : www.trc-con.com
โทรศัพท์ : +66 2022 7777
โทรสาร : +66 2022 7788
จ�านวนทุนจดทะเบียน : 733,712,251.25 บาท
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 733,711,662 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ : 5,869,693,296 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.125 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : +66 2009 9000
โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
ที่ตั้ง : เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร : +66 2264 0789-90, +66 2661 9192

นายทะเบียนหุ้นกู้ : บริษัท ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จ�ากัด (มหาชน)
  ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�าระเงิน
  หน่วยงานนายทะเบียนและตัวแทนช�าระเงิน ชั้น 15
ที่ตั้ง : เลขที่ 44 ถนนหลังส่วน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : +66 2626 7506, +66 2626 7511
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
• บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท : บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

  และงานก่อสร้างทั่วไป
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  

  กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท : 0105497000257
เว็บไซต ์ : www.sahakarn.com
โทรศัพท์ : +66 2022 7777
โทรสาร : +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 500,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ : 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท

ชื่อบริษัท : TRC Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius
เลขทะเบียนบริษัท : 079207 C1/GBL
ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
จ�านวนหุ้นสามัญ : 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
  
ชื่อบริษัท : TRC International Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100 (ถือผ่าน TRC Investment Limited)
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอื่น 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, 

  Central Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท : 1202588
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 10 เหรียญฮ่องกง
จ�านวนหุ้นสามัญ : 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 เหรียญฮ่องกง
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ชื่อบริษัท : TRC Middle East LLC 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, 
  Muscat,Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
เลขทะเบียนบริษัท : 1070009
ทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 150,000 โอมานเรียล
จ�านวนหุ้นสามัญ : 150,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 โอมานเรียล 

ชื่อบริษัท : TRC Engineering LLC 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, 
  Muscat,Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
เลขทะเบียนบริษัท : 1108601
ทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 250,000 โอมานเรียล
จ�านวนหุ้นสามัญ : 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 โอมานเรียล 
  
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

  กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560100101
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 250,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ : 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
  
ชื่อบริษัท : บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100 (ถือผ่านบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)
ประเภทธุรกิจ : รบัเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอโุมงค์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
  กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท : 0105560194041
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 40,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ : 400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
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• กิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ : ร้อยละ 30 
  (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 

  ร้อยละ 70)
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดนครราชสีมา
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

  กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000315361
โทรศัพท์ : +66 2022 7761 

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ : ร้อยละ 49 
  (บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)
ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 

  สาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กิจการร่วมค้านี้จัดตั้งขึ้น 
  เฉพาะการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร 
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000342674
โทรศัพท์ : +66 2936 1661-2 

• บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : รวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย 
  ร้อยละ 22.46 (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส)
  ร้อยละ 2.67 (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 

  แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปุ๋ย
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 

  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000478 
โทรศัพท์ : +66 2001 7733
โทรสาร : +66 2001 7739
ทุนจดทะเบียน : 29,472,035,900 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 2,805,797,300 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ : 28,057,973 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
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ผู้ถือหุ้น7.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มนางไพจิตร  รัตนานนท์ 1,680,367,458 28.63%

- นางไพจิตร  รัตนานนท์ 19,471,142 0.33%

- บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด(1) 1,660,896,316 28.30%

2. SMPR Holding Pte. Ltd.(2) 331,842,850 5.65%

3. นายอานนท์ชัย  วีระประวัติ 180,000,000 3.07%

4. นายแสงชัย  วสุนธรา 176,106,600 3.00%

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 110,425,693 1.88%

6. UBS AG LONDON BRANCH 90,526,513 1.54%

7. นายบุญธรรม  ไกรวัฒนพงศ์ 76,071,428 1.30%

8. นางจารุณี  ชินวงศ์วรกุล 71,500,000 1.22%

9. นายสมัย  ลี้สกุล 62,767,582 1.07%

10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
     CORPORATIONLIMITED, SINGAPORE BRANCH

56,339,588 0.96%

11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 3,033,745,584 51.68%

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด 5,869,693,296 100.00%

หมายเหตุ: 

 1. บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

 2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd.ร้อยละ 100)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล8.
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะ
สมอืน่ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใต้เงือ่นไขทีก่ารด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ เช่น ใช้เป็นทนุส�ารอง
ส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซึง่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอี�านาจอนมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ถอืหุน้ทราบในการประชมุ
คราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 357.93 ล้านบาท 399.13 ล้านบาท 255.67 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

290.76 ล้านบาท 305.96 ล้านบาท 214.92 ล้านบาท

ส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี 16.10 ล้านบาท 15.40 ล้านบาท 2.87 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ
หลังหักส�ารองตามกฎหมาย

341.83 ล้านบาท 383.73 ล้านบาท 252.80 ล้านบาท

รูปแบบเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล 5,135,985,760 หุ้น 4,563,502,886 หุ้น 830,537,606 หุ้น

เงินปันผลจ่าย เงินปันผล 20.54 ล้านบาท
(0.0040000 บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล 91.71 ล้านบาท
(0.0178571 บาทต่อหุ้น)

ในอัตรา 7 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้น

เงินปันผล 45.64 ล้านบาท
(0.010000 บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล 71.30 ล้านบาท
(0.015625 บาทต่อหุ้น)

ในอัตรา 8 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้น

เงินปันผล 11.54 ล้านบาท
(0.003472 บาทต่อหุ้น)

หุน้ปันผล 103.82 ล้านบาท
(0.031250 บาทต่อหุ้น)

ในอัตรา 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไร
สุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย

32.84% 30.48% 45.63%

หมายเหตุ: เงินปันผลและหุ้นปันผลอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

ส�าหรับบริษัทย่อย ไม่มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ 9.

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์* ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน ์ กรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการตวจสอบ

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 และประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร ์ กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ และประธาน
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 และสรรหา

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ 
 และประธานกรรมการบริหาร

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และประธานกรรมการจัดการ

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ ์ กรรมการ และ
 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

9. นายโลห์  อิง ค ี กรรมการ และ
 รองประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ

10. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ประกอบด้วยบคุคลทีมี่ความรูค้วามสามารถ คณะกรรมการ
บรษิทัเป็นผู้มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของบรษิทัฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดับสงูในการวางแผนการด�าเนนิงานทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว ตลอดจนร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจ
สอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
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11. นายเชวง  รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ

12. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหาร 
 องค์กร

13. นายวิศัลย์  เอกธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงาน 
 วิศวกรรม

14. นายอ�านวย  ลายไม ้ ท่ีปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ

15. นายนิธิธัช  ทิพย์อนันตสกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุ 
 และโลจิสติกส์

16. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

รวมจ�านวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด 9 3 6 3 4 4 10

  ประธานกรรมการ    กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร  รัตนานนท์ นายสมัย  ลี้สกุล นายภาสิต  ลี้สกุล และ 
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม*

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ ๏

2. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ ๏

3. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ ๏

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ ์ กรรมการ ๏

5. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล กรรมการ

6. นายเชวง  รีศรีกิตต์ กรรมการ

รวมจ�านวนกรรมการ 6 4

  ประธานกรรมการ    กรรมการ   ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

* กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ
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รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ๏

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ๏

3. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ ๏

รวมจ�านวนกรรมการ 3 3

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ๏

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ๏

3. นายเฉิน  คง กรรมการ ๏

รวมจ�านวนกรรมการ 3 3

  ประธานกรรมการ    กรรมการ   ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

  ประธานกรรมการ    กรรมการ   ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

• สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท

จ�านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560 (ครั้ง)
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 1/1 6/6 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 1/1 6/6 4/4 2/2 ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

3. นายอรุณ  จิรชวาลา 1/1 6/6 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 1/1 6/6 4/4 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 1/1 6/6 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

6. นายสมัย  ล้ีสกุล 1/1 6/6 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 1/1 ไม่ได้เป็น

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 1/1 6/6 ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 18/19

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 1/1 6/6 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 2/2 1/1 15/19

9. นายโลห์  อิง  คี 1/1 6/6 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 1/1 13/19
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รายชื่อกรรมการ
ปีที่ได้รับ

แต่งตั้งเป็น
กรรมการ

ปีที่เลือก 
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/การแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

การแต่งตั้ง
ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งถัดไป

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 2548 2559 ประธานกรรมการ ไม่ใช่ 2562

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

3. นายอรุณ  จิรชวาลา 2552 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ใช่ 2563

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

6. นายสมัย  ล้ีสกุล 2550 2560 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2563

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 2556 2560 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2563

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 2550 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2561

9. นายโลห์ อิง คี 2558 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562

• สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2.  ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
(นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์)

สายงานการตลาด
(รักษาการโดย  

นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(รักษาการโดย นายภาสิต  ลี้สกุล)

สายงานบริหารคุณภาพ
(รักษาการโดย

นายอ�านวย  ลายไม้)

สายงานบริการปฏิบัติ
การและบ�ารุงรักษา

(นายโลห์  อิง คี)

สายงานปฏิบัติการ
(รักษาการโดย

นายภาสิต ลี้สกุล)

สายงานวิศวกรรม
(นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล)

สายงานบริหารองค์กร
(นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล)

สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการโดย

นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(รักษาการโดย นายภาสิต  ลี้สกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(นายศักดา  ตันติวัฒนกูล)

(นายเชวง  รีศรีกิตต์)
(นายโลห์  อิง คี)

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

ผู้ตรวจสอบภายใน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 8 คน ดังนี้

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายเชวง  รีศรีกิตต ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายโลห์ อิง ค ี รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

6. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

7. นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท

8. นางสาวเรวดี  อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอ�านวยการการท�างานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและด้านงานอ�านวยการ 
น�าเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน

2. ด�าเนินการวางระบบบรหิารงาน การผลติสินค้าหรอืบรกิารจนถงึ การส่งมอบงาน เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ 
งานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และน�าเสนองบประมาณประจ�าปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

4. ก�ากบัดูแลการจดัการด้านทรพัยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธิภาพ และให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้ และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. ด�าเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น

6. ด�าเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพ่ือการด�าเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหาทุน 
การจัดท�าเอกสารการหาทุน และอื่นๆ

7. ด�าเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยต�าแหน่ง

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันท่ี 8  
พฤศจิกายน 2550

การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน: ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสอืเชญิประชมุคณะกรรมการรวมถงึหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ป็นเลขานกุาร คือคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และ
จัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้
รับรายงานนั้น

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก�าหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น

- ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และข้อพงึปฏบิตัด้ิานการก�ากับดแูลให้การด�าเนนิกจิกรรม
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- ท�าหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
กฎหมายให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส�าหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คนละ 
10,000 บาทต่อเดือน 

 2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานปี 2559 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 1,837,869 บาท ดังนี้

- นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  660,000 บาท

- กรรมการอิสระ 4 คน และอดีตกรรมการอิสระ 1 คน ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน ์ 300,000 บาท

2. นายอรุณ  จิรชวาลา 300,000 บาท

3. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 300,000 บาท

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์* 255,738 บาท

5. พล.ต.อ.จรัมพร  สุระมณี (อดีตกรรมการอิสระ)** 22,131 บาท
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* ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2559 โบนสัค�านวณตามจ�านวนวนัทีด่�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในปี 2559 คือ 312 วัน

** ลาออกจากกรรมการเมือ่วนัที ่27 มกราคม 2559 โบนสัค�านวณตามจ�านวนวนัทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในปี 2559 คือ 27 วัน

3. ค่าเบ้ียประชมุ ส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชมุต่อครัง้ (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

ส�าหรับบริษัทย่อย ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในรูปแบบ
ค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 1,260,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 1,380,000

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 600,000 40,000 20,000 ไม่ได้เป็น 20,000 ไม่ได้เป็น 680,000

3. นายอรุณ  จิรชวาลา 540,000 40,000 20,000 10,000 20,000 ไม่ได้เป็น 630,000

4. พล.ต.อ.จรัมพร  สุระมณี* 22,131 - - - - - 22,131

5. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 495,738 40,000 20,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 555,738

6. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 540,000 ไม่ได้เป็น 20,000 10,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 570,000

7. นายสมัย  ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 240,000

8. นายภาสิต  ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

9. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

10. นายโลห์  อิง  คี 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000

11. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

12. นายเชวง  รีศรีกิตต์ ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

ทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2560

3,937,869 120,000 80,000 20,000 40,000 720,000 4,917,869

* พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นอดีตกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 
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(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน
ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนราย จ�านวนเงิน (ล้านบาท) จ�านวนราย จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือนรวม 7 29.67 7 31.97

โบนัสรวม 8* 6.20
(โบนัสปี 2558)

7 6.92
(โบนัสปี 2559)

รวมทั้งสิ้น  35.87  38.89

เงินสมทบ
ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนคน จ�านวนเงิน (ล้านบาท) จ�านวนคน จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 1.29 5 1.45

หมายเหตุ: ผู้บริหาร 5 คน ประกอบด้วย นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิต ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายศักดา ตันติวัฒนกูล และ
 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขับรถ และค่าน�้ามัน

• ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

 ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (ในปี 2560 รวม 59,713 บาท) 
ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขับรถ และค่าน�้ามัน

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 7 คน ประกอบด้วยนายสมัย  ลี้สกุล นายภาสิต  ลี้สกุล นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ นายโลห์ อิง คี นายศักดา  ตันติวัฒนกูล  
นายเชวง  รีศรีกิตต์ และนางสาวภาวิตา  ลี้สกุล

 2. โบนัสส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2558 ที่จ่ายจริงในปี 2559 ได้รวมนางสาวจงกลณี  ตันสุวรรณ อดีตรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
การเงินที่ด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี 2558 

 3. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม 
และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และในที่นี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
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5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,029 คน ประกอบด้วยพนักงาน
ประจ�า 421 คน และพนักงานชั่วคราว 608 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2559 ปี 2560

พนักงานประจ�า

ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการสายงานขึ้นไป) 7 7

สายงานการตลาด 26 23

สายงานวิศวกรรม 44 32

สายงานปฏิบัติการ 186 168

สายงานบริการงานก่อสร้าง 81 41

สายงานบริหารองค์กร 82 61

สายงานบริหารคุณภาพ 80 68

สายงานบัญชีและการเงิน 19 21

รวม 525 421

พนักงานชั่วคราว 682 608

รวมพนักงานทั้งหมด 1,207 1,029

• ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนรวม
ทั้งสิ้น 484.24 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกัน
สุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)

ปี 2559 ปี 2560

พนักงานประจ�า 347.71 306.38

พนักงานสัญญาจ้าง 171.45 177.86

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 519.26 484.24

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และจูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2560 บริษัทฯ 
และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานจ�านวน 8.05 ล้านบาท และ 1.3 ล้านบาท ตามล�าดับ

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้น
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้น�าของประเทศใน
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ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้างทีเ่น้นคณุภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาต ิและงานก่อสร้างอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 
และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง  

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

1. บริษทัฯ มกีระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานอย่างเป็นขัน้ตอนโดยค�านงึถงึลักษณะงานและคุณสมบตัขิองพนกังาน
ตามความต้องการ โดยเม่ือพนักงานมาเร่ิมงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและช้ีแจงรายละเอียดงานตาม Job Description ให้
พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

2. บริษทัฯ มกีระบวนการดแูลด้านผลตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน โดยนอกเหนอืจากสวัสดกิารพืน้ฐานตามกฎหมาย
แล้ว บริษัทฯ ได้จัดท�าสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

2.1 การจัดท�าบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึง
อุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

2.3 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพ่ือไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน 
บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจ�านวนปีในการท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด โดยพนักงาน
สามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจและความสมัครใจ
ของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาพจิารณากรอบและงบประมาณการข้ึน
เงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาจะพิจารณาเร่ืองดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ อัตรา
เฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ แผนการ
ลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อก�าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะ 
ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

 4.1 พนักงานใหม่

  บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานอัน
ประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู้ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 4.2 พนักงานประจ�าทุกระดับ 

  บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังใน
ด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ 

  ในปี 2560 มีการจัดอบรม ดังนี้

  การอบรมระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น

- หลักสูตร “Knowledge Management ระดับปฏิบัติการ” เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการความรู้ 
และเข้าใจบทบาทของผูอ้บรมต่อความส�าเรจ็ในการจดัการความรู้ รวมทัง้ยงัเป็นการปรบัแนวคดิให้เห็นถงึความ
ส�าคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการท�างาน เพื่อให้การท�างานที่มีประสิทธิภาพ
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- หลกัสตูร “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร (จป.บรหิาร)” เพือ่ให้ทราบถงึบทบาทและหน้าที่
ของผูบ้รหิารในการบรหิารงานด้านความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายกระทรวงแรงงานก�าหนดและข้อปฏบิตัด้ิาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง 

- หลักสูตร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหนึ่งใน
เป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Thailand Quality Class) ภายในปี 2562 ซึ่ง
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาตเิป็นเครือ่งมอืท่ีช่วยในการตรวจประเมนิและช่วยพฒันาระบบบรหิารจดัการของ
องค์กร โดยมีมุมมองและการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุง
ผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสอดคล้องไปในแนวทางตามปรัชญาองค์กร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ

- หลักสูตร “Project Management Professional” เพื่อทบทวนทักษะ ความรู้ และความสามารถ ท้ังในด้าน
บทบาทหน้าที ่ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏบิตังิานด้านการบรหิารโครงการให้แก่ผูบ้รหิารโครงการ 
ผู้บริหารงานก่อสร้าง และผู้จัดการ ท�าให้มีขีดความสามารถในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

- หลักสูตร “Project Management Practitioner” เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานเกิดความรู้ความเข้าใจด้าน
การบรหิารโครงการ และสามารถน�าความรูค้วามเข้าใจทีไ่ด้รบัจากการฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักสูตร “Modern Approach  for Modern Management” เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจถึงหลักส�าคัญของการ
บริหาร การจัดการ และสามารถน�าเครื่องมือการบริหาร การจัดการชนิดต่างๆ ไปใช้เพื่อสนับสนุนการบริหาร 
การจัดการในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- หลกัสตูร “สือ่สารให้ได้ใจ น�าเสนอได้ผลงาน” เพือ่ส่งผลต่อความส�าเรจ็ในการท�างาน ทัง้การท�างานส่วนบคุคล 
และการท�างานเป็นทีม เน่ืองจากการส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ีส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดี
ในการท�างาน ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีจ่ะส่งผลให้เกดิความส�าเรจ็และบรรลเุป้าหมายในการปฏบิตังิานของทีมงาน
และองค์กร

 การอบรมระดับพนักงาน อาทิเช่น

- หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators (KPI)” เพื่อเสริมสร้างความ
รู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจัดท�า KPI 
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถน�า
ระบบ KPI มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

- หลกัสตูร “ผูป้ฏบิตังิานในทีอ่บัอากาศ” เพือ่ให้นายจ้างปฏบิตัติามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 
และเพือ่ให้ลกูจ้างซึง่เป็นผูท่ี้มหีน้าทีป่ฏบิตังิานตามค�าสัง่ของนายจ้างได้รบัการฝึกอบรมวธิกีารปฏบิตังิานในที่
อบัอากาศตามมาตรฐานหลกัสตูรทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ รวมทัง้เป็นการเพิม่ความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิานใน
ที่อับอากาศให้แก่พนักงาน

- หลกัสูตร “TRC Beyond 2017” เพือ่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งวฒันธรรมองค์กรให้แก่พนกังานทกุระดบั
ให้ตระหนกัถงึความส�าคญั และสร้างเสรมิพฤตกิรรมทีเ่ป็นไปตามวฒันธรรมองค์กร อนัจะน�าไปสูก่ารบรรลซ่ึุง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

- หลักสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น ผู้เกาะยึดวัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับปั้นจ่ันได้ทราบข้อก�าหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึงได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายก�าหนด และทราบถึงอันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตราย
เกี่ยวกับไฟฟ้า และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง
เข้าท�างานใหม่” เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการ
ท�างาน สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

 นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรขึ้น เพื่อ
ให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร จึงจัดกิจกรรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยนองค์ความ
รูห้รอื “Knowledge Sharing” โดยให้ตวัแทนของแต่ละฝ่ายงานน�าเสนอหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�างาน เพือ่แลกเปลีย่นให้กบั
พนักงานในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น

- หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Cloud ส�าหรับท�างาน” น�าเสนอโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ข้อมูล เพื่อ
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้งานกับการท�างานและชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- หลักสูตร “ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจ” น�าเสนอโดยฝ่ายสนับสนุนองค์กร เช่น ค�าที่มัก
พบบ่อย การจับใจความส�าคัญ การเขียนอีเมล์อย่างง่าย เป็นต้น

- หลักสูตร “การลงทุนในกองทุนเพื่อประหยัดภาษี” น�าเสนอโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้การลงทุน
ในกองทุน LTF และ RMF 

- หลักสูตร “ทักษะการโค้ช ส�าหรับหัวหน้างาน” น�าเสนอโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้ความรู้วิธีการโค้ชหรือ
สอนงาน พร้อมเทคนิคการสื่อสารให้สามารถโค้ชงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างราบรื่น

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก 
โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้

5. การจัดท�ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดท�ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

5.1 ประชาสัมพันธ์ We are TRC เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานทั้งที่ส�านักงานใหญ่และไซท์งาน

5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพ่ือให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร 
ในโอกาสต่างๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวันสงกรานต์ เป็นต้น

5.3 กิจกรรม “Move for change แค่ขยับชีวิตก็เปลี่ยน” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยการ
ออกก�าลังกาย

การอบรมของพนักงาน
ปี 2559 ปี 2560

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก

ระดับพนักงาน 271 678 476 383

ระดับหัวหน้างาน 465 708 306 418

รวมชั่วโมงการอบรม 736 1,386 782 801
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5.4 จัดตั้งชมรมต่างๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เป็นต้น

5.5 กิจกรรม 5ส เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานแต่ละฝ่าย  
ร่วมประเมินผลกิจกรรม

5.6 การจัดท�ากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทั้งท่ีส�านักงานใหญ่
และพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีไ่ซท์งาน มโีอกาสร่วมแข่งขนักฬีาและร่วมงานปีใหม่ เพือ่เสรมิสร้างความสามคัค ีและ
ได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัในการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรระหว่างบรษิทัฯ กบัพนกังาน โดยมฝ่ีายสือ่สารองค์กร
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย 
กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการส่ือสารดังกล่าวได้แก่ 
Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ ERP ข้อก�าหนดต่างๆ ของระบบ 
ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกจิกรรมต่างๆ รวมถงึข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วกบัพนกังาน ได้แก่ 
ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแตละเดือน วันเกิดพนักงาน แนะน�าพนักงานเข้าใหม่ประจ�าเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสาร
ผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึง
บริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ
กล่องรบัความคดิเหน็โดยผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะเป็นผูร้วบรวมข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีน เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและด�าเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

• ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี
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การกำากับดูแลกิจการ10.
1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส�าคัญ และเป็นส่ิงที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยได้จัดท�าเป็นรูปเล่มแจกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพือ่ใช้เป็นหลกัในการประพฤตปิฏบิตั ิโดยการค�านงึถงึสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ความมจีรยิธรรม ความยตุธิรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการประพฤตแิละ
ปฏบิตัทิีถ่กูต้อง เป็นทีย่อมรบัของสงัคม ซึง่จะส่งผลให้การประกอบธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ เตบิโตอย่างยัง่ยนื โดยได้เปิดเผยนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็นเอกสาร
ส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ และรับทราบข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในโครงการส�ารวจการก�ากับ
ดแูลกจิการบริษทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี 2560 โดยบรษิทัฯ ได้รบัผลประเมินการก�ากบัดูแลกจิการประจ�าปี 2560 ด้วยคะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 90 (ระดับ “ดีเลิศ”) สูงขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 87 (ระดับ “ดีมาก”) และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม
จากการส�ารวจบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 620 บริษัท ที่อยู่ที่ร้อยละ 80 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภบิาล กรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการจัดการ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

• คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน ์ กรรมการอิสระ 

3. นายอรุณ  จิรชวาลา กรรมการอิสระ

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร ์ กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ 

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9. นายโลห์ อิง ค ี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท 
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• คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 

2. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ

3. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ 

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ ์ กรรมการ

5. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล กรรมการ

6. นายเชวง  รีศรีกิตต ์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยนางไพจิตร  รัตนานนท์ นายสมัย 
ลี้สกุล นายภาสิต  ลี้สกุล และนางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น

2. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่
ผูถ้อืหุน้และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ยกเว้นนโยบายหรอืการด�าเนนิงานทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบและอนมุตัจิากท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้น

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การบรหิารการจดัการ
ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

9. ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเร่ืองส�าคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการ
ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยี และอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมายหรอืข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

(ฉ) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งต้ังกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้การมอบอ�านาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถงึการมอบอ�านาจทีท่�าให้กรรมการจดัการสามารถอนมัุตริายการ
ทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดท�ากบับรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่าย
ไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้
ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ ประธานกรรมการ
เป็นผู้ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส�าเร็จลุล่วง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอรุณ  จิรชวาลา

3. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์

โดยมีนางสาวเรวดี  อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 
เมษายน 2562)
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจ
สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก�าลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย ความดีความชอบ 
การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน
ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงาน
และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้อง 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

8.3 ความเหน็เกีย่วกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที ่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



รายงานประจ�าปี 2560

84

9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ท�าอย่างเป็นประจ�า เพื่อคณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ดังต่อไปนี้

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน

9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน

9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
มผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 ข้อสงสัย หรอืสนันษิฐานว่าอาจมกีารทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องส�าคญัในระบบการควบคมุภายใน

10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการ
เงนิ และผลการด�าเนนิงาน และได้มกีารหารอืร่วมกันกบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารแล้วว่าต้องด�าเนนิการปรบัปรุง
แก้ไข เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการ แก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าวต่อส�านักงานก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ผู ้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้
ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

12. มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อร่วมหารือหรือตอบค�าถามของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ�าทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่
จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์

3. นายอรุณ  จิรชวาลา
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4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์

5. นายภาสิต  ลี้สกุล

6. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบ
วาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

กฎบตัรของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบด้านการพิจารณาค่า
ตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีความเป็นธรรม

1.2 ร่วมก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าเสนอ
ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

1.3 พิจารณาก�าหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ผลการด�าเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ

1.4 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และน�าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพือ่อนุมตัค่ิาตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะน�าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็น
ธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส�าหรับกรณีท่ีมีการจัดสรร
ให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

2.1 ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการท�างานให้บริษัทฯ 

2.2 สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

- เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง ส�าหรับกรรมการบริษัท
ที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจ�านวนกรรมการ

- เพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ต่งตัง้ ส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งทีว่่างลงกรณี
ที่กรรมการลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมหีน้าทีใ่นการด�าเนนิการเรือ่งอืน่ใด ทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการเปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
และสรรหาตามความจ�าเป็นหรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
1 คน รวม 3 คน ดังนี้

1. นายอรุณ  จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร

3. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 
19 มีนาคม 2564)

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและน�าเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการบรรษทัภบิาลยงัมหีน้าทีใ่นการด�าเนนิการเรือ่งอืน่ใด ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการเปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลตาม
ความจ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ  จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์

3. นายภาสิต  ลี้สกุล

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2562)
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขต
และอ�านาจหน้าที่ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
ครอบคลมุถงึความเสีย่งทีส่�าคญัประเภทต่างๆ เช่น ความเสีย่งในการเข้าประมลูงาน ความเสีย่งด้านการจดัหาวตัถดุบิ
และอปุกรณ์ ความเสีย่งการก่อสร้าง ความเสีย่งทางการเงนิ และความเสีย่งด้านบคุลากร เป็นต้น รวมถงึให้ค�าแนะน�า
แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. ก�าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการตามแผนงาน 

3. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเส่ียงองค์กรก�าหนดวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ พนัธกจิ และ
เป้าหมายขององค์กร 

4. ก�ากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเส่ียงท่ีส�าคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การ
บริหารความเส่ียง ผลกระทบที่จะเกิดในการด�าเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและส่ิงท่ีต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�านาจจัดตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่ด้านบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้ 

1. นายสมัย  ลี้สกุล เป็น ประธานกรรมการบริหาร

2. นายภาสิต  ลี้สกุล

3. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์

4. นายโลห์ อิง คี 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ

2. พจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ และการเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจ�าปี เพือ่เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยหรือได้รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการ
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

4. ด�าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารอาจมอบอ�านาจช่วงให้คณะกรรมการจดัการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มีอ�านาจอนมุตัทิางการ
เงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
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เรื่อง คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- งบประมาณรายจ่ายต่อโครงการ

- การตัดหนี้สูญ

- การเบิกเงินทดรอง

- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค

- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ

-

5-10 ล้านบาท

-

-

50-100 ล้านบาท

ไม่จ�ากัดวงเงิน

< 5 ล้านบาท

> 100,000 บาท/ครั้ง

> 50,000 บาท/ครั้ง

< 50 ล้านบาท

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับ
มอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใด (ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศ
ก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่
จ�าเป็นหรือเห็นสมควร

7. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จ�านวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ ต�าแหน่งด้านบริหาร

1. นายภาสิต  ลี้สกุล เป็น ประธานกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายโลห์ อิง ค ี รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายเชวง  รีศรีกิตต ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

6. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

7. นายวิศัลย์  เอกธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม

8. นายอ�านวย  ลายไม ้ ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ

9. นายนิธิธัช  ทิพย์อนันตสกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์

10. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

อ�านาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ�านาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออ�านาจอนุมัติและ 
ด�าเนินการปี 2561 ที่ประกาศใช้ในเดือนมกราคม 2561 อาทิเช่น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

1. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. อนุมัติควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

3. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซ้ือทรัพย์สินหรือท�าให้ได้มาซ่ึงสิทธิเพ่ือ
น�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อท�าสัญญาดังกล่าว
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4. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิลงทนุทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้วหรอื
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

5. ด�าเนินการจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเชื่อ 
รวมถึงการให้หลักประกัน จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ 
ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

6. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป

8. ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป

9. พจิารณาและรายงานคณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการบรษิทัทนัทเีมือ่ตรวจพบหรอืสงสยัว่า มเีหตกุารณ์ทุจรติ มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการจัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

• กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล�าดับ (น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวนกรรมการ 
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพือ่สรรหาและพจิารณา
คุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่ความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล�าดับ (น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวน
กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้
รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

• การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุจะกระท�าโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพือ่สรรหาและพจิารณา
คุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่ความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีท่ีมี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู ้บริหารระดับสูงระดับ
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการท�างานให้กับพนักงานใน
องค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนต�าแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

• การศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมี
การศึกษาต�่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

• มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
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• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร 

• มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

• นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2  ของบริษัทฯ ที่ว่า 

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

และในกรณทีีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ทีไ่ม่เข้าข่ายในกรณดัีงกล่าว 
ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอ�านาจให้ฝ่าย
จัดการด�าเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย 
และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล และควบคุมการด�าเนินธุรกิจ 

- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

- ก�ากบัดแูลให้บรษิทัย่อยและบรษัิทร่วมมกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการ รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมูล 
และด�าเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏิบตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยง และการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายซึ่งสินทรัพย์

- รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัย
ส�าคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้น�าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ
ก่อนด�าเนินการใดๆ 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ โดยได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ จะต้องไม่น�าความลับ และ/หรอืข้อมูลภายในของบรษิทัฯ ไปเปิดเผย 
หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท�าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ และ/หรอืเข้าท�านติิกรรมอืน่ใดโดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ 
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีก
เลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อก�าหนดนี้ให้
รวมความถงึคูส่มรส และบตุรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ ด้วย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบ
ข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�าความผิดอย่างร้ายแรง
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4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ของ
ตนเองรวมท้ังคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้น�าส่งส�าเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ท่ีได้
รายงานต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท  เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี ส�าหรับรอบปีบัญชี 2560

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 1,050,000 บาท

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 820,000 บาท

TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. 
ฮ่องกง

3,200 เหรียญสหรัฐ

TRC Investment Limited S.C. Ng Fuk Chong, FCCA 
สาธารณรัฐมอริเชียส

1,350 เหรียญสหรัฐ

TRC Middle East LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co. 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

3,200 โอมานเรียล

TRC Engineering LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co. 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

3,200 โอมานเรียล

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 100,000 บาท

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ผู้สอบบัญชีอิสระ 5,000 บาท

กิจการร่วมค้า:

กิจการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 300,000 บาท

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 400,000 บาท

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี ปี 2560

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 27,329 บาท

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 13,504 บาท
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2560 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ประกาศใช้หลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับบรษิทั
จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) เพื่อใช้แทนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท
จดทะเบยีนปี 2555 โดยมกีารปรับปรงุเนือ้หาและล�าดบัวธิกีารน�าเสนอให้เป็นไปตามบรบิทการท�าหน้าทีข่องคณะกรรมการในแต่ละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประเด็นใหม่ๆ ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2560 และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 
เมือั่นที ่8 มกราคม 2561 ได้มมีตริบัทราบหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการพจิารณาทบทวนคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ในกรณท่ีี
ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการดังล่าว

บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าใน
การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ในวันที่ 27 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ (หัวข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือก
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบรอบต้องออกตามวาระ และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพจิารณาวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งบริษัทฯ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรสารและไปรษณีย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 30 วัน (วันที่ 28 มีนาคม 2560) 
บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2560 และเอกสารประกอบทีม่รีายละเอยีดครบถ้วนทัง้ภาษาไทยและ
อังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวโดยการแจ้งข่าวผ่านระบบ 
SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อ
กัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดย
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และประธานคณะกรรมการชดุย่อยทุกคณะ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี 
ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพ่ือ
ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบ
การพิจารณาของผู้ถือหุ้น
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• วันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะน�ากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา
กฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ การด�าเนินการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับวาระ
ค่าตอบแทนกรรมการได้มกีารน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวธิกีารในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถ้อืหุน้ โดยแยกเป็น
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตร 
ลงคะแนนส�าหรบัวาระเลอืกตัง้กรรมการเพือ่เกบ็เป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนได้ขอให้ใช้บตัรลงคะแนนกรณทีีม่ผีูถ้อืหุน้ไม่เหน็ชอบหรอื
งดออกเสียง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ
ค�าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่ส�าคัญในรายงานการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

(1) วิธีการออกเสียงลงคะแนนและคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ 

(2) คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระ โดยระบอุย่างชดัเจนว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง เป็นจ�านวน
เสียงและสัดส่วนเท่าใด

(3) รายชื่อพร้อมทั้งต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

(4) สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค�าชี้แจงของกรรมการ
และผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

บริษัทฯ ได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวัน
ประชุม

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทฯ 
มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 63.81 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

- เปิดช่องทางให้ผูถ้อืหุน้สามารถน�าเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า ดงัรายละเอียดทีไ่ด้เปิดเผยในข้อ 1. สทิธขิองผูถ้อืหุ้น โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็น ผูพ้จิารณา
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับ

- ก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุเป็นไปตามจ�านวนหุน้ โดยหนึง่หุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึง่เสียง และไม่กระท�าการใดๆ 
ที่เป็นการจ�ากัด ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุน
สถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกรณีเป็นข้อร้องเรียนจะมีการด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะ
ที่เป็นเรื่องส�าคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร
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- การด�าเนนิการประชมุเป็นไปตามข้อบงัคับ และน�าเสนอวาระต่อท่ีประชุมเป็นไปตามล�าดบัในหนงัสือเชิญประชมุ มีการ
แสดงข้อมลูประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระ รวมทัง้จะไม่เพิม่วาระการประชมุทีไ่ม่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีการลงคะแนน
เสยีงเปน็ไปอยา่งโปร่งใส โดยวาระการเลอืกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นได้ใชส้ิทธใินการแตง่ตัง้กรรมการดว้ยการลงมตเิป็น
รายบุคคล

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม 
และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระท่ีเกี่ยวข้อง 
กับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่นๆ ที่เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด)

- มกีารใช้ระบบบาร์โค๊ดในการนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม เพือ่ความถกูต้องและแม่นย�าในการนบัคะแนน

- มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น
ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง

- ก่อนการเริ่มประชุม จะมีการชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันที่มีความ 
เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการ 
น�าเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และ
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น โดยมีนโยบายในการทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกันเป็นประจ�าทุกปี

- คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อบังคับการท�างานเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบ
ข้อบังคับการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” 

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบท
ก�าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในกรณทีี่
กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการ ให้ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเตือน
กรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี และทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะน�าเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และตระหนักถึงความสนับสนุนจาก  
ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ซึง่จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก�าไรให้กบับรษิทัฯ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนด 
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้สทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีมนีโยบาย “จรรยาบรรณและจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังาน” 
เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้
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• พนักงาน 

บริษัทฯ มีการส่ือสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และให้ความส�าคัญในการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในงาน
ที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 
และเป็นธรรม มีการก�าหนดและเชื่อมโยงการท�างานของทุกส่วนงานให้มุ่งสู่เป้าหมายของบริษัทฯ และก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” 
หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” 

• ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�า่เสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้าง
ความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการด�ารงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและ
ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักภาษีและส�ารอง
ตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น

• คู่แข่งขัน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทาง
ร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือท�าให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

• ลูกค้า

บริษทัฯ มุง่มัน่ในการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ และมีความปลอดภยั ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด 
มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการท�างาน และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็น
อย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึง
ให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐานภายใต้
ความปลอดภัยสูงสุด 

ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะน�าชม หรือ
อธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ

นอกจากนี้ ในแต่ละโครงการจะมีการท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีก�าหนดทุก 6 เดือน และ/หรือตาม
ความคบืหน้าโครงการ ในกรณทีีโ่ครงการมรีะยะเวลาการด�าเนนิงานระยะสัน้ อาจมกีารท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเพียง
ครั้งเดียวเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

• คู่ค้า

บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้
อย่างชัดเจน มีการจัดท�าระบบทะเบียนผู้ขาย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบ
ได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการตดัสนิใจท�าธรุกรรมต่างๆ จดัท�าหนงัสอืยนืยนัความเป็นอสิระของตนกบั
คู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี

• เจ้าหนี้ 

บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีใ่ห้ไว้กบัเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิอย่างเคร่งครดั และมกีารปฏบิตัติามข้อตกลงด้านการค้า
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กบัเจ้าหนีก้ารค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร การปฏบิตัติามเงือ่นไขค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุ ตลอดจน
ก�าหนดนโยบายกรณีที่อาจเกิดการผิดนัดช�าระหน้ีไว้อย่างชัดเจน แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหน้ีสถาบันการเงินเข้าเย่ียมชมไซท์งาน
โครงการก่อสร้างทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุสนิเชือ่โครงการ เพือ่รบัทราบความคบืหน้าของโครงการ และมกีารจดัประชมุระหว่างผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัฯ กับผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่นิเช่ือของสถาบนัการเงนิ เพือ่ร่วมกนัทบทวน และพจิารณาวงเงนิสนิเชือ่ หลกัประกนั 
เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดท�า “นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้การรกัษาความม่ันคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจ
จะเกดิขึน้จากการใช้งานในลกัษณะทีไ่ม่ถกูต้อง และการคุกคามจากภยัต่างๆ นอกจากนัน้แล้วยงัมีการจัดท�า “ขัน้ตอนการด�าเนนิการ
เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยง และแก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

• การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ 
รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีกด้วย

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบาย
จัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2560 
ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”

• ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 
กนัยายน 2559 เพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพองค์กรให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรูณาการเครือ่งมือการบรหิารจดัการผ่านระบบบรหิาร
คุณภาพให้พนักงานทุกหน่วยงาน ด�าเนินการตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยถือเป็นบรรทัดฐาน เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
ด้านคณุภาพ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม หรอื QSHE ควบคูไ่ปกับคณุภาพผลติผลและการบรกิารแก่ลกูค้า รวมถงึ
ข้อบงัคบัเกีย่วกบับรหิารและการจดัการทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ฝ่ายบรหิารในทกุระดับจะเป็นแบบอย่างในการปฏบิตั ิรวมทัง้
สนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ทบทวนการด�าเนินการและปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและ
พนักงานทุกคนจะท�าความเข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจน�าไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้มุ่งม่ันปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. การมุง่เน้นปฏบิตังิานสอดคล้องตามกฎหมาย ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน เช่น การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทุกคน ทั้งที่ส�านักงานใหญ่และไซท์งานให้การอบรมด้านความปลอดภัย
ตามกฎหมาย ได้แก่ 

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร/ระดับหัวหน้างาน/คณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม

- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ส�าหรับลูกจ้างทั่วไปก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ ในทุกโครงการ

- หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น
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 รวมถงึให้การอบรมเฉพาะทางทีจ่�าเป็นและเกีย่วข้องกบัการท�างานด้านความปลอดภยัของโครงการ เช่น หลกัสตูร
ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมี หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตรความปลอดภัยในการ
ท�างานที่อับอากาศ อบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และหลักสูตรทบทวน
การท�างานเกีย่วกบัป้ันจัน่ หลกัสตูรการขับและบ�ารงุรกัษารถยกเครือ่งยนต์อย่างถกูวธิแีละปลอดภยั และด�าเนนิการซ้อมแผนฉกุเฉิน
ประจ�าปี

หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน

อบรมทบทวนการท�างานเกี่ยวกับปั้นจั่น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

การซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจ�าปี

การดับเพลิงเบื้องต้น(ภาคปฏิบัติ)
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• การจัดท�าคู่มือความปลอดภัย

- อ้างองิ ข้ออ้างองิกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด ้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน พ.ศ. 2549

- ด�าเนนิการจดัท�าคูม่อืความปลอดภยั ข้ออ้างองิ 
และแจกจ่ายให้กบัพนกังานในเดอืนมนีาคม 2560

2. การจดัสภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภยั และป้องกนัการสูญเสยีจากอบัุตเิหต ุทัง้ในส�านกังานส่วนกลาง
และพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการต่างให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก (Safety First) ด้วยการก�าหนดเป็นมาตรฐาน
ในทุกๆ งาน จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนด�าเนินงานและจัดท�ามาตรการควมคุม เพิ่มความรอบคอบ ไม่ประมาท และ
เตรียมป้องกันอันตรายทางด้านต่างๆ ของพื้นที่การปฏิบัติงาน เช่น การป้องกันจากตัวบุคคล ด้วยการมีข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด
ในการแต่งตัวให้เรียบร้อย รัดกุม โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และการจัดให้มีกิจกรรม Tool Book Talk 
ทุกเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย�้าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

 ในการป้องกันอนัตรายจากเครือ่งมอืเครือ่งใช้ ในแต่ละไซท์งานจะมีพืน้ทีใ่นการจัดวางเครือ่งมืออย่างเป็นระเบยีบ 
มกีารตรวจสอบและดูแลบ�ารงุรกัษาอย่างสม�า่เสมอให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้ เพือ่ลดการเกดิอบุตัเิหตตุ่อผูใ้ช้งาน รวมถงึการจดัพืน้ที่
ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ

 อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดสถานที่ท�างานของพนักงานให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่พนักงานเสพเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรือสารเสพติดอื่นๆ จะมีผลบั่นทอน
สมรรถภาพในการท�างานของพนักงาน และส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการท�างาน รวมถึง
ทรัพย์สินของลูกค้า จึงมีการตรวจคัดกรองสารเสพติด และตรวจแอลกอฮอล์ของพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง
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3. การป้องกนัและควบคมุ ผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชวีอนามยัและส่ิงแวดล้อม บรษิทัฯ มกีารด�าเนนิการ
ตดิตามตรวจวดั ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ตามหลกัการของระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (ISO14001:2015) 
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007)

การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

การตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีในพื้นที่จัดเก็บและพื้นที่การท�างาน

การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การท�างาน

การตรวจวัดระดับเสียงที่ตัวบุคคล
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 การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งของอาคารส�านักงานใหญ่

4. บริหารกระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตลอดสายห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามข้อตกลงและ
กรอบสัญญา และตอบสนองความต้องการ คาดหวัง

• บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และน�าระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) มาใช้ในการควบคุม
มาตรฐานการท�างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยแนวทางการด�าเนินงานทั้ง 3 ระบบ เป็น
ไปแบบผสมผสานหรือ Integration ผ่านการบริหารจัดการโดยสายงานบริหารระบบคุณภาพ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 
3 ระบบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 

• เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ รับการตรวจประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของคู่ค้าจากบริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยผลการประเมินออกมาในเกณฑ์ “ดีมาก”

• บรษิทัฯ ได้รบัการข้ึนทะเบยีนเป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภยัฯ จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน ในหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ผ่านการอบรม
ให้กับหัวหน้างานให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
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• บริษัทฯ ได้รับการพิจารณาให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

5. ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง

• การร่วมกิจกรรมของผู้บริหาร (Safety Tour by Top Management) 

- วันที่ 3 เมษายน 2560 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารร่วมกับฝ่ายความปลอดภัยฯ ประจ�า
ส�านกังานใหญ่ เข้าเยีย่มชมการท�างานด้านความปลอดภยัของโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 
28” Recoating Section (RC-400) อ�าเภอบ้านบึง จังหัวชลบุรี และโครงการก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ตามล�าดับ เพ่ือรับฟังการรายงานด้านความปลอดภัย ผลการท�างาน อุปสรรค และปัญหาของโครงการ พร้อม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนน�าไปสู่การแก้ไขพัฒนาปรับปรุง โดยคณะผู้บริหารได้เน้นย�้าเรื่องความปลอดภัยในการท�างานเพ่ือ 
ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อไป
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- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการด�าเนินขอการรับรองระบบ ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ทั้งส�านักงานใหญ่และไซท์งาน

คณะผู้บริหารเข้าร่วมเปิดประชุมการ Audit จาก SGS

เดินส�ารวจการปฏิบัติงาน การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยฯ ส�านักงานใหญ่และไซท์งาน

คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน SGS
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• การรณรงค์ให้พนักงานทุกโครงการของบริษัทฯ ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจนประสบความส�าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัยที่ก�าหนดไว้ในแต่ละโครงการ จึงได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุ้น
จิตส�านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม Safety Awards ได้แก่

- วันที่ 8 เมษายน 2560 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ร่วมกิจกรรม Safety Awards 1,000,000 ชั่วโมง 
ของ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section (RC-400) อ�าเภอบ้านบึง จังหัวชลบุรี 

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โครงการงานจัดหาติดตั้งทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่
ด้านการผลิตยาเส้นพอง อ�าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม Safety Awards 300,000 ชั่วโมงการท�างานโดยไม่มี
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง 
และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่รับหรือเรียกร้องสินบน ไม่ด�าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปช่ัน ในทุกรูป
แบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรมในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทจุรติและคอร์รปัชัน่อย่างเคร่งครดั และให้มกีารสอบทานการปฏบัิตติามนโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบียบ ข้อบงัคับ 
และข้อก�าหนดของกฎหมาย

ตัง้แต่ปี 2559 บรษิทัฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ันอย่างเป็นทางการ หากมีการฝ่าฝืนกระท�า
การใดๆ อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้กระท�า
การดังกล่าว และผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะได้รับโทษระดับสูงสุดตามระเบียบของบริษัทฯ
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• แนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ไว้อย่างชดัเจนในนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน 
รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่ละเลยหรือเพกิเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่ายการทจุรติคอร์รปัช่ันทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ โดยถอืเป็นหน้าที่
ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

3. ในการด�าเนินการใดๆ ที่อาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องต่อไปนี้

- การให้หรอืรบัของขวญั ของก�านลั การเลีย้งรบัรอง และค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ให้เป็นไปด้วยความระมดัระวัง 
เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ทางธรุกจิ หรอืตามประเพณนียิม ด้วยมูลค่าทีเ่หมาะสม และมีการอนมุตทิีเ่ป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน ต้องกระท�าการ
ในนามบริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องด�าเนินการด้วย
ความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการ
ติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด

นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับเห็นความส�าคัญและมี
จิตส�านึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกกรณีจะถูกน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพิจารณาแล้วเป็นเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญจะถูกน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

- บรษัิทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนทีเ่ก่ียวข้องกบัการทจุรติและ
คอร์รัปชั่น ตลอดจนพนักงานที่ปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปช่ัน ทุกข้อร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับที่จะรับรู้ใน
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

- ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการกระท�าผิดตามข้อบังคับในการท�างาน จะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้น
ผิดกฎหมาย

- จัดให้มกีารฝึกอบรม เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ในการด�าเนนิงานกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกระดับ ทุกคน

• ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เก่ียวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาหรือเกิดความ
เสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

 ทางอีเมล์ (E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
   (www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon “Whistleblower”

 ทางโทรสาร : +66 2022 7788

 ทางไปรษณีย์  : ประธานกรรมการตรวจสอบ
   บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
     เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
   กรุงเทพมหานคร 10220

2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 

 ทางอีเมล์ (E-mail Address) : ounruen@trc-con.com

 โทรศัพท ์ : +66 2022 7777

 ทางโทรสาร : +66 2022 7788

 ทางไปรษณีย ์ : เลขานุการบริษัท
   บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
   เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
   กรุงเทพมหานคร 10220

3. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ

ส�าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และน�าเสนอทุกข้อร้องเรียนต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ส�าหรบัพนกังาน บรษัิทฯ พร้อมทีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็ เสนอแนะ ร้องเรยีน โดยบรษิทัฯ ได้มกีระบวนการในการจดัการกบั
เรือ่งทีพ่นกังานร้องเรยีน เพือ่พจิารณาว่าเร่ืองทีพ่นกังานร้องเรยีนเข้าข่ายเป็นเรือ่งทีอ่าจะเป็นการกระท�าผดิหรอืไม่ และอยูใ่นความ
รับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง

2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการท�างาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความส�าคัญหรือต้องมีการ
ด�าเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนข้างต้นในเว็บไซต์และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และได้ก�าหนดข้ัน
ตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทัฯ มนีโยบายเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัรวมถงึข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส 
มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอืผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
เช่น ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�าปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
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• โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย
โครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้หุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วน
ชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และประธานกรรมการบรหิาร ซึง่เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการก�าหนด เชือ่มโยงกบั
ผลการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ ตลอดจนลกัษณะ ขอบเขตความรบัผดิชอบและผลงาน เพือ่น�าเสนอให้คณะกรรมการบรษัิทอนุมตัิ 

• การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและพนักงานเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดท�าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และ
ให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วันท�าการ 
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงาน เพือ่ให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนีย้งัสามารถ
ใช้ข้อมลูดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้อกีด้วย ส่วนการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ให้เป็น
ไปตามระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจ�าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 59

จ�านวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี(1)

จ�านวน
หุ้น

จ�าหน่าย
ระหว่างปี

จ�านวนหุน้ ณ วันที ่31 ธ.ค. 60
(ทนุช�าระแล้ว

733,711,662 บาท)

หุ้น ร้อยละ

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 7,499,750 
(ในนามนางไพจิตร)

11,971,392 - 19,471,142 0.332

1,453,284,277 
(ในนาม

บจก.เคพีเค 1999)(2)

207,612,040 - 1,660,896,316 28.296

รวม 1,680,367,458 28.628

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ

4,743,748 677,678 - 5,421,426 0.092

3. นายอรุณ  จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

3,375,000 482,143 - 3,857,142 0.066

4. นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ 3,375,000 482,143 - 3,857,142 0.066



รายงานประจ�าปี 2560

108

ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 59

จ�านวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี(1)

จ�านวน
หุ้น

จ�าหน่าย
ระหว่างปี

จ�านวนหุน้ ณ วันที ่31 ธ.ค. 60
(ทนุช�าระแล้ว 

733,711,662 บาท)

หุ้น ร้อยละ

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ และ
ประธานกรรมการ

บริหาร

11,071,635 51,695,948 - 62,767,582 1.069

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

1,350,000 5,335,714 - 6,685,714 0.114

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด

- - - - -

9. นายโลห์ อิง คี กรรมการ และ 
รองประธาน 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

1,096,312 156,616 - 1,096,312 0.021

10. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล รองประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

421,875 60,268 - 482,142 0.008

11. นายเชวง  รีศรีกิตต์ รองประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

443,700 63,386 - 507,085 0.009

12. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อ�านวยการ
สายงานบริหาร

องค์กร

9,452,900 1,350,414 - 10,803,314 0.184

13. นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการ
เงิน และนักลงทุน
สัมพันธ์อาวุโส และ
เลขานุการบริษัท

- - - - -

14. นางสาวเรวดี  อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อาวุโส

969,375 138,482 - 1,107,857 0.019

รวมการถือหุ้น TRC
ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 1,777,109,790 30.276

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 116,213,474 1.980

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นปันผล 

 (2) บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

• ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดย
มอบหมายให้นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิตา  ล้ีสกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร และ
นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโสและเลขานุการบริษัท ท�าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องโดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com 
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หรือ ir_trc@trc-con.com สามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทาง
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส และเลขานุการบริษัท 
 เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com 

2. นางสาวพัชรา  ศรีวิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
 เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com 

3. นางสาวนันทนิตย์  ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ 
 เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: nuntanit@trc-con.com 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกจิกรรม Opportunity Day และ Opportunity Day ส�าหรบันกัลงทนุต่างชาติ ทีจ่ดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ส�าหรับผลประกอบการปี 2559 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2560

2. ร่วมจัดบูธงาน mai Forum 2017 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 4 ในฐานะที่บริษัทฯ เคยเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดเอ็มเอไอ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในเดือนกรกฎาคม

3. นายสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการ
โทรทศัน์และสือ่ต่างๆ เพือ่ให้ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะการด�าเนนิธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนนิธุรกจิของบริษทัฯ และ
ให้ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้

โทรทัศน์ และออนไลน์ : - ช่อง Efinance Thai TV 
 - ช่อง Money Channel

สื่อสิ่งพิมพ์: นิตยสาร Green life + (กรีนไลฟ์ พลัส)

งาน Road Show: - SET Thai Corporate Day 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ โรงแรมเจดับบลิว  
  แมริออท กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม

 - Thailand Focus 2017: Establishing the New Engine จัดโดยบริษัท  
  หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ในเดือน 
  สิงหาคม

4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น  
บทวเิคราะห์หลกัทรพัย์ TRC ทีอ่อกในปี 2560 ข่าวของบรษิทัฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บรหิารในส่ือหนงัสือพมิพ์และนติยสาร วิดทีศัน์การ
ให้สมัภาษณ์ของผูบ้รหิารผ่านรายการโทรทศัน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และการน�าเสนอข้อมลูในกจิกรรม Opportunity Day 

5. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์  
 (ประเทศไทย) จ�ากัด

- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  
 จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด (มหาชน)
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• งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 และ
ปี 2550 ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นผูมี้บทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบรษิทัฯ 
ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่เคยผ่านกรอนุมัติโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในปี 2557 โดยมมีตใิห้คงเดมิและได้ท�าการประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานภายในองค์กรรับทราบอย่างทัว่ถงึ รวมถงึได้
ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และวสิยัทศัน์ ทัง้นี ้บรษิทัฯ มนีโยบายทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของบรษิทัฯ ทกุปี

• โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจ�ากัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยก
ต�าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน
เกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม และบรษิทัฯ มนีโยบายก�าหนดให้กรรมการ
แต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิกว่า 5 บรษัิท ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
ในกรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

• การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการก�ากับดูแลและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอ
แนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อ 
“คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษทัฯ มกีารจดัท�าสือ่วดีทีศัน์แนะน�าบรษิทัฯ และสือ่วีดทีศัน์โครงการขนาดใหญ่ทีส่�าคญั เพือ่ใช้ในการแนะน�าบรษิทัฯ 
ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซ่ึงสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการจัดเตรียม 
Slide Presentation แนะน�าธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�าเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รวมทั้ง
ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะน�าบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย
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• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภบิาลเพือ่ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และส�าหรับการประเมินปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดย
ได้มีการเพ่ิมเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน 
หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากน้ันแล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้น�าเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทัง้นี ้ได้สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ คณะกรรมการการชดุย่อย และกรรมการเป็นราย
บคุคลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้กรรมการทกุท่านได้รบัทราบ และน�าผลประเมนิไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรงุ
ต่อไป ส�าหรับในปี 2560 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
พจิารณาค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และให้น�าเสนอผลการประเมินต่อ ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในแต่ละปี

• ประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บรษิทัฯ ไม่มปีระวตักิารกระท�าผดิกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นกรรมการใน
คณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ข้ึนเพือ่ท�าหน้าทีพิ่เศษตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจ�านวน 6 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
บรหิาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมกีารก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของอนกุรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ โดยคณะอนกุรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวมอี�านาจสัง่การให้ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุชีแ้จง 
และ/หรือจัดท�ารายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

- คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่า
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 1
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ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด ท�าหน้าที่ปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง เพือ่ให้เกดิความเป็นอสิระในการท�างาน ผูต้รวจสอบภายใน
มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในภาพรวมส�าหรับปี 2559 และ 2560 พิจารณาเงินเดือนปี 2561 และโบนัสปี 2560 ของประธานกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการด�าเนินงาน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2560 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการด�าเนินงาน 
CSR ปี 2560 รับทราบผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2017 ที่อยู่
ระหว่างการด�าเนินการ/ ยังไม่ได้ด�าเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการน�าหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรับใช้อย่างเหมาะสม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อท�า
หน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมัติแผนบริหาร
ความเสี่ยง และจัดท�ารายงานประจ�าปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจาก
นี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และคณะท�างานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 คน เพื่อท�าหน้าท่ีวางแผนและก�าหนด
นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลก�าไรและขาดทุน
ของบรษิทัฯ และการเสนอจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจ�าปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท และด�าเนนิการใดๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้ช�านาญการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ใน
เรื่องทั่วๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการจะ
ประชุมทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ากับดูและและติดตามให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็น
ไปได้อย่างคล่องตวัและรวดเรว็ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจดัการไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มือ
อ�านาจอนมัุตแิละด�าเนนิการ” เพือ่ใช้เป็นกรอบการปฏบิตังิานของพนกังานทุกคนในองค์กร ก�าหนดระดับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ผูบ้รหิารทีมี่อ�านาจอนมุตัใินแต่ละระดบั อกีทัง้เป็นการกระจายอ�านาจจากระดบัสงูลงสูร่ะดบัล่าง เพ่ือให้การปฏบิตังิานคล่องตวัและ
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รวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออ�านาจและด�าเนินการในปี 2552 2554 - 2555 2557 - 2558 และ 2561 เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

• รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ต่ีอรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคมุภายในจะถกูแสดง
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ�าปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงินจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกัน

• แผนสืบทอดต�าแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่ง
ของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

• การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 คน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่ออนุมัติ และน�าเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนัส ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ อย่าง
สม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มาน�ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรที่
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู ้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้บริหาร

เลขานกุารบรษิทัจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 จากสถาบันพระปกเกล้า
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- นายสมัย  ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้าง
เครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1 (BRAIN 1) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Management of the 
Expiring Petroleum Concessions จากสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม

- นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาดังนี้

o การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

o 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing จาก KPMG Thailand

- นางสาวเรวด ีอาจหาญ ผูจั้ดการฝ่ายบญัชอีาวโุส เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Strategic Financial Leadership Program 
(SFLP) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี ้บรษิทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัเกีย่วกบัการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิารจงึได้จดัให้มีการฝึกอบรม 
หลักสูตรในด้านต่างๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้นๆ เพื่อเข้ามาอบรมส�าหรับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และ
น�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต
ของบริษัทฯ ต่อไป ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษทัฯ มกีารก�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีก�าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ�าเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการ
ประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการ
จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่
ประชมุจะแจ้งต่อทีป่ระชมุเพือ่รบัทราบ กรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยีจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชมุในวาระท่ีตนมส่ีวนได้เสยี โดยตัง้แต่ปี 
2559 ได้มีการก�าหนดในนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการว่าการลงมตแิต่ละวาระในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ต้องมกีรรมการอยูค่รบ
เป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเลขานุการ
บริษัทท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการ
เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท�าการก่อนวนัประชมุ ดแูลและจดัการประชมุ จัดเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ และให้ค�าปรกึษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอโดยเฉลีย่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดในรอบปี ซึง่ในปี 2560 กรรมการบรษิทัทกุคนเข้าร่วมประชมุครบ
ทุกครั้ง โดยมีการเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ” 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัยงัมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการอสิระประชมุร่วมกนัโดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร 
และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการอิสระ 1 ครัง้ ในเดอืนธนัวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกนักบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมจ�านวน 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์

• เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและ
จัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

115

ความรับผิดชอบต่อสังคม11.
บริษัทฯ มีการแบ่งการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ด�าเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด�าเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความย่ังยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุง หรือพัฒนา
กระบวนการบรหิารจัดการวธิปีฏบิตัต่ิางๆ โดยบรษิทัฯ มีความใส่ใจในเรือ่งของความถกูต้องโปร่งใสของกระบวนการในการด�าเนนิธรุกิจ 
เริม่ต้นตัง้แต่ขัน้ตอนการประมลูงาน การจดัหาวตัถดิุบ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนโครงการก่อสร้างเสรจ็ตามสัญญา และส่งมอบงาน

บริษัทฯ ค�านึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยเมื่อ
ได้รับงานจากการประมูล บริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงการด�าเนินการของโครงการ ประโยชน์ที่
ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่าง
ด�าเนินการ บริษัทฯ จะเข้าไปชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่างๆ ในทันที นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ก็
สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารโดยตรงผ่านพนักงาน
ในพื้นที่ด�าเนินงานของโครงการนั้นๆ และหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อน
ส่งมอบงานต่อไป

• นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน

จากปรัชญาองค์กรที่กล่าวว่า “สร้างสรรค์ผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
ภายใต้ความพอใจสงูสดุของลกูค้า” และจากวิสยัทศัน์ “มุง่สูค่วามเป็นเลศิด้านการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจร ในอตุสาหกรรม
พลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ตอกย�้าอย่างชัดเจนถึงความเช่ือม่ันของผู้บริหารว่า
ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจได้อย่างมั่นคงนั้น ต้องมีอุดมการณ์ในการด�าเนินกิจการที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นธรรม เพ่ือเป็นแนวทางสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการใน 
หลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
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1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ในจรรยาบรรณและจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงานในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7  
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อพงึปฏบิตัเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัช่ัน และช่องทางการร้องเรยีน หรอืแจ้งเบาะแสในเรือ่งดงักล่าว ปรากฏ
ดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานหมวดที่ 10 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption 
Policy) และมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) ซึง่อนมุตัโิดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ด�าเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับและดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแต่อย่างใด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงานประจ�า อีกทั้งการจ้างงานของบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการเท่าเทียมทางเพศ 
โดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งในการเลือกรับสมัครเข้าท�างาน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภยั โอกาสแห่งความเท่าเทยีม 
ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การก�ากับดูแลกิจการ” 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุม่บรษิทัฯ ตระหนกัยิง่ถงึการให้บรกิารทีมี่ประสทิธภิาพ เพือ่ส่งมอบงานต่อลกูค้าท่ีเป็นไปตามความความต้องการ 
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างย่ิงยวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและ
พนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่กรณีโดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร 
3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนนุ 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเรว็ 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถกูต้องตาม
ความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้
บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกน�าเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดัง 
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การด�าเนินธรุกจิของกลุม่บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาชุมชน เนือ่งจากลกัษณะ
งานของกลุ่มบริษัทฯ เก่ียวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งความ
ปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นส่ิงส�าคัญอย่างย่ิง นอกจากนั้น
แล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
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บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และท�าความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด�าเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

- ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ -

• การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่เกดิกรณถีกูตรวจสอบ หรอือยูร่ะหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีมอี�านาจหน้าที่
ว่าด้วยการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ หรือบรษิทัย่อย ไม่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหลกัการ 8 ข้อ อย่างมนียัส�าคญัแต่อย่างใด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากมายตลอดทั้งปี ดังนี้

1. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนกันยายนต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกัน
บริจากโลหิต ณ อาคารส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ส�าหรับในปี 2560 ได้รับบริจาคโลหิตรวม 112 ถุง 

2. กิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

ในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ บรจิาคอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีไ่ม่ได้ใช้งานให้แก่สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหวสากล บรจิาคสิง่ของให้แก่มลูนธิพิระดาบส 
บรจิาครถเขน็จ�านวน 10 คนั ให้แก่มลูนธิคินพกิารไทย บรจิาคคอมพวิเตอร์พร้อมอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีไ่ม่ใช้แล้วให้แก่มลูนธิกิระจก 
และบริจาควัสดุอะลูมิเนียมน�้าหนักรวมกว่า 9 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- พฤษภาคม 2560 ร่วมบริจาคตุ๊กตา 
อาหาร และเครือ่งดืม่ ภายใต้โครงการ “TRC 
ใจดพีีใ่ห้น้อง” เพือ่ส่งมอบความสขุให้กบัเดก็
ก�าพร้าและเดก็ๆ ทีมี่ฐานะยากจน ณ มลูนธิิ
บ้านนกขมิ้น
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- มิถุนายน 2560 ร่วมบริจาควัสดุ “อะลูมิเนียม” น�า้หนักรวม
กว่า 9 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี เพื่อจัดท�าขาเทียมต่อไป

- กรกฎาคม 2560 บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 

- กรกฎาคม 2560 มอบรถเข็นจ�านวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการให้ดียิ่งขึ้น

- สิงหาคม 2560 มอบสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น 
ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับมูลนิธิพระดาบส 

- กนัยายน 2560 มอบอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ทีไ่ม่ได้ใช้ ให้แก่
สมาคมคนพกิารทางการเคลือ่นไหวสากล น�าไปรไีซเคิลเพือ่สร้าง
รายได้ กลบัมาใช้ในการจดักจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อคนพกิารต่อไป
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3. กิจกรรมสนับสนุนน�า้ดื่มเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส�าคัญต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่จัดขึ้นโดยส�านักงานเขตสายไหมและเขตบางเขน ตลอดปี 2560  
โดยการร่วมสนับสนุนน�้าดื่มให้กับกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- มิถุนายน 2560 มอบน�้าด่ืมให้ส�านักงานเขตบางเขน เพื่อ
ร่วมสนบัสนนุการจดักจิกรรม “Big Cleaning Day เมอืงกรงุเทพฯ 
สะอาดด้วยพลังประชาชน”

- สิงหาคม 2560 ที่มอบน�้าดื่มจ�านวน 600 ขวด ให้แก่
ส�านักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพฒันาคคูลองในพืน้ทีเ่ขตบางเขน ณ ส�านักงาน
เขตบางเขน

- ตลุาคม 2560 มอบน�า้ดืม่ให้กบัส�านกังานเขตบางเขน และส�านกังานเขตสายไหม รวม 9,000 ขวด เพือ่ใช้แจกจ่ายให้กับประชาชน
ที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

4. กิจกรรม “โครงการสู่บ้านเกิด” 

“โครงการสู่บ้านเกิด” คือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังท�าให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมบ้านเกิดของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการสู่บ้านเกิดได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยในปี 2560 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานรวม 3 โครงการ คือ 

1) การบริจาคโลงเย็นเพื่อเป็นสาธารณะกุศลให้แก่วัดบ้านค�าเม็กโนนทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวให้กับวัดศรีโสภณ อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
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3) โครงการต่อเติมห้องน�้าและห้องสุขาส�าหรับเด็กเล็กและสร้างห้องสุขาส�าหรับเด็กเรียนให้แก่ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 
ต�าบลคลองสมบูรณ์ อ�าเภอคลองขลุง จังหวัดก�าแพงเพชร 

5. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงไม่รีรอที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสพภัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างก�าลังใจและแสดงน�้าใจต่อคนไทยด้วยกันด้วย 
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน น�า้ดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และบริจาค
น�า้ดื่มส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
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6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง และโครงการติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 

- มกราคม 2560 มอบของขวัญวันเด็กให้กับ นักเรียนโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม จ�านวน 300 คน เพื่อเป็นขวัญ
ก�าลังใจและส่งเสริมการเล่นตามพัฒนาการ

- กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการติวเข้มกวดวิชา ในโครงการ
ติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ�าเภอบ้านบึง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�าเนิน
โครงการ1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28” 
Recoating Section (RC-400) 

- มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง ให้แก่
โรงเรียนมาบล�าบิด จังหวัดชลบุรี
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง12.

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน 
ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีรายงานทางการ
เงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอ มรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล มกีารประเมนิความเสีย่ง
และการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือท�าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากัด โดยได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ส�าหรับปี 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 
26 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาและร่วมกนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ

1) การควบคุมภายในองค์กร

2) การประเมินความเสี่ยง

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิกร จ�ากดั มกีารปฏบิตัแิละด�าเนนิการในระบบควบคมุภายใน
อย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ป้องกันมิให้ผู้บริหารน�าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
ท�าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน
การประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ
เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จ�าเป็น เพ่ือปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และ
จัดท�ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของ 
บริษัทฯ
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ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2560 

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ตั้งข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ประเด็น ข้อเสนอแนะ

1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกต้นทุน 
ที่เกิดจากโครงการอย่างสม่�าเสมอ 

2. ระบบเงินเดือน ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูลพนักงานท่ีใช้ในการค�านวณหนี้สิน 
ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด แล้ว
เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจ
สอบภายใน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ังนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน13.
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแล

ให้การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลักษณะความเกี่ยวโยงกัน สรุปได้ดังนี้

1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 คน ดังนี้

• นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ APOT

• นางพจนีย์  เผ่าสวัสด์ิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ของ APOT

2. มีรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติในปี 2560 ดังนี้

ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2560
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 60
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

1. รายการให้ APOT เช่าพื้นที่ 
   อาคารเพื่อเป็นส�านักงาน 

 บริษัทฯ ให้ APOT เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคาร 
ดังนี้
- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารช้ัน 5 เพื่อเป็น
ส�านักงานจ�านวน 450 ตารางเมตร อายสุญัญาเช่า 
3 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจกิายน 
2560 และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2560 - 30 พฤศจิกายน 2563
- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 ส�าหรับผู้รับ
เหมาจ�านวน 130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดอืน 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 
และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 
2560 - 31 สิงหาคม 2563 

ความสมเหตุสมผล: อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นอัตราที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เคยให้กิจการ
ร่วมค้าซิโนเปค- ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่ (สัญญาเช่ากับ
กิจการร่วมค้า สิ้นสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2560) 

งบก�าไรขาดทุน:  

- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน 580 
ตารางเมตร อัตราตรม.ละ 100 
บาท เป็นจ�านวน 58,000 บาท 
ต่อเดือน

 670,000

- รายได้ค่าให้บริการพื้นที่
ส�านักงาน 580 ตารางเมตร 
อัตราตรม.ละ 200 บาท เป็น
จ�านวน 116,000 บาทต่อเดือน

1,340,000

- รายได้ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 
บาท ต่อหน่วย 

 174,107

- รายได้ค่าค่าอุปกรณ์ท�าความ
เย็น (Chiller) อัตราคงที่ 312,000 
BTU/เดือน อัตรา 0.10 บาทต่อ 
BTU

487,200

- รายได้อื่นๆ 80,517

งบแสดงฐานะทางการเงิน:

- ลูกหนี้บริษัทร่วม 12,556
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ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2560
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 60
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

2. บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมา 
   ปรับปรุงอุโมงค์เอียง  
   (Preparation and Refurbishment 
   of the Decline) 

 ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับงานจ้าง
เหมาปรับปรุงอุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 
143.69 บาท ระยะเวลาด�าเนนิการ 11 เดอืน และ
ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560 มีงานเพิ่มเติม 
(Additional Work) 18.71 ล้านบาท ท�าให้มูลค่า
งานเป็น 162.40 ล้านบาท
ความสมเหตุสมผล: เป็นการรับงานรับเหมา
ก่อสร้าง ที่อัตราก�าไรขั้นต้นในระดับปกติของ 
บริษัทฯ

งบก�าไรขาดทุน:  

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 22,645,983 รับรู ้รายได้ค ่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ 
(รายได้จากค่าบรกิารก่อสร้างสะสมเท่ากบั 80.09 
ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน:  

- ลูกหนี้บริษัทร่วม 23,737,849

- รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 1,092,168 

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
   สัญญาก่อสร้าง 

7,513,843 

- เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง  2,843,622 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงิน 
รบัล่วงหน้า 10,743,690 บาท โดยจะถกูทยอยหกั 
ตัดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของ
ค่างวดงานแต่ละงวด)

3. บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award 
   โครงการ Turnkey Delivery of  
   APOT Project Package  
   2. Surface Processing and  
   Facilities

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter 
of Award จาก APOT ส�าหรับการได้รับการ 
คัดเลือกเป็นผู้รับเหมางาน Turnkey Delivery of 
APOT Project Package 2. Surface Processing 
and Facilities มูลค่างาน 245.46 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 25,789.33 ล้านบาท คาดว่า
จะลงนามในสัญญา EPCC ภายในปี 2561
ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหตุ

3.1) 1st Limited Notice to Proceed  
     ส�าหรับงาน Early Works ส่วน  
     Engineering และ Site  
     Preparation

 (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 3)

 1st Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 มูลค่างาน 10.2 ล้านยูโร และ 
294.938 ล้านบาท หรอืคดิเป็นเงนิบาทที ่711.36 
ล้านบาท (ค�านวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลง
กันที่ 40.8255 บาทต่อยูโร)

งบก�าไรขาดทุน:  

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 275,524,966 รับรู ้รายได้ค ่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ  
(รายได้จากค่าบรกิารก่อสร้างสะสมเท่ากบั 472.00 
ล้านบาท)
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ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2560
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 60
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

งบแสดงฐานะทางการเงิน:  

- ลูกหนี้บริษัทร่วม 356,353,114

- รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 10,900,178 

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม
   สัญญาก่อสร้าง 

25,025,620 ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับ
ล่วงหน้า 71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหัก
ตัดเป็นรายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของ
ค่างวดงานแต่ละงวด)

3.2) 2nd Limited Notice to Proceed 
     ส�าหรับงาน Early Works ส่วน  
     long lead equipment for  
     processing plant

 (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 3)

 2nd Limited Notice to Proceed ลงวันที่ 23 
มีนาคม 2560  มูลค่างาน 2,310.72 ล้านบาท 
ระหว่างปี 2560 ยงัไม่มกีารรบัรูร้ายได้แต่อย่างใด

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้รับเหมาของ APOT ส�าหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and 
Facilities ได้ผ่านกระบวนการประมูลงาน และการคัดเลือกผู้รับเหมาได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของ APOT ทั้งนี้บริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการตามมาตรการการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ได้น�าเสนอให้คณะกรรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับ APOT ที่อาจจะเกิดในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน 
(กรณีรายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่า
รายการเกินกว่า 30 ล้านบาท ต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ)

สรุปรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2560 (หน่วย: บาท)

งบก�าไรขาดทุน:

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 298,170,949

- รายได้ค่าเช่า 670,000

- รายได้อื่น 2,081,824

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ลูกหนี้บริษัทร่วม 380,103,519

- รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 11,992,346

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 7,513,843

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 27,869,242

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิัทครั้งที ่2/2548 เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2548 มมีติก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนั
ในอนาคตว่า จะต้องมกีารตรวจสอบและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการของบรษิทัเกีย่วกบัความ
จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการ
ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการด�าเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับ



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

127

งานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระท�าด้วย
ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้น�ารายการระหว่าง
กันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการ
ระหว่างกนัต่อไปนี ้จะต้องถกูน�าเสนอเข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้ความเห็นเกีย่วกบั
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ และมีมติอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าท�ารายการ

• รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ

• รายการระหว่างกันที่กระท�าด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระท�ากับบุคคล
ภายนอก

• รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของ
ธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
หรือตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด หรอืตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิด
เผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไป
ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 8 
พฤศจกิายน 2560 ได้พจิารณาทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกนั และมีมตเิหน็ควรให้คงนโยบายรายการระหว่างกนัไว้ดงัเดมิ

การอนุมัติในหลักการส�าหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ท่ีมผีลใช้บงัคบัวนัที ่31 สงิหาคม 2551 การท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นรายการค้า/ธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ จะต้องถกูน�าเสนอและอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการได้
มีการอนุมัติในหลักการให้ท�ารายการดังกล่าวได้ ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถท�า
รายการดังกล่าวได้ โดยมิต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด 

ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การท�ารายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หาก
ขนาดรายการเกนิกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการก่อนท�ารายการ (ตามรายละเอยีดทีอ่ธบิายในหวัข้อ มาตรการ
หรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการ
ปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดย
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการ
ท�ารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท�ารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสร้างเสริมความเข้าใจให้
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กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อก�าหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการท�ารายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- ข้อ 6   รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อ 35.6  การค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันการช�าระหนี้ตาม
   สัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่ก�าหนดในตารางอ�านาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด
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1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2560 เศรษฐกจิโลกมกีารขยายตวัเร่งขึน้ น�าโดยการปรบัตวัของเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา แคนาดา กลุม่ประเทศยโูรโซน และ
ญ่ีปุน่ การฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกจิหลกัส่งผลให้ปรมิาณการค้าโลกขยายตวัและเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน และเศรษฐกิจประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ ฟื้นตัวอย่างเป็นวงกว้าง ส�าหรับภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยนั้นมีการขยายตัวทั้งภาคการส่งออกและท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนเอกชนเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว ส�าหรับภาค
อตุสาหกรรมการก่อสร้างมกีารเปิดประมลูโครงการพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค การคมนาคมขนส่งโครงการใหญ่ทีส่�าคญัหลายโครงการ 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,370.13 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 35.90 ก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 92.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 68.19 อตัราก�าไรขัน้ต้นและ
อัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 21.54 และร้อยละ 3.81 ตามล�าดับ ต่อเนื่องจากปีก่อนการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2560  
ยังคงอยูใ่นระดบัสงู มกีารแข่งขนัด้านราคาอย่างรนุแรง ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นในการเข้าประมลูงานของกลุม่บรษิทัฯ ลดลง อย่างไรกด็ี 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รบังานเพิม่เตมิในระหว่างปี รวมทัง้สิน้ 14 โครงการ มลูค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่งานท่ีได้รบั
เป็นงานประเภทงานโยธา ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีงานในมือรวม 18 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้
รบัรู้รายได้ 6,712.00 ล้านบาท ในด้านพฒันาการลงทนุในธรุกิจอย่างต่อเนีอ่งเพ่ือเสรมิสร้างโอกาสในการแข่งขนัทางธรกิุจ กลุม่บรษัิทฯ  
ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจผลิตและให้บริการน�้าประปาในพื้นที่ ต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง และบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน งานดันท่อลอดและงานขุดเจาะอุโมงค์ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งสองได้ในปี 2561

2. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

• รายได้

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ14.

