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วิสัยทัศน์
“ เรามุ่ งมั่ นที่ จ ะสร้ างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนอง
ความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (CLMVT)

พันธกิจ
1. To our shareholders and partners 
 สรา้งผลตอบแทนทีน่า่พงึพอใจอย่างย่ังยืนและบรหิารงาน

อย่างโปร่งใส
2. To our customer 
 ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มคีวามปลอดภยั 

และนำามาซึ่งความสำาเร็จของธุรกิจลูกค้า
3. To our society 
 เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. To our employees 
 เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการทำางานให้ดีที่สุดและเป็น

องค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย 3 ปี (ปี 2562 - 2564)
1. ติด 10 อันดับแรกของรายได้รวมของบริษัทจดทะเบียน 

ในหมวดอตุสาหกรรมบรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง (CONS) ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ตดิ 5 อนัดบัแรกของอตัรากำาไรสทุธขิองบรษัิทจดทะเบยีน
ในหมวดอตุสาหกรรมบรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง (CONS) ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ได้รับเงินปันผลและ/หรือกำาไรจากการขายเงินลงทุนสำาหรับ 
ธุรกิจลงทุนในโครงการใหม่ ๆ มากกว่า 100 ล้านบาท ด้วย 
อัตราผลตอบแทนการลงทุนมากกว่า ร้อยละ 15
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ในรอบปี 2561 ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศเติบโตขึ้นกว่าปีก่อน 
โดยรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรวมของบริษัทในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมลูค่า 180,611 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ�านวน 2,402 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35 ด้านการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจาก  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ผู้ส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ปรับลดแผนการลงทุนในปี 2561 
จาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลดการด�าเนินการลงทุน
ในธรุกจิน�า้มนัและธรุกจิท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิอกีทัง้คู่แข่งขนัต่างชาตแิละผูร้บัเหมาก่อสร้างภายในประเทศ
ทั้งขนาดกลางและใหญ่ต่างพยายามรักษาสัดส่วนปริมาณงานในมือไว้ให้มากที่สุดส่งผลให้การแข่งขัน
ด้านราคายงัคงรนุแรง กลุม่บรษิทัฯ จงึแสวงหาโอกาสในการเข้าประมลูงานโครงการก่อสร้างด้านอืน่มากขึน้ 
และปรับกลยุทธ์แผนการด�าเนินงาน การพัฒนาลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังมี 
คู่แข่งขันน้อยรายเช่น การก่อสร้างระบบคลังพัสดุอัตโนมัติ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 
เป็นต้น เพือ่ทดแทนรายได้จากโครงการก่อสร้างระบบวางท่อทีม่ปีรมิาณงานในมอืทีล่ดลง ส่วนงานก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างด้านงานโยธา ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ขนาดใหญ่ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจ�าปี 
ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของการลงทุนก่อสร้างโดยภาคเอกชนตามมาด้วย 

แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2561 จากปัจจัย
การขยายตัวของโครงการก่อสร้างทั่วไปและโครงการก่อสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) ทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงภูมิภาคและเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ Eastern 
Economic Corridor (EEC) โดยคาดว่าจะทยอยเปิดประมูลโครงการออกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก (ศูนย์
วฒันธรรม-บางขนุนนท์) เป็นต้น นอกจากนัน้แล้ว ยงัมกีารทยอยเปิดประมลู และเริม่การก่อสร้างโครงการ
ปิโตรเคมีขนาดใหญ่จากภาคเอกชน อาทิเช่น โครงการ Clean Fuel Project (CFP) ของบริษัท ไทยออยล์ 
จ�ากัด (มหาชน) มูลค่ารวมกว่า 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการจากบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นต้น และจากรายงานจากศนูย์วจิยัธนาคารไทยพาณชิย์ (EIC) ประเมนิว่า รายได้ในช่วงปี 2562 - 2563 
ของผูป้ระกอบการทัง้ผูร้บัเหมางานภาครฐัและผูร้บัเหมางานภาคเอกชนจะมแีนวโน้มขยายตวัร้อยละ 8 ต่อปี  
ท�าให้มีความต้องการจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นและเป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้อัตราค่าจ