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ
2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

-  งานระบบท่อ 1,074.68 45.34 1,796.41 48.59 -721.73 -40.18

- งานระบบวิศวกรรม 345.45 14.58 1,158.54 31.33 -813.09 -70.18

- งานโยธา 950.00 40.08 742.35 20.08 207.65 27.97

รวม 2,370.13 100.00 3,697.30 100.00 -1,327.17 -35.90 

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 2,370.13 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,327.17 
ล้านบาท หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 35.90 ในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมรบัเหมากอ่สรา้งมผีูร้บัเหมาทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประมูล
โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น มีการแข่งขันด้านราคา บางโครงการมีราคาที่ชนะการประมูลต�่ากว่าราคากลางที่ต้ังไว้อย่างมีนัยส�าคัญ 
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูลบางโครงการตามที่คาดหวัง ประกอบกับความล่าช้าของการพัฒนาโครงการก่อสร้าง
เหมืองแร่โพแทชที่บริษัทฯ เคยได้รับ Letter of Award ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ส่งผลให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้างกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ตามแผนงานที่คาดว่าการลงนามในสัญญาจะเกิดข้ึน 
และเริ่มมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างในปี 2560 รายได้รวมในปี 2560 ของกลุ่มบริษัทฯ จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานเพิ่มเติมจากภาคเอกชน 8 โครงการ มูลค่า 3,355.22 ล้านบาท 
และจากภาครัฐ 6 โครงการ มูลค่า 2,002.52 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท รายได้จากการให้
บริการก่อสร้างปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อน ซึ่งโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ในมือได้ถูกทยอยรับรู้ได้ตาม
ความส�าเร็จของงานในปีก่อนๆ ไปบ้างแล้ว รายได้จากให้บริการก่อสร้างในปี 2560 จึงลดลง

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างแบ่งตามประเภทของรายได้ เป็นดังนี้

- งานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 
28” Recoating Section จากบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรบัปรงุขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค

- งานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการจัดหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง  
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

- งานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ส่วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1  
ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่ลดลงจากการสภาพการแข่งขันที่รุนแรง จึง
พัฒนาการลงทุนในธุรกิจอย่างต่อเนี่องเพื่อความมั่นคงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (บริษัท
ย่อย) ได้จัดตั้งย่อย 2 บริษัท คือ

- บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาในพ้ืนท่ีต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

- บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อ
ลอดและงานขุดเจาะอุโมงค์ 

 โดยคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการด�าเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทได้ในปี 2561 

- รายได้จากดอกเบ้ียรับและรายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับ จ�านวน 1.35 ล้านบาท และรายได้อ่ืน 
จ�านวน 64.35 ล้านบาท ตามล�าดับ รวมเท่ากับ 65.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 26.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.91 โดยรายได้อื่นที่ส�าคัญคือ รายได้จากการเคลมหนังสือค�า้ประกันของผู้รับเหมาร่วมรายหนึ่งจ�านวน 39.40 ล้านบาท

• ก�าไรขั้นต้น เท่ากับ 510.41 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 240.24 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 21.54 เพิ่มขึ้น 
เล็กน้อยจากปี 2559 อยูท่ีร่ะดบัร้อยละ 20.30 หากพจิารณาเฉพาะไตรมาส 4 อตัราก�าไรขัน้ต้นอยูใ่นระดบัสูงถงึร้อยละ 30.99 เนือ่งจาก
โครงการในมือที่ยกมาจากปีก่อนๆ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปลายโครงการ จึงมีการปรับประมาณการต้นทุนให้ใกล้เคียงกับที่ต้นทุนจะ
เกิดขึน้จริง ท้ังนีเ้ป็นผลมาจากการทีบ่ริษทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากัดสามารถคมุต้นทนุในการก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 341.91 ล้านบาท และ 16.40 ล้านบาท ตามล�าดับ ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารลดลง 7.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.70 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยของ
เงินกู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ สิ้นปี 2560 มียอดหุ้นกู้คงเหลือ 300 
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 2 ปีที่ออกในเดือนมีนาคม 2559 จ�านวน 200 ล้านบาท และอายุ 1 ปีที่ออกในเดือนกรกฎาคม 
2560 จ�านวน 100 ล้านบาท

• ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เท่ากับ 34.99 ล้านบาท เกิดจากในระหว่างปี 2560 
APOT ได้รับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (เป็นการช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วจาก 2,688 ล้านบาท เป็น 2,806 ล้านบาท ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT 
ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทุนช�าระแล้ว ณ สิ้นปี 2559 เป็นร้อยละ 25.13 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ จึงได้บันทึกผลสุทธิจากการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมแสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2560

• ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากับ 34.99 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของ 
APOT ด้วยวิธีส่วนได้เสีย 
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• ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 92.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 290.76 ล้านบาท 
จ�านวน 197.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.09 อัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.81 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 7.78 สาเหตุหลัก
ของการลดลงของก�าไรสุทธิคือ รายได้จากการให้บริการก่อสร้างที่ลดลง ประกอบกับผลกระทบของขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วม และส่วนแบ่งขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ท้ังนีห้ากไม่พจิารณารวมผลกระทบของขาดทนุจาก
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัร่วม 34.99 ล้านบาททีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ใน APOT ก�าไรสทุธิ
จะเท่ากับ 127.78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 56.05 คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 5.25 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 57.81 ล้านบาท ลดลง 40.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.21 สอดคล้องกับรายได้และก�าไร
ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

• ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

บริษัท
ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559

ทีอาร์ซี 306.95 668.63 101.91 357.93

25.26% 29.12% 7.60% 15.03%

สหการวิศวกร 170.17 44.04 112.34 13.82

18.00% 4.50% 11.66% 1.37%

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 19.28 25.89 15.95 20.38

9.11% 6.12% 7.50% 4.81%

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 510.42 750.65 92.79 290.76

21.54% 20.30% 3.81% 7.78%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิ

- ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้นในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 21.54 สูงกว่ากว่าก�าไรขั้นต้นในปี 2559 ที่อยู่ที่ร้อยละ 20.30 ก�าไรขั้นต้นของ 
แต่ละบริษัทเป็นดังนี้

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 25.26 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ท่ีร้อยละ 
29.12 เนื่องจากโครงการที่ได้รับเพิ่มเติมในระหว่างปีส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีก�าไรขั้นต้นต�่ากว่าปีก่อน

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 18.00 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 4.50 เน่ืองจาก 
มีการปรับประมาณการต้นทุนส�าหรับโครงการในมือที่ยกมาจากปีก่อนๆ ที่อยู่ในช่วงปลายโครงการให้ใกล้เคียง
กับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง

- กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 9.11 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 6.12 เหตุผล
เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

- ก�าไรสุทธิ และก�าไรของแต่ละส่วนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 92.79 ล้านบาท ลดลง 197.96 ล้านบาทจากปี 2559  
ซึ่งมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 290.76 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและก�าไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบ 
งบการเงนิข้อ 34 ข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน รายได้ตามส่วนงานล�าดบัจากมากไปน้อย คอืการให้บรกิารก่อสร้างระบบท่อ  
งานโยธา และการให้บรกิารระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 45.34, 
40.08 และ 14.58 ตามล�าดับ โดยก�าไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ
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ผลการ
ด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิ
ของทีอาร์ซี
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้
ที่ใช้อ้างอิง

อัตราเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)

อัตรา (บาทต่อหุ้น) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
เงิน/หุ้นปันผล 

ต่อก�าไรสุทธิหลังหัก
ส�ารองตามกฎหมายเงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผล หุ้นปันผล

ปี 2556 81.32 0.50 0.05 ไม่มี 40.82 - 52.85%

ปี 2557 255.67 0.125 0.003472 0.03125
(4 หุน้เดมิ

ต่อ 1 หุน้ใหม่)

11.54 103.82 45.63%

ปี 2558 399.13 0.125 0.01 0.0156250
(8 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

45.64 71.30 30.48%

ปี 2559 357.93 0.125 0.004 0.0178571
(7 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

20.54 91.71 30.01%

ปี 2560 101.91 0.125 0.002 0.00625
(20 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

11.74 293.48 47.86

• อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2556 - 2560 ดังนี้

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

• สินทรัพย์รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 4,598.37 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จ�านวน 404.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ: อัตราเงิน/หุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2560 จะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เพื่ออนุมัติ ในวันท่ี 27  

 เมษายน 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม/(ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,599.12 2,873.62 (274.50)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินทุนในการร่วมค้า 1,266.36 1,330.71 (64.35)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 684.74 726.61 (41.87)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 48.15 72.22 (24.07)

รวมสินทรัพย์ 4,598.37 5,003.16 (404.79)

รายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญได้แก่ 

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 410.82 ล้านบาท เป็น 825.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.96 โดยลูกหนี้
การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 408.71 ล้านบาท

2. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระลดลงจาก 1,769.27 ล้านบาท เป็น 854.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 เกิดจากงาน 
ในมอืทีล่ดลง และมกีารออกใบแจ้งหนีส้�าหรบังานทีด่�าเนินการแล้วเสรจ็ในมลูค่าทีม่ากกว่า ณ สิน้ปีก่อน (รายได้ทีย่งัไม่ 
เรียกช�าระหมายถึง รายได้ที่รับรู้แล้ว แต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญา จึงยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้)
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(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิ่ม/(ลด)

หนี้สินหมุนเวียน 1,366.79 1,838.49 (471.70)

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 400.36 404.25 (3.89)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 75.40 76.56 (1.16)

รวมหนี้สิน 1,842.55 2,319.30 (476.75)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,755.82 2,683.86 71.96

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,598.37 5,003.16 (404.79)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม 2559 2559 2558

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 339.21 (388.94) 511.16

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (59.99) (1,038.12) (628.54)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (56.32) 246.64 798.10

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 4.44 0.02 2.05

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 227.34 (1,180.40) 682.77

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 109.03 1,289.43 606.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 336.37 109.30 1,289.43

3. เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงจาก 1,328.33 ล้านบาท เป็น 1,259.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 เกิดจากขาดทุน
จากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

• หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

- หนี้สินรวมลดลงจาก 2,319.30 ล้านบาทเป็น 1,842.55 ล้านบาท รายการท่ีส�าคัญคือ ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนด
ช�าระลดลงจาก 923.47 ล้านบาท เป็น 414.27 ล้านบาท เนื่องจากโครงการในมือที่ยกมาจากปีก่อนส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงปลายโครงการ ส่วนโครงการใหม่ท่ีได้รับในระหว่างปียังอยู่ในระยะเพิ่งเริ่ม ยอดคงเหลือของต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาจึงลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน 

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 2,683.86 ล้านบาทเป็น 2,755.82 ล้านบาท โดยมาจากผลประกอบการของบริษัทและ
บริษัทย่อย ส�าหรับปี จ�านวน 92.51 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2559 จ�านวน 
20.54 ล้านบาท

 4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการด�าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ และ
เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการมักเป็นการกู้ยืมระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project 
Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจ�าค�้าวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ท�าให้บริษัทฯ 
และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดสามารถต่อรองยกเว้นเง่ือนไขเงินฝากค�้าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ สามารถ
บริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�า่เสมอ อัตราส่วน
สภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 1.47 เท่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.41 เท่า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 336.37 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 227.07 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 339.21 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของปีปัจจุบัน

-  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 59.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
จ�านวน 54.92 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ

- เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จ�านวน 56.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากการจ่ายเงนิปันผลจ�านวน 20.54 ล้านบาท 
และเงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้จ�านวน 19.07 ล้านบาท 

อัตราส่วนความเพียงพอของทุน

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2559

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.67 0.86

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.16

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 15.36 26.88

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความ
สามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.67 เท่า 0.15 เท่าและ 15.36 เท่า ตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯ สามารถ
ด�ารงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ให้อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไม่ต�่ากว่า 4 เท่า 

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

ในปี 2558 - 2559 TRC Investment Limited มกีารลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ�ากดั (มหาชน) (“APOT”) 
จ�านวน 6.30 ล้านหุ้น เพิ่มเติมจากที่เคยลงทุนโดย TRC International Limited ในช่วงปี 2555 และ 2558 จ�านวนรวม 750,000 หุ้น 
ส่งผลให้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 กลุม่ TRC ถอืหุน้ใน APOT ร้อยละ 25.13 (ประกอบด้วยการถอืหุน้โดย TRC Investment Limited 
ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67) บริษัทฯ จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่ง
ต้องรับรู้ผลการด�าเนินงานของ APOT ด้วยวิธี Equity Method ซึ่งผลการด�าเนินงานของ APOT มีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากโครงการ
ยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่เร่ิมมีรายได้ จึงส่งผลกระทบทางลบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบใน
เชิงตัวเลขทางบัญชีจากการบันทึกบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ตามแผนงานพฒันาโครงการเหมอืงแร่โปแตช APOT ด�าเนนิการเจราจาหาแหล่งเงนิทนุและเงนิกูใ้นการพฒันาโครงการมาตัง้แต่
ปี 2559 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงท�าให้การก่อสร้างโครงการล่าช้าไปมาก ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้ยังไม่สามารถลงนามในสัญญารับเหมา
ก่อสร้างงานตาม Letter of Award ที่ได้รับต้นปี 2559 ในการเป็นผู้รับเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 
2, Surface Processing Plant and Facilities มูลค่างานกว่า 3 หมื่นล้านบาท

นอกจากนั้นแล้วเมื่อ APOT มีการเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ กลุ่มบริษัทฯ ก็จะต้องใส่เงินเพ่ิมทุน
ในฐานะหน่ึงในผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะด�าเนินการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ทันทีเมื่อ APOT ประสบ
ความส�าเร็จด้านสินเชื่อโครงการ จะมีการลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ จะสามารถเริ่มงานก่อสร้าง รับรู้รายได้จากการ
ให้บริการก่อสร้าง และสามารถได้รับเงินค่างวดงานตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ 
เป็นไปตามเป้าหมายยอดรายได้ค่าบริการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาทภายในปี 2562)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) ซึง่ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบก�าไรขาดทนุรวมงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม รวมถึงหมายเหตสุรปุ
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเหน็ว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ผลการด�าเนนิงาน และกระแสเงินสด ส�าหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้
รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

งบการเงิน15.
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การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารตามสญัญาก่อสร้าง ประมาณการต้นทนุโครงการ
ก่อสร้าง และประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 และ ข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
การรบัรูร้ายได้และประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาก่อสร้างเป็นความเสีย่งทีม่นัียส�าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
รายได้จากสัญญาก่อสร้างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของ
กลุ่มบรษิัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวดัมลูค่ารวมถงึรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการรบัรู้รายได้และประมาณการผลขาดทนุที่
อาจจะเกดิขึน้นัน้เป็นเรือ่งทีต้่องใช้ดลุยพนิจิทีม่นียัส�าคญัของผูบ้รหิารในการประเมินขัน้ความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างและความน่าจะ
เป็นของโอกาสทีจ่ะเกดิผลขาดทนุและวัดมลูค่าผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ท�าให้เกดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่ารายได้และประมาณ
การผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการ
ในการท�าสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และการประมาณการขั้นความส�าเร็จ
ของงานและผลขาดทุนทีอ่าจจะเกิดขึน้จากสญัญาก่อสร้าง โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างสุม่ทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยออกแบบไว้ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาก่อสร้าง ส่งหนังสือยืนยันยอด
คงเหลอืและเง่ือนไขของสญัญากบัลกูค้าโดยตรง สอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัเงือ่นไขและความเสีย่งต่างๆ ของสัญญาดงักล่าวเกีย่วกบั
การรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและท�าความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทฯ 
และบริษัทย่อยใช้ในการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงกับ
เอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค�านวณข้ันความส�าเร็จของงานจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ได้ตรวจสอบขั้นความ
ส�าเร็จของงานที่ประมาณโดยผู้บริหารโครงการกับรายงานการประเมินที่ส่งให้เจ้าของโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับ
เอกสารประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลที่
สนบัสนนุข้อสรปุทีผู่บ้รหิารได้จากการเปรยีบเทยีบระหว่างขัน้ความส�าเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดยผูบ้รหิารโครงการและข้ันความส�าเร็จ
ของงานท่ีเกิดจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้บริหารโดยการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�าไรขั้นต้นของงานก่อสร้างกับประมาณการต้นทุนโครงการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิก�าหนดให้บรษิทัฯ ต้องพจิารณาการตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทนุในการพจิารณาการด้อยค่าของเงนิลงทนุ
ในบรษิทัย่อยดงักล่าว บรษิทัฯ ต้องใช้ดลุยพนิจิทีส่�าคญัของฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์ผลการด�าเนนิงานในอนาคตและ
การประเมนิแผนงานในอนาคตของบรษิทัย่อย รวมถงึการก�าหนดอตัราคดิลดและสมมตฐิานทีส่�าคญั ซึง่ท�าให้เกดิความเส่ียงเกีย่วกบั
มูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมนิข้อสมมตทิีใ่ช้ในการจดัท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงนิสดในอนาคต โดยการท�าความ
เข้าใจในกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ 
และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตดังกล่าว และ ท�าความเข้าใจและประเมนิอตัราคดิลด พจิารณาขอบเขต
และความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่ส�าคัญที่อาจเกิดขึ้น และท�าการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติดังกล่าวต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนส�าหรับเงินลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้ง 
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักิจการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่ง
เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามีสาระส�าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการ
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิ
เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดุลยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชพี
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเส่ียงทีไ่ม่พบข้อมลู
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจาก การทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกดิข้อสงสยัอย่างมีนยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรปุ
ว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
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ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเหน็ทีเ่ปล่ียนแปลงไป 
ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูกั่บหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิ
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้่าพเจ้าใช้เพือ่ป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 26 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 336,369,445 109,025,647 10,825,521 28,839,738

เงินลงทุนชั่วคราว - 360,770 - 360,770

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8 825,587,318 410,822,454 852,950,312 371,285,819

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 6, 9 854,291,357 1,762,972,802 359,022,629 1,122,213,280

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9 100,306,896 87,470,674 53,205,255 46,090,122

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 329,586,856 437,016,510 169,942,944 57,273,278

งานระหว่างก่อสร้าง 56,243,218 - 46,651,260 -

วัสดุก่อสร้าง 10 5,513,620 7,121,759 5,513,620 7,121,759

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 2,913,947 2,616,119

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 11 55,306,079 28,632,853 20,999,107 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 35,913,661 30,191,694 22,370,628 18,940,748

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,599,118,450 2,873,615,163 1,544,395,223 1,654,741,633

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 12 16,329,548 16,299,928 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 1,306,517,215 1,306,517,215

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 476,073,232 475,823,307

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 1,259,003,235 1,328,332,542 - -

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15 7,359,476 2,375,587 2,375,587 2,375,587

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 684,744,143 726,614,258 644,061,723 695,544,688

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17 12,847,372 14,511,380 12,321,056 13,970,383

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29 12,395,496 33,649,861 9,816,192 9,053,360

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 6,580,863 7,761,053 6,264,463 7,640,752

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,999,260,133 2,129,544,609 2,457,429,468 2,510,925,292

รวมสินทรัพย์ 4,598,378,583 5,003,159,772 4,001,824,691 4,165,666,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 70,357,683 104,254,642 70,357,683 104,254,642

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,19 451,030,060 441,452,302 220,147,875 331,712,398

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 414,273,722 923,470,468 221,109,824 397,920,399

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 48,783,159 51,232,237 12,370,056 24,570,552

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 6,9 371,280,297 345,741,682 81,990,108 91,226,242

เงินกู้ยืมระยะสั้น 20 30,000,000 - 30,000,000 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 98,000,000 30,000,000

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 21 19,650,308 23,007,490 14,962,276 18,214,808

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22 300,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด 
ช�าระภายในหนึ่งปี 23 11,237,541 12,805,870 7,232,788 8,997,137

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,852,410 19,712,770 - 18,479,492

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24 48,687,452 21,068,592 43,181,528 19,000,168

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,767,152,632 2,042,746,053 1,099,352,138 1,144,375,838

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22 - 200,000,000 - 200,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ 
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 23 5,977,590 17,213,832 - 7,232,841

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25 49,424,694 39,345,061 42,760,366 35,100,524

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 36.1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 75,402,284 276,558,893 62,760,366 262,333,365

รวมหนี้สิน 1,842,554,916 2,319,304,946 1,162,112,504 1,406,709,203
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 5,869,698,010 หุ้นมูลค่าหุ้นละ  
0.125 บาท

(2559 : หุ้นสามัญ 5,810,987,543 หุ้นมูลค่า
หุ้นละ 0.125 บาท) 733,712,251 726,373,443 733,712,251 726,373,443

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 5,869,693,296 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 
0.125 บาท

(2559 : หุ้นสามัญ 5,135,985,760 หุ้นมูลค่า
หุ้นละ 0.125 บาท) 733,711,662 641,998,220 733,711,662 641,998,220

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 1,041,739,823 1,041,739,823 1,041,739,823 1,041,739,823

ส่วนเกิน (ต่�า) กว่าทุนอื่น (2,955,890) (2,955,890) - -

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 27

บริษัทฯ 73,371,225 72,637,344 73,371,225 72,637,344

บริษัทย่อย 4,108,018 4,108,018 - -

ยังไม่ได้จัดสรร 919,903,940 941,490,510 990,889,477 1,002,582,335

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 13,615,943 13,542,953 - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,783,494,721 2,712,560,978 2,839,712,187 2,758,957,722

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทย่อย (27,671,054) (28,706,152) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,755,823,667 2,683,854,826 2,839,712,187 2,758,957,722

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,598,378,583 5,003,159,772 4,001,824,691 4,165,666,925

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายได้

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 6 2,370,133,222 3,697,299,870 1,215,338,685 2,295,844,987 

ดอกเบี้ยรับ 6  1,339,972  3,200,283  65,661,076  63,530,044 

รายได้อื่น 6  64,354,172  36,394,961  60,396,350  22,118,152 

รวมรายได้ 2,435,827,366 3,736,895,114 1,341,396,111 2,381,493,183 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 6 1,859,716,316 2,946,647,433 908,386,508 1,627,211,616 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  341,911,264  349,798,970  290,387,774  291,016,992 

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)  (127,330)  7,030,481  -  (286,759)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทร่วม 14  34,991,836  -  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย 2,236,492,086 3,303,476,884 1,198,774,282 1,917,941,849 

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
 บริษัทร่วมและการร่วมค้า
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  199,335,280  433,418,230  142,621,829  463,551,334 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14  (34,337,471)  (32,941,177)  -  - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 15  (116,061)  -  -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้  164,881,748  400,477,053  142,621,829  463,551,334 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6  (16,396,236)  (17,033,628)  (16,634,777)  (16,489,375)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  148,485,512  383,443,425  125,987,052  447,061,959 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29  (57,806,327)  (98,337,639)  (24,080,688)  (89,132,575)

ก�าไรส�าหรับปี  90,679,185  285,105,786  101,906,364  357,929,384 

การแบ่งปันก�าไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  92,792,060  290,756,099  101,906,364  357,929,384 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของ 
 บริษัทย่อย  (2,112,875)  (5,650,313)

 90,679,185  285,105,786 

ก�าไรต่อหุ้น 30

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.016 0.050 0.017 0.061 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

 ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.050 0.061 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไรส�าหรับปี  90,679,185  285,105,786  101,906,364  357,929,384 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนใน 
 ภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน

 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  3,220,888  (122,791)  -  - 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนใน 
 ภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  3,220,888  (122,791)  -  - 

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
 ในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 25  (1,733,458)  6,888,927  (759,199)  6,588,121 

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29  346,691  (1,377,785)  151,840  (1,317,624)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 
 ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  (1,386,767)  5,511,142  (607,359)  5,270,497 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  1,834,121  5,388,351  (607,359)  5,270,497 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  92,513,306  290,494,137  101,299,005  363,199,881 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  91,478,283  296,011,469  101,299,005  363,199,881 

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ 
 บริษัทย่อย  1,035,023  (5,517,332)

 92,513,306  290,494,137 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรก่อนภาษี 148,485,512 383,443,425 125,987,052 447,061,959
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็น
 เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 106,451,651 114,097,891 96,889,957 98,919,787
 หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) (127,330) 7,030,481 - (286,759)
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 6,042,494 17,256,786 9,335,058 5,377,428
 (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 105,150 (430,531) 176,825 (402,495)
 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,784,870 920,276 4,749,298 909,372
 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 34,991,836 - - -
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 34,337,471 32,941,177 - -
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 116,061 - - -
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 506,447 - 459,532
 ปรับปรุงจากการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่เข้าเงื่อนไข - (644,617) - (545,373)
 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 1,180,240 4,984,576 303,884 4,984,576
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,655,697 13,487,194 7,127,686 11,467,676
 ดอกเบี้ยรับ (1,339,972) (3,200,283) (65,661,076) (63,530,044)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 18,992,412 17,420,993 19,397,651 17,086,153

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
 และหนี้สินด�าเนินงาน  362,676,092  587,813,815  198,306,335  521,501,812 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (416,594,875)  215,011,538  (416,967,650)  218,733,603 
 รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  915,187,293  (756,017,572)  754,449,077  (189,271,308)
 ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  (12,836,222)  76,556,376  (7,115,133)  100,973,985 
 เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  107,429,654  (368,548,031)  (112,669,666)  (24,593,145)
 งานระหว่างก่อสร้าง  (56,243,218)  27,151,379  (46,651,260)  - 
 วัสดุก่อสร้าง  -  999,168  -  999,168 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (5,721,967)  25,086,993  (3,429,880)  14,647,001 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,180,190  967,480  1,376,289  1,012,981 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (12,300,854)  (88,365,560)  (108,108,485)  (56,882,047)
 ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  (509,196,746)  (37,382,499)  (176,810,575)  (547,397,146)
 เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  (2,449,078)  13,827,163  (12,200,496)  (1,365,126)
 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  25,538,615  24,754,283  (9,236,134)  (1,127,242)
 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  (4,537,422)  (9,780,877)  (3,556,416)  (6,122,488)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  28,127,229  (31,037,515)  23,965,539  (19,915,428)
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (309,522)  (1,206,097)  (227,043)  (1,065,247)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  419,949,169  (320,169,956)  81,124,502  10,129,373 
 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (80,738,857)  (83,188,338)  (64,170,279)  (71,822,164)
 รับคืนภาษีเงินได้  -  14,416,694  -  14,416,694 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  339,210,312  (388,941,600)  16,954,223  (47,276,097)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง  360,770  (360,770) 360,770 (360,770)

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้�าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (29,620)  20,042,060  -  3,356,698 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  (337,048)  (810,921,189)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (249,925)  - 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -  (906,048,095)  -  - 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า  (5,099,950)  -  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  1,375,162  4,669,882  247,456  6,733,708 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  370,461  791,245 198,479  763,207 

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (54,920,840)  (150,282,645)  (48,467,287)  (150,203,815)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (2,043,530)  (6,937,874)  (1,980,000)  (6,937,874)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (59,987,547) (1,038,126,197) (50,227,555) (957,570,035)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (33,896,959)  104,254,642  (33,896,959)  104,254,642 

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น  30,000,000  -  30,000,000  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  68,000,000  30,000,000 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  100,000,000  200,000,000  100,000,000  200,000,000 

ช�าระคืนหุ้นกู้  (100,000,000)  -  (100,000,000)  - 

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
 แสดงสิทธิ  -  18,478,578  -  18,478,578 

จ่ายเงินปันผล  (20,544,540)  (45,635,120)  (20,544,540)  (45,635,120)

ดอกเบี้ยจ่าย  (19,072,856)  (16,869,075)  (19,302,196)  (16,512,737)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง  (12,804,571)  (13,584,242)  (8,997,190)  (8,600,523)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย
 เพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อย  75  -  -  - 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (56,318,851)  246,644,783  15,259,115  281,984,840 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  4,439,884  21,058  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  227,343,798 (1,180,401,956)  (18,014,217)  (722,861,292)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  109,025,647  1,289,427,603  28,839,738  751,701,030 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  336,369,445  109,025,647  10,825,521  28,839,738 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 โดยยังมิได้ช�าระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  9,605,500  (21,642,592)  (3,173,159)  (21,626,892)

โอนวัสดุก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  1,608,139  6,202,823  1,608,139  6,202,823 

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ  3,755,148  1,531,538  3,755,148  1,444,946 

จ่ายหุ้นปันผล  91,713,442  71,304,510  91,713,442  71,304,510 

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 
 คณิตศาสตร์ประกันภัย  (1,733,458)  6,888,927  (759,199)  6,588,121 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ คือ การให้บริการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบการเงินน้ีจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมน้ีได้จัดท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่า “บรษิทัฯ”) 
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ไทย 99.99 99.99

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท ลงทุนในกิจการอื่น สาธารณรัฐเมอริเชียส 100.00 100.00

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา ไทย 99.97 -

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ
 (ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง ไทย 49.00 49.00

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท
 (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท)

ลงทุนในกิจการอื่น ฮ่องกง 100.00 100.00

TRC Middle East LLC
 (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 

ลิมิเต็ท)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน

70.00 70.00

TRC Engineering LLC
 (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล 

ลิมิเต็ท)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน

70.00 70.00
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัท
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดียวกนักบันโยบายการบญัชทีีส่�าคญัของบรษิทัฯ 

จ) สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายปี 
ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะ 
การเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา 
บญัชีทีเ่ร่ิมในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอื
จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบัญชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุและอธบิายให้ชดัเจน
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวธีิอตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ (Percentage 
of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณาอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดยการ
เปรยีบเทยีบต้นทนุงานก่อสร้างที ่เกดิขึน้จรงิแล้ว จนถงึวนัสิน้ปีกบัต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตาม
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สัญญาประกอบด้วย โดยจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ�านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างน้ันจะ
ประสบผลขาดทุน

 รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ใน งบแสดงฐานะการเงิน

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ 
(โดยค�านงึถงึต้นทนุทีเ่กดิข้ึนจรงิด้วย) แล้วจงึรบัรูเ้ป็นต้นทนุในการให้บรกิารในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามอัตราส่วนของงาน
ที่แล้วเสร็จ

 ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ต้นทนุงานก่อสร้างทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ยงัมไิด้จัดสรรเข้าเป็นต้นทนุในการให้บรกิารในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุได้แสดงไว้เป็น “งาน
ระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นใน แต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงิน
ลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
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 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 3 - 30 ปี
  เครื่องมือและอุปกรณ ์ 5 ปี
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 5 ปี
  ยานพาหนะ 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 
จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

   อายุการให้ประโยชน์
  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3 - 10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่า
จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงนิจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทนุด้วยมูลค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์ทีเ่ช่าหรอืมูลค่าปัจจบุนัสทุธิ
ของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบัน
ทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปยังผู้เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสัญญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวิธเีส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 
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4.10 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้
มลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรือมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคา
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดว่าจะได้รับจากสนิทรพัย์และค�านวณคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อัตราคดิลดก่อนภาษีทีส่ะท้อนถงึการประเมนิความเสีย่ง
ในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีท่ีสุดซึ่งเหมาะสมกับ
สินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการ
จ�าหน่ายนั้นผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สนิทรพัย์ในงวดก่อนๆ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึกลับรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัย์โดยรบัรูไ้ปยงัส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะ
เป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 บริษทัฯ และบรษัิทย่อยมภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบรษัิทฯ และ
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บรษิทัย่อยถอืว่าเงนิชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังาน และโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้
ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน
จะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการ
รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13 ประมาณการหนี้สิน

 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่มีภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิขึน้แล้ว 
และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้
และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.14 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้
สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรู้หนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสียภาษทีกุรายการ แต่รบัรูสิ้นทรัพย์
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชสี�าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษท่ีียงัไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าทีม่คีวาม
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีและ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะ
ท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียง
พอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายุตธิรรม หมายถึง ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรือเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีสิ้นให้ผูอ่ื้นโดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้
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ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์และหนีสิ้นซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ที่เก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่
มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบริษัทย่อยจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชัน้ของมลูค่า
ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

 ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของแบบก่อสร้างและน�ามา
ค�านวณจ�านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจน
เสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

 ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรับรูป้ระมาณการหนีส้นิส�าหรบัการเรยีกร้องการรบัประกนัผลงานทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากโครงการก่อสร้าง
ที่ได้เสร็จสิ้นในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รายการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและ
มูลค่าของสัญญาก่อสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่ารายจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปและรายจ่าย
ทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูป้ระมาณการผลขาดทนุส�าหรบัโครงการก่อสร้างท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาดว่าจะมต้ีนทนุเกดิขึน้อกี 
โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนจบโครงการ

 ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิจากค่าปรบัจากความล่าช้าส�าหรบัโครงการทีไ่ม่สามารถส่งมอบงานให้เสรจ็ทนั
ภายในเวลาทีก่�าหนด โดยพจิารณาจากอตัราค่าปรบัตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาและเป็นจ�านวนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและ
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เป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรอืเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานประมาณ
ขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศัยข้อสมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการข้ึนเงนิ
เดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการธรุกิจทีส่�าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่กลงกันระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัเหล่านัน้ ซึง่เป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการก�าหนดราคา
2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง - - 2 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง - - 13 12 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ - - 65 62 อัตราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1 1 อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี
 (2559: ร้อยละ 2.0-2.5 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 298 273 298 273 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า 1 2 1 2 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 1 133 1 133 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 146,099 70,338

บริษัทร่วม 380,104 16,086 380,104 16,086

กิจการร่วมค้า 223 61,380 - 61,380

รวม 380,327 77,466 526,203 147,804
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายได้ท่ียังไม่เรียกช�าระ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย - - 617 -

บริษัทร่วม 11,992 135,947 11,992 135,947

กิจการร่วมค้า - 235,657 - 235,657

รวม 11,992 371,604 12,609 371,604

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม 7,514 2,894 7,514 2,894

กิจการร่วมค้า 45,691 43,196 45,691 43,196

รวม 53,205 46,090 53,205 46,090

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 2,914 2,616

รวม - - 2,914 2,616

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 1,306,517 1,306,517

รวม - - 1,306,517 1,306,517

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 19)

บริษัทย่อย - - 22,705 39,359

รวม - - 22,705 39,359

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วม 27,869 68,211 27,869 68,211

รวม 27,869 68,211 27,869 68,211

เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 98,000 30,000

รวม - - 98,000 30,000
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 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2559: ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) และมีก�าหนด
ช�าระคืนเมื่อทวงถาม

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2559: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระ
คืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี
31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง

การปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริษัทย่อย 1,263,124 337 - (39) 1,263,422

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล  
 ลิมิเต็ท

บริษัทย่อย 46,009 - - - 46,009

TRC Engineering LLC บริษัทย่อย 56,623 - - - 56,623

รวม 1,365,756 337 - (39) 1,366,054

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,623) - - - (56,623)

เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 1,309,133 337 - (39) 1,309,431

หัก: เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (2,616) (337) - 39 (2,914)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 1,306,517 - - - 1,306,517

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี
31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทย่อย 30,000 214,000 (213,000) 31,000

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็คสหการ บริษัทย่อย - 482,000 (415,000) 67,000

รวม 30,000 696,000 (628,000) 98,000
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 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯ มีภาระจากการค�า้ประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.6

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี (2559: 
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด 1,375 1,522 481 714

เงินฝากสถาบันการเงิน 199,069 67,941 10,345 28,126

เงินลงทุนในกองทุนรวม 135,925 39,563 - -

รวม 336,369 109,026 10,826 28,840

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่ห้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36 35 35 34

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 3 2 3

รวม 38 38 37 37
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้โอนสทิธเิรยีกร้องในการรบัเงนิจากลูกหนีก้ารค้าเพือ่เป็นหลักประกนัวงเงนิสินเช่ือทีไ่ด้รับจากสถาบนั
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหนี้การค้าซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อเป็นจ�านวนประมาณ 800 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 692 ล้านบาท) (2559: 404 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 
295 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 14,102 71,001 14,102 71,001

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 131,071 3,132 132,636 3,132

6 - 12 เดือน 234,918 - 234,918 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 380,091 74,133 381,656 74,133

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 408,714 293,351 290,666 183,934

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 33,742 36,871 33,742 36,871

มากกว่า 12 เดือน 12,685 13,904 - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 455,141 344,126 324,408 220,805

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (757) (1,976) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 442,456 330,222 324,408 220,805

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 822,547 404,355 706,064 294,938

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 236 3,333 16,514 11,087

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 141,160 72,011

อื่นๆ 2,804 3,261 2,339 2,677

รวมลูกหนี้อื่น 3,040 6,594 160,013 85,775

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (127) (13,127) (9,427)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 3,040 6,467 146,886 76,348

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 825,587 410,822 852,950 371,286
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9. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

10. วัสดุก่อสร้าง

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
 ตามสัญญาก่อสร้าง

มูลค่างานตามสัญญา 16,245,331 12,318,555 11,993,514 9,505,832

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 10,122,651 8,635,376 7,358,383 7,025,902

หัก: มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (9,639,640) (7,218,145) (7,081,350) (5,994,915)

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 854,291 1,762,973 359,023 1,122,213

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (371,280) (345,742) (81,990) (91,226)

รวม 483,011 1,417,231 277,033 1,030,987

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 100,307 87,471 53,205 46,090

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
วัสดุก่อสร้างคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

วัสดุก่อสร้าง 7,892 10,194 (2,378) (3,072) 5,514 7,122

รวม 7,892 10,194 (2,378) (3,072) 5,514 7,122

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ปี 2557 14,250 14,250 - -

ปี 2558 7,861 7,861 - -

ปี 2559 6,522 6,522 - -

ปี 2560 26,673 - 20,999 -

55,306 28,633 20,999 -

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิขอคืนภาษี
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานของรัฐ
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12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกัน

 ยอดคงเหลอืนี ้คอื เงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ�าซึง่บรษิทัย่อยได้น�าไปค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ท่ีได้รบัจากธนาคารและ
หนังสือค�า้ประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.5

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2560 2559 2560 2559 2560 2559

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

บริษัท สหการ 
 วิศวกร จ�ากัด 

ให้บริการงาน 
 วิศวกรรมก่อสร้าง 
 สาธารณูปโภค 
 พื้นฐาน

ไทย 500,000,000
บาท

500,000,000
บาท

99.99 99.99 620,894,691 620,894,691

ทีอาร์ซี อินเวส 
 เม้นท์ ลิมิเต็ท

ผู้ลงทุน สาธารณรัฐ 
 เมอริเชียส

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

100.00 100.00 32 32

บริษัท ทีอาร์ซี
 ยูทิลิตี้ จ�ากัด

ผู้ลงทุน ไทย 250,000
บาท

- 99.97 - 249,925 -

รวม 621,144,648 620,894,723

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (145,071,416) (145,071,416)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 476,073,232 475,823,307

 เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4/2560 มมีตอินมุตัใิห้ด�าเนินการจดัตัง้บรษิทั ทอีาร์ซ ียทูลิติี้ 
จ�ากัด โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของเงินลงทุนในบริษัท
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทดังกล่าวได้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งด้วยทุนที่ออกและช�าระแล้วร้อยละ 25.00 
คิดเป็นมูลค่า 0.25 ล้านบาท
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2560 2559 2560 2559 2560 2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)

ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

กิจการร่วมค้า  
 ไฮโครเท็ค  
 สหการ

ให้บริการงาน
 วิศวกรรมก่อสร้าง

ไทย 1,000,000 
บาท

1,000,000 
บาท

49.00 49.00 490,000 490,000

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

ทีอาร์ซี อินเตอร์ 
 เนช่ันแนล
 ลิมิเต็ท

ลงทุนในกิจการอื่น ฮ่องกง 10
เหรียญฮ่องกง

10
เหรียญฮ่องกง

100.00 100.00 33 33

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

TRC Middle  
 East LLC 

ให้บริการงาน
 วิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณรัฐ
 สุลต่าน 
 โอมาน

150,000
Omani Rial

150,000
Omani Rial

70.00 70.00 12,322,330 12,322,330

TRC Engineering 
 LLC

ให้บริการงาน
 วิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณรัฐ
 สุลต่าน 
 โอมาน

250,000
Omani Rial

250,000
Omani Rial

70.00 70.00 13,654,506 13,654,506

รวม 26,466,869 26,466,869

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (25,976,836) (25,976,836)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ - สุทธิ 490,033 490,033

 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน)มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้
บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินโครงการของกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 
ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการปิดบริษัท TRC Middle East 
LLC และTRC Engineering LLC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยดังกล่าว อยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัท

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
 จ�ากัด (มหาชน)

ขุดเจาะ
 เหมืองแร่

ไทย 22.46 23.43 1,261,274 1,261,274 1,168,092 1,231,926

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
 จ�ากัด (มหาชน)

ขุดเจาะ
 เหมืองแร่

ไทย 2.67 2.79 100,000 100,000 90,911 96,407

รวม 1,361,274 1,361,274 1,259,003 1,328,333
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 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติให้ TRC International Limited ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยทีเ่ขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีของบรษิทัฯ เข้าลงทนุซือ้หุ้นสามญัของบรษิทั อาเซยีนโปแตช 
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (APOT) จ�านวน 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 TRC International Limited ได้ลงทุนเพิ่ม
ใน APOT โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ APOT จ�านวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50 ล้านบาท 
ท�าให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาท

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ TRC Investment Limited บริษัทย่อย
ที่สาธารณรัฐเมอริเชียส ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (APOT) จ�านวนไม่เกิน 6.3 ล้านหุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก Thermal Trade and Investment Limited ต่อมาเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้จ่ายเงินค่าหุ้นงวดที่ 1 จ�านวน 355 ล้านบาทตามเงื่อนไขการช�าระเงินให้แก่ผู้ขาย
ตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”) และเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ้น 
APOT จ�านวน 1.8 ล้านหุ้น 

 ในระหว่างเดือนมกราคม ถงึพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ได้จ่ายค่าหุน้งวดที ่2 ถงึงวดท่ี 4 รวมจ�านวน 4.5 ล้านหุ้น 
เป็นเงิน 906 ล้านบาท ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย 
TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ของทุนที่ช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ของ APOT ที่ 2,688 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จัดประเภทเงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในระหว่างปีปัจจุบัน APOT ได้รับเงินช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 80 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (เป็นการช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 
1,174,866 หุน้ ในราคาหุน้ละ 68.43 บาท) และได้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุช�าระแล้วจาก 2,688 ล้านบาท เป็น 2,806 ล้านบาท 
ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่ TRC ใน APOT ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทุนช�าระแล้ว ณ สิน้ปี 2559 เป็นร้อยละ 25.13 ณ 
สิ้นปี2560 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67) 
บริษัทฯ ได้บันทึกผลสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของ บริษัทร่วมเป็นจ�านวน 35 ล้านบาท แสดงในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมใน
ระหว่างปี

2560 2559

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 34,337 32,941

รวม 34,337 32,941
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14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

 เงินลงทุนในการร่วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท)

2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 110 330

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,127 5,595

หนี้สินหมุนเวียน 531 184

หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,018 4,020

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,688 1,721

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13 26.22

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 424 451

การตัดรายการระหว่างกัน (12) (7)

ค่าความนิยม 847 884

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 1,259 1,328

(หน่วย : ล้านบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559

รายได้ 2 4

ก�าไร (ขาดทุน) (112) (101)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (112) (101)

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในการร่วมค้าในระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

กิจการร่วมค้าซิโนเปค-
 ทีอาร์ซี

ให้บริการงาน
 วิศวกรรมก่อสร้าง

30 30 2,376 2,376 2,376 2,376 - -

ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ 
 จ�ากัด

ให้บริการงาน
 วิศวกรรมก่อสร้าง

51 - 5,099 - 4,983 - (116) -

รวม 7,475 2,376 7,359 2,376 (116) -
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 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เนื่องจากผลกระทบของรายการดังกล่าว ไม่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่5/2560 มมีตอินมุตัใิห้ด�าเนินการจดัตัง้บรษิทั เอสเอช ครอสซิง่ส์ 
จ�ากดั โดยบรษิทัดงักล่าวมทีนุจดทะเบยีน 40 ล้านบาท และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบริษัทฯถอืหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 51.00 ของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัทดังกล่าวได้ด�าเนินการจดทะเบียน
จัดตั้งด้วยทุนที่ออกและช�าระแล้วร้อยละ 25.00 คิดเป็นมูลค่า 10 ล้านบาท

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

กิจการร่วมค้าซิโนเปค -ทีอาร์ซี ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376

รวม 2,376 2,376

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 142,062 212,159 3,341 447,430 89,226 89,236 4,029 987,483

ซื้อเพิ่ม - 36 - 52,751 9,070 13,067 58,469 133,393

จ�าหน่าย - - - (121) (4) (3,156) - (3,281)

ตัดจ�าหน่าย - - (3,341) (4,599) (1,962) (17) - (9,919)

โอนเข้า (ออก) - 573 - 4,234 578 - (5,385) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 142,062 212,768 - 499,695 96,908 99,130 57,113 1,107,676

ซื้อเพิ่ม - 270 - 2,842 2,847 47 61,578 67,584

จ�าหน่าย - - - (239) (490) (1,270) - (1,999)

ตัดจ�าหน่าย - (2,676) - (9,811) (3,339) - - (15,826)

โอนเข้า (ออก) - 75,622 - 10,217 1,731 - (87,570) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 142,062 285,984 - 502,704 97,657 97,907 31,121 1,157,435



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

167

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - 11,888 3,292 167,920 48,002 49,680 - 280,782

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,667 37 74,405 13,921 16,169 - 112,199

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (62) (4) (2,854) - (2,920)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนท่ีตัดจ�าหน่าย - - (3,329) (3,768) (1,897) (5) - (8,999)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 19,555 - 238,495 60,022 62,990 - 381,062

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,679 - 70,203 13,439 12,872 - 104,193

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (139) (446) (938) - (1,523)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนท่ีตัดจ�าหน่าย - (2,676) - (5,274) (3,091) - - (11,041)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 24,558 - 303,285 69,924 74,924 - 472,691

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 142,062 193,213 - 261,200 36,886 36,140 57,113 726,614

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 142,062 261,426 - 199,419 27,733 22,983 31,121 684,744

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2559 (71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 112,199

2560 (65 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 104,193

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 140,472 212,159 3,341 323,045 77,122 67,208 4,029 827,376

ซื้อเพิ่ม - 36 - 52,711 9,047 13,067 58,469 133,330

จ�าหน่าย - - - (121) (4) (2,956) - (3,081)

ตัดจ�าหน่าย - - (3,341) (4,555) (1,768) (17) - (9,681)

โอนเข้า (ออก) - 573 - 4,234 578 - (5,385) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 140,472 212,768 - 375,314 84,975 77,302 57,113 947,944

ซื้อเพิ่ม - 237 - 2,397 2,400 44 43,274 48,352

จ�าหน่าย - - - - (358) (621) - (979)

ตัดจ�าหน่าย - (2,676) - (8,465) (2,862) - - (14,003)

โอนเข้า (ออก) - 75,622 - 10,217 1,731 - (87,570) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 140,472 285,951 - 379,463 85,886 76,725 12,817 981,314
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - 11,888 3,292 78,777 38,158 34,678 - 166,793

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,667 37 64,102 12,994 12,298 - 97,098

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - (62) (4) (2,654) - (2,720)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนท่ีตัดจ�าหน่าย - - (3,329) (3,730) (1,708) (5) - (8,772)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 19,555 - 139,087 49,440 44,317 - 252,399

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,679 - 62,657 12,817 11,558 - 94,711

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - - - (315) (289) - (604)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนท่ีตัดจ�าหน่าย - (2,676) - (3,952) (2,626) - - (9,254)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 24,558 - 197,792 59,316 55,586 - 337,252

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 140,472 193,213 - 236,227 35,535 32,985 57,113 695,545

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 140,472 261,393 - 181,671 26,570 21,139 12,817 644,062

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2559 (70 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 97,098

2560 (64 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 94,711

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีปุกรณ์จ�านวนหนึง่ซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแล้ว แต่ยงัใช้งานอยู ่มลูค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 188 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 96 ล้านบาท) 
(2559: 153 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 84 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องมือและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน โดยมมีลูค่าสทุธติามบญัชเีป็นจ�านวนประมาณ 27 ล้านบาท (เฉพาะของบรษิทัฯ: 16 ล้านบาท) (2559: 34 ล้านบาท 
เฉพาะของบริษัทฯ: 21 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ได้น�าที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 100 ล้านบาท ไปจดจ�านองไว้กับธนาคาร
เพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน 24,075 23,237

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (11,228) (10,916)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 12,847 12,321

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 23,481 22,706

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (8,970) (8,736)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 14,511 13,970

18.  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 14,511 8,023 13,970 7,405

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 594 8,387 530 8,387

ค่าตัดจ�าหน่าย (2,258) (1,899) (2,179) (1,822)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 12,847 14,511 12,321 13,970

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2559: 3.30% - 3.40% - 30,000

ทรัสต์รีซีท 2560: 4.35% (2559: 3.36%) 70,358 74,255

รวม 70,358 104,255

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
แสดงได้ดังนี้

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ค�า้ประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้ตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 8
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19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

20. เงินกู้ยืมระยะสั้น

 ยอดคงเหลือนีค้อืตัว๋แลกเงนิประเภททีไ่ม่สามารถเปลีย่นมอืได้จ�านวน 30 ล้านบาท ออกให้กบับุคคลในวงจ�ากดัในอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 3.85 ต่อปี ตั๋วแลกเงินดังกล่าวมีอายุ 183 วัน บริษัทฯ ได้ช�าระคืนตั๋วเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

21. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 367,312 319,886 141,540 181,645

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 22,526 39,356

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11,322 3,541 129 3,518

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 179 3

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 72,396 118,025 55,774 107,190

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 451,030 441,452 220,148 331,712

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุนจาก
โครงการ
ก่อสร้าง รวม

การรับประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุนจาก
โครงการ
ก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 17,397 3,407 20,804 12,353 - 12,353

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (6,573) (3,208) (9,781) (6,122) - (6,122)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (5,016) - (5,016) (5,016) - (5,016)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 22,808 199 23,007 18,215 - 18,215

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2,000 876 2,876 2,000 - 2,000

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (4,338) (199) (4,537) (3,557) - (3,557)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (1,696) - (1,696) (1,696) - (1,696)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 18,774 876 19,650 14,962 - 14,962
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22. หุ้นกู้

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ทัง้นี ้ภายใต้ข้อก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้บริษทัฯต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนดและหน้าทีบ่างประการซึง่รวมถึงการด�ารง
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วนความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ย (EBITDA to Interest Ratio) ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้
หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพือ่เช่าเครือ่งมือและยานพาหนะใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

(หน่วย : พันบาท)

หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย การช�าระดอกเบี้ย อายุ ครบก�าหนด

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ร้อยละ 4.68 ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2558

2 ปี 8 กรกฎาคม 2560 - 100,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ร้อยละ 4.40 ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2559

2 ปี 10 มีนาคม 2561 200,000 200,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ร้อยละ 4.50 ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560

1 ปี 12 กรกฎาคม 2561 100,000 -

รวม 300,000 300,000

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (300,000) (100,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - 200,000

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,992 31,953 7,374 16,919

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (776) (1,933) (141) (689)

รวม 17,216 30,020 7,233 16,230

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (11,238) (12,806) (7,233) (8,997)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี

5,978 17,214 - 7,233
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า 11,789 6,203 17,992 7,374 - 7,374

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (551) (225) (776) (141) - (141)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 11,238 5,978 17,216 7,233 - 7,233

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า 13,961 17,992 31,953 9,545 7,374 16,919

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,155) (778) (1,933) (548) (141) (689)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 12,806 17,214 30,020 8,997 7,233 16,230

24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีขายตั้งพัก 43,990 11,375 41,799 11,132

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 1,769 7,944 - 6,604

อื่นๆ 2,928 1,750 1,383 1,264

รวม 48,687 21,069 43,182 19,000
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2560 2559
ผลประโยชน์

หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 35,053 4,292 39,345 33,953 - 33,953

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 7,099 1,361 8,460 7,263 1,102 8,365

ต้นทุนดอกเบี้ย 921 113 1,034 726 85 811

ต้นทุนบริการในอดีต - - - - 4,311 4,311

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ 578 (82) 496 (136) - (136)

ส่วนท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงนิ 1,375 42 1,417 (101) - (101)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (220) (798) (1,018) (6,652) - (6,652)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (309) (309) - (1,206) (1,206)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 44,806 4,619 49,425 35,053 4,292 39,345

25. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559
ผลประโยชน์

หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 31,423 3,677 35,100 31,286 - 31,286

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 5,795 1,131 6,926 6,086 923 7,009

ต้นทุนดอกเบี้ย 817 96 913 640 73 713

ต้นทุนบริการในอดีต - - - - 3,746 3,746
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559
ผลประโยชน์

หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์ (109) (119) (228) (291) - (291)

ส่วนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติ
ทางการเงนิ 1,118 29 1,147 (126) - (126)

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (250) (621) (871) (6,171) - (6,171)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (227) (227) - (1,065) (1,065)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 38,794 3,966 42,760 31,424 3,677  35,101

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ต้นทุนการให้บริการ 3,086 6,224 2,504 5,541

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,570 7,263 4,624 5,927

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 8,656 13,487 7,128 11,468

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 
3 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท) (2559: 3 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2559: 9 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี)

 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.28 - 2.43 2.60 - 2.86 2.28 2.60

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละต่อปี) 5.00 5.00 5.00 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ) (ร้อยละต่อปี)

0.00 - 20.00 0.00 - 17.00 0.00 - 20.00 0.00 - 17.00

ราคาทองค�า (บาท) 20,600 20,250 20,600 20,250
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 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (3.4) 3.9 (3.0) 3.4

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 3.7 (3.3) 3.0 -

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ร้อยละ 1.0) (3.7) 1.4 (3.2) 1.2

ราคาทองค�า (1,000 บาท) 0.1 (0.1) - -

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (2.9) 3.3 (2.5) 2.9

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 3.1 (2.8) 2.6 (2.3)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ร้อยละ 1.0) (3.1) 1.2 (2.8) 0.1

ราคาทองค�า (1,000 บาท) 0.1 (0.1) - -

26. ทุนเรือนหุ้น

 จ�านวนหุ้นสามัญ ทุนช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายการ
จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น วันที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์
(พันหุ้น) (พันบาท) (พันบาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 5,810,988 726,373

ลดลงระหว่างปี (675,002) (84,375) 22 พฤษภาคม 2560

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 733,712 91,714 23 พฤษภาคม 2560

ณ วันปลายปี 5,869,698 733,712

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 5,135,986 641,998 1,041,740

เพิ่มทุนเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล 733,707 91,714 - 26 พฤษภาคม 2560

ณ วันปลายปี 5,869,693 733,712 1,041,740
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 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญดังนี้

26.1 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ�านวน 733.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.0178571 บาท

26.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 726.4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 642.0 
ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,136.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ�าหน่าย บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

26.3 อนมัุตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 642.0 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ�านวน 733.7 
ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 733.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 733.7 ล้านบาท จ�านวน 
5,869.7 ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 642.0 ล้านบาท จ�านวน 5,136.0 ล้านหุ้น

27. ส�ารองตามกฎหมาย

 บริษัทฯ

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส�ารองนี้
จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส�ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงนิปันผลได้ ในปัจจบุนั 
บริษัทฯได้จัดสรรส�ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

 บริษัทย่อยในประเทศ

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผลก�าไร 
ซึ่งบริษัทท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของบริษัท 
ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนผลก�าไร 
จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนทุนของบริษัทฯ

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 437,036 548,008 394,294 515,651

ค่าเสื่อมราคา 104,193 112,199 94,711 97,098

ค่าตัดจ�าหน่าย 2,258 1,899 2,179 1,822

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา 1,904,586 2,290,361 644,086 1,530,410

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 81,648 98,042 77,010 95,667

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 10,746 10,912 10,746 4,399
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29. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 สรุปได้ดังนี้ 

 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 36,205 94,947 24,692 89,731

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 21,601 3,391 (611) (598)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 57,806 98,338 24,081 89,133

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรหรือขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (347) 1,378 (152) 1,318

(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีก่อนเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (347) 1,378 (152) 1,318

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 148,486 383,443 125,987 447,062

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 12% - 20% 12% - 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 30,224 75,460 25,197 89,412

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน (15,827) 3,177 - -
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 3,148 5,137 1,910 2,878

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (3,005) (3,102) (2,996) (3,100)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (55) (57) (30) (57)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทร่วม 6,998 - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,868 6,588 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 23 - - -

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 29,432 11,135 - -

รวม 43,409 19,701 (1,116) (279)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 57,806 98,338 24,081 89,133

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 476 614 476 614

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 3,349 3,202 2,411 2,243

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 9,849 7,869 8,552 7,020

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 228 22,692 - -

รวม 13,902 34,377 11,439 9,877

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,507 727 1,623 824

รวม 1,507 727 1,623 824

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของก�าไรทางภาษีส่วนที่เกินกว่า 
30,000 โอมานเรียล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน 235 ล้านบาท (2559: 231 ล้านบาท)  
ซึง่บรษิทัฯ ไม่ได้บนัทกึสนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญช ีเน่ืองจากบรษิทัฯ พจิารณาแล้วคาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต
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งบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�า้หนัก
ก�าไรต่อหุ้น

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น)
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 92,792 290,756 5,869,693 5,859,755 0.016 0.050

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
 ปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP - W2) - 6,858

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติ 
ว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 290,756 5,866,613 0.050

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้าน
โอมานเรียล (2559: 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านโอมานเรียล) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายใน
ปี 2565 

30. ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน) ด้วยจ�านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการออกหุน้ปันผล ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเมือ่วันที ่28 เมษายน 2560 ตาม
ที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 26 และได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ามาเปรียบเทียบ 
(ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้เกิด
ขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)

 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวม
ของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปีกบัจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯอาจ
ต้องออกเพือ่แปลงหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทัง้สิน้ให้เป็นหุน้สามญั โดยสมมตว่ิาได้มกีารแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัต้นปีหรอื 
ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณได้ดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ก�าไรส�าหรับปี
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 

ถ่วงน�า้หนัก
ก�าไรต่อหุ้น

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น)
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 101,906 357,929 5,869,693 5,859,755 0.017 0.061

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
 ปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP - W2) - 6,858

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติ 
ว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจาก 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 357,929 5,866,613 0.061

 ไม่มีการค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 เนื่องจากใบส�าคัญแสดงสิทธิหมดอายุ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

31. เงินปันผล/หุ้นปันผล

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมัติโดย
จ�านวนปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 20,545 0.0040000

หุ้นปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 91,713 0.0178571

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่าย 
ในปี 2560 112,258 0.0218571

เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 45,635 0.010000

หุ้นปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 71,305 0.015625

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่าย 
ในปี 2559 116,940 0.025625
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32. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก�าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้จนถึง
ปัจจุบันส�าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 10,179 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 7,405 ล้านบาท) 
(2559: 8,635 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 7,026 ล้านบาท) มีจ�านวนเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส�าหรับงาน
ระหว่างก่อสร้าง เป็นจ�านวนประมาณ 911 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 406 ล้านบาท) (2559: 1,763 ล้านบาท เฉพาะของ 
บรษิทัฯ: 1,122 ล้านบาท) และมจี�านวนเงนิทีผู่ว่้าจ้างมสีทิธเิรยีกร้องจากกจิการส�าหรบังานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 
371 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 82 ล้านบาท) (2559: 346 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 91 ล้านบาท)

33. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา 
ร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท) (2559: 7 ล้านบาท 
เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท)

34. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของส่วนงาน

 เพือ่วตัถปุระสงค์ในการบรหิารงาน บรษิทัฯ และบรษัิทย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑ์และ
บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 

• ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา

• ส่วนงานขายและบริการอื่น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจาก
การด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก

 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 
2559 มีดังต่อไปนี้ 
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(หน่วย : พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การให้บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้บริการ
ระบบ

วิศวกรรม

การให้บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขายและ
บริการอื่น รวมส่วนงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก 1,073,285 345,446 651,831 - 2,070,562 - 2,070,562

รายได้จากการให้บริการบริษัทย่อย - - - 2,080 2,080 (2,080) -

รายได้จากการให้บริการบริษัทร่วม - - 298,171 - 298,171 - 298,171

รายได้จากการให้บริการกิจการร่วมค้า 1,400 - - - 1,400 - 1,400

ค่าเสื่อมราคา (67,378) (7,454) (30,814) (8) (105,654) 1,461 (104,193)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (187,815) (23,000) (90,628) (1,072) (302,515) 21 (302,494)

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 90,281 35,969 27,663 (911) 153,002 15,503 168,505

รายได้อื่น 64,354

ดอกเบี้ยรับ 1,340

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 127

ดอกเบี้ยจ่าย (16,396)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม

(34,992)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (34,337)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (116)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 148,485

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (57,806)

ก�าไรส�าหรับปี 90,679
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 841 ล้านบาท 
และ 568 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ตามล�าดับ  
(ปี 2559 มรีายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวนหนึง่ราย เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 1,368 ล้านบาท ซึง่มาจากส่วนงานการให้บรกิาร
ก่อสร้างระบบท่อ)

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 7 ล้านบาท (2560: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงาน
ประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพันเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้วสัดกุ่อสร้างและการจ้างผูร้บัเหมาก่อสร้าง
เป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,196 ล้านบาท 40 ล้านยูโรและ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 233 ล้านบาท 

(หน่วย : พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การให้บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้บริการ
ระบบ

วิศวกรรม

การให้บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขายและ
บริการอื่น รวมส่วนงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก 1,663,429 1,158,542 469,715 - 3,291,686 - 3,291,686

รายได้จากการให้บริการบริษัทร่วม - - 272,633 - 272,633 - 272,633

รายได้จากการให้บริการกิจการร่วมค้า 132,981 - - - 132,981 - 132,981

ค่าเสื่อมราคา (58,075) (36,103) (19,482) - (113,660) 1,461 (112,199)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (161,564) (96,275) (50,637) - (308,476) - (308,476)

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 194,504 212,030 (19,230) - 387,304 13,550 400,854

รายได้อื่น 36,395

ดอกเบี้ยรับ 3,200

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,030)

ดอกเบี้ยจ่าย (17,034)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (32,941)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 383,444

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98,338)

ก�าไรส�าหรับปี 285,106
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 19 17 17 17

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 24 27 21 27

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 1 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ค�า้ประกันการก่อสร้างและการประมูล
งานก่อสร้าง

1,518 ล้านบาท
-

2 ล้านยูโร

853 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญสหรัฐ

1 ล้านยูโร

1,101 ล้านบาท
-

1 ล้านยูโร

646 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญสหรัฐ

-

40 ล้านยูโรและ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2559: 731 ล้านบาท และ 15 ล้านยูโร เฉพาะของบริษัทฯ: 168 ล้านบาท และ 
8 ล้านยูโร)

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เครื่องจักร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา และการรักษาความปลอดภัย อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

35.5 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

 หนังสอืค�า้ประกนัออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
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35.6 การค�้าประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันการช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยใน
วงเงิน 23 ล้านบาท (2559: 23 ล้านบาท)

36. คดีฟ้องร้อง

36.1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหนึ่งให้ยึดหนังสือค�้าประกันตามข้อเสนอ
ทางการค้าที่บริษัทฯ ได้วางไว้ต่อธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติ
ตามข้อเสนอดังกล่าวได้

 เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2554 บรษิทัฯ ได้ยืน่ฟ้องหน่วยงานของรฐัและพวก (คู่กรณ)ี ต่อศาลปกครองกลางเพือ่ขอให้ศาลพพิากษา
ให้คูก่รณคีนืหนงัสอืค�า้ประกนัและชดใช้ค่าเสยีหายเป็นจ�านวนเงนิ 27.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี และ
ค่าธรรมเนยีมหนงัสือค�า้ประกนัตัง้แต่วนัถดัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ เนือ่งจากบรษิทัฯเหน็ว่าการท่ีบรษัิทฯ
ไม่สามารถปฏบิตัติามข้อเสนอดงักล่าวไม่ได้เกดิจากความผดิของบรษิทัฯ เพราะมกีฎหมายห้ามก่อสร้างตามข้อเสนอทางการค้า

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันการยื่นค�าร้อง
และข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค�้าประกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 จ�านวน 20 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ 
บริษัทฯ และธนาคารร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้เงินจ�านวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 
10 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 29 ธันวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จโดยให้ช�าระภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดี
ถึงที่สุด ส่วนอื่นที่บริษัทฯ ฟ้องให้ยกเสียทั้งสิ้น

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 
บริษัทฯ ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ 
ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจ�านวน 20 ล้านบาทไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว

36.2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลแพ่งในข้อหาผิดสัญญาจ้างท�าของ 
และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 17.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ
แล้วเสร็จ

 เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2554 บรษัิทย่อยได้ยืน่ค�าให้การในคดดัีงกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏเิสธค�าฟ้องของคูก่รณ ีโดยบรษิทัย่อยขอ
ให้ศาลพพิากษายกฟ้องบรษิทัย่อย และให้คูก่รณชี�าระเงนิค่าผลงานตามสญัญาดงักล่าวจ�านวน 10.9 ล้านบาท ให้แก่บรษิทัย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ค�า้ประกันการช�าระคืนเงินรับล่วงหน้า
และเงินประกันผลงาน

1,007 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญสหรัฐ

3 ล้านยูโร
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

915 ล้านบาท
2 ล้านเหรียญสหรัฐ 

2 ล้านยูโร
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

442 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญสหรัฐ

1 ล้านยูโร
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

564 ล้านบาท
2 ล้านเหรียญสหรัฐ

-
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

ค�า้ประกันอื่นๆ 24 ล้านบาท 25 ล้านบาท 24 ล้านบาท 24 ล้านบาท

รวม 2,549 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญสหรัฐ

5 ล้านยูโร
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

1,793 ล้านบาท
3 ล้านเหรียญสหรัฐ

3 ล้านยูโร
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

1,567 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญสหรัฐ

2 ล้านยูโร
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์

1,234 ล้านบาท
3 ล้านเหรียญสหรัฐ

-
2 ล้านเหรยีญสงิคโปร์
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 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อย ช�าระค่าเสียหายให้กับบริษัทคู่กรณี จ�านวน 11.01 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ แล้วเสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ล้านบาทแทน
คู่กรณี 

 แต่บริษัทย่อยยังมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลช้ันต้น เนื่องจาก
บริษัทย่อย และ คู่กรณีได้ท�าบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาจ้างเหมาฯ คู่กรณีกับบริษัทย่อย เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ  
มีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธิ์ผลประโยชน์ โดย ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใด 
ต้องรับผิดหรือร่วมกันรับผิดระหว่างกัน และ/หรือรับผิดแทนกันกับบุคคลภายนอก แสดงว่าโจทก์ได้สละสิทธ์ิโต้แย้ง มีผลให้
บริษัทย่อยและโจทก์ตกลงระงับข้อพิพาทกันได้

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องขอวางหลักประกันตามค�าสั่งศาลชั้นต้นเพื่อของดการบังคับคดี และศาล
ชั้นต้นมีค�าสั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษัทย่อยวางหลักประกันและท�าหนังสือค�้าประกันแล้วตามรายงานเจ้าหน้าที่
ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลักทรัพย์ อันได้แก่ บัญชีเงินฝากประจ�าและหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกสิกรไทยเป็นเงินจ�านวน 15.4 ล้านบาท กับโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ น.ส. 3 ตั้งอยู่ ต�าบลหนอง
กระโดน อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมจ�านวน 7 แปลง เป็นพื้นที่รวม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อม
หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากส�านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ล้านบาท 
ศาลชั้นต้นจึงให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าร้องขอทุเลาการบังคับคดี

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาว่า “ศาลมีค�าพิพากษาให้ยกค�าพิพากษาศาลชั้นต้นให้จ�าหน่ายคดี เพื่อ
ให้โจทก์และจ�าเลยไปด�าเนนิการทางอนญุาโตตลุาการก่อน จงึให้ถอนการบงัคบัคด”ี และเจ้าพนกังานบงัคบัคดมีคี�าสัง่ถอนการ
อายัดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

 เม่ือวนัที ่12 พฤศจิกายน 2558 ศาลได้มคี�าสัง่ให้คนืหลกัประกนั และให้จ่ายเงนิค่าธรรมเนยีมการอทุธรณ์ จ�านวน 0.2 ล้านบาท 
และเงินค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนจ�านวน 0.3 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อย

 ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 ศาลฎีกามีค�าพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลแพ่งไม่มีอ�านาจในการพิจารณา และให้โจทก์ไปด�าเนินคดีนี้ใน
อนุญาโตตุลาการ

 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2560 คู่กรณีได้ยื่นข้อเรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยจ่ายเงินค่า ผิดสัญญาจ�านวน 
24.41 ล้านบาท

 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2560 บรษิทัย่อยได้ยืน่ค�าคดัค้านข้อเรยีกร้องของคู่กรณ ีและเม่ือวันที ่20 เมษายน 2560 อนญุาโตตลุาการ
รับค�าคัดค้านของบริษัทย่อยและด�าเนินการส่งค�าคัดค้านไปยังผู้เรียกร้อง

 บริษัทย่อยเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงของบริษัทย่อยและข้อกฎหมายสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ บริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในบัญชี

36.3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ช�าระเงิน
ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ�านวน 13.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้า
มาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 6.1 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การต่อ
ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้นสูงเกินจริง และจากรายงาน 
การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครั้งที่ 3 เมื่อวันท่ี 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคู่กรณีได้มีมติจ่ายค่าสินไหมให้กับ
บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 0.8 ล้านบาทดังนั้นจึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท

 หลังจากนั้นมีการแก้ไขค�าร้องและค�าให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 

 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2553 คูก่รณไีด้ยืน่ค�าให้การแก้ไขล่าสดุต่อศาลปกครองกลางเกีย่วกบัเงนิค่าธรรมเนยีมหนงัสอืค�า้ประกนั
การเบกิเงนิล่วงหน้าจ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคูก่รณขีอให้ศาลพพิากษายกฟ้องเรือ่งดงักล่าว และให้บรษิทัย่อยช�าระเงินจ�านวน 
7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง 
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 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้คู่กรณีน�า
เงินค่าเสียหายจ�านวน 19.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการ
ตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 
ต่อปี จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น 

 ทั้งนี้ คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การปฏิเสธค�าฟ้องของบริษัทย่อย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี และขอให้บริษัทย่อยคืน
เงินล่วงหน้าให้กับคู่กรณี

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยได้รับช�าระเงิน 3.3 ล้านบาท และให้ช�าระเงินคืน 
คูก่รณจี�านวน 4.4 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ย่ืนอุทธรณ์ค�าพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุแล้วเม่ือวันท่ี 29 สงิหาคม 2555

 เนื่องจากผลของคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน

36.4 เมือ่วันที ่24 เมษายน 2551 บรษิทัเอกชนแห่งหนึง่และพวก (คู่กรณี) ได้ยืน่ฟ้องบรษิทัฯ และพวกต่อศาลปกครองช้ันต้นในข้อหา
ละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช�าระแล้วเสร็จ

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์และขอให้ศาลยกฟ้อง

 เนื่องจากคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับ
ผลเสยีหาย (หากม)ี อย่างเป็นสาระส�าคญัจากคดีฟ้องร้องดงักล่าวนี ้จงึยงัมิได้บนัทกึประมาณการหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ไว้ในบญัชี

36.5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้เสียหาย (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกับพวก 8 คน ต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหาย
เนื่องจากท�าให้ขาดรายได้จ�านวน 87.49 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้
ยื่นคัดค้านการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าให้การต่อสู้คดีต่อ
ศาลปกครอง 

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าคัดค้านค�าให้การ และศาลมีค�าสั่งให้บริษัทฯ ท�าค�าให้การเพิ่มเติมและยื่นต่อศาล
ภายใน 30 วัน 

 ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ขอขยายเวลายื่นค�าให้การเพิ่มเติม และเมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2560 ศาลปกครองมีค�าสั่งให้บริษัทฯ ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 
2560 บริษัทฯยื่นค�าให้การเพิ่มเติมแก้ค�าค้านต่อศาลปกครองแล้ว

 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้อง
ดังกล่าว จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

36.6 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผู้รับเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ยื่นฟ้องขอให้ บริษัทฯ คืนหลักประกันที่ยึดไว้
ต่ออนญุาโตตลุาการ จ�านวน 1.62 ล้านเหรยีญสงิคโปร์ หรอืประมาณ 39.39 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัตัง้แต่
วนัทีย่ืน่ฟ้องจนกว่าจะช�าระเสรจ็สิน้โดยก�าหนดให้ยืน่ค�าให้การและหนงัสือแต่งตัง้อนญุาโตตลุาการภายในวนัที ่4 มกราคม 2561 
และ 19 มกราคม 2561 ตามล�าดับ ต่อมา บริษัทฯ ได้ยื่นขอขยายระยะเวลายื่นค�าให้การและหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
ไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 และวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตามล�าดับ

 เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างท�าค�าให้การและสรรหาอนุญาโตตุลาการจากข้อเท็จจริงตามค�าร้องของโจทก์และเอกสารท่ีเกี่ยวเน่ือง
ในค�าฟ้อง บริษัทฯ จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

37. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม - 135.9 - 135.9 - 39.6 - 39.6

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (0.7) - (0.7) - 3.7 - 3.7

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - (0.7) - (0.7) - 3.0 - 3.0

38. เครื่องมือทางการเงิน

38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว 
ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี/เจ้าหน้ีเงินประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ
เครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าวและมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้

 ความเส่ียงด้านการให้สนิเชือ่

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร
ควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสินเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไม่คาดว่าจะได้
รับความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ จ�านวนเงนิสงูสดุท่ีบรษิทัฯอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเชือ่ คอื มลูค่าตาม
บญัชขีองลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ และเงนิให้กูย้มืทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม 
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ และหุน้กู ้อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบั
ขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ
และบรษิทัย่อยจงึอยูใ่นระดับต�า่
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งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 19 317 336 0.13 - 0.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 826 826 -

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 100 100 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 1 - 15 - 16 0.40 - 1.30

1 - 34 1,243 1,278

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 70 - - - 70 4.35

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 451 451 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 49 49 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 30 - - - 30 3.85

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 6 - - 17 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ 300 - - - 300 4.40 - 4.50

411 6 - 500 917

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 65 44 109 0.10 - 0.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 411 411 -

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 87 87 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 1 - 15 - 16 0.37 - 1.30

1 - 80 542 623

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบั
สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิทีมี่อตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวันทีค่รบก�าหนด หรอื วนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้
ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 10 1 11 0.25 - 0.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 853 853 -

ลกูหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 53 53 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 1,306 - - 1,309 3.50 - 7.00

3 1,306 10 907 2,226

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 70 - - - 70 4.35

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 220 220 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 12 12 -

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 30 - - - 30 3.85

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 98 - - - 98 2.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7 - - - 7 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ 300 - - - 300 4.40 - 4.50

505 - - 232 737

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 104 - - - 104 3.30 - 3.40

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 441 441 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 51 51 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 17 - - 30 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ 100 200 - - 300 4.40 - 4.68

217 217 - 492 926
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้า การให้บริการและการให้กู้ยืมเป็น
เงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,260 4,316 112 109 32.6809 35.8307

ยูโร 4,824 8,482 123 167 39.0273 37.7577

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 28 1 29 0.10 - 0.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 371 371 -

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 46 46 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 1,306 - - 1,309 3.50 - 7.00

3 1,306 28 418 1,755

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 104 - - - 104 3.30 - 3.40

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 332 332 -

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 25 25 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 - - - 30 2.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9 7 - - 16 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ 100 200 - - 300 4.40 - 4.68

243 207 - 357 807
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,277 4,333 112 109 32.6809 35.8307

ยูโร 2 3 90 167 39.0273 37.7577

โอมานเรียล 26 26 - - 84.8855 93.0425

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

จ�านวนที่ซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

วันครบก�าหนดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ยูโร 4 5 38.63 - 39.43 37.89 - 39.27 มกราคม 2561 - 
มิถุนายน 2561

มีนาคม 2560 - 
กรกฎาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

จ�านวนที่ซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

วันครบก�าหนดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559 2560 2559

(พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ยูโร 4 4 38.63 - 39.43 37.89 - 39.27 มกราคม 2561 -
มิถุนายน 2561

มีนาคม 2560 - 
กรกฎาคม 2560

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การ
ค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมลูค่ายตุธิรรมซึง่ค�านวณโดยใช้เทคนคิการคิดลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 
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(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 0.7 (3.7) 0.7 (3.0)

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

39. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.67:1 (2559: 0.86:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.41:1 (2559: 0.51:1)

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินให้บริษัทร่วม
แห่งหนึ่งในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

41. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
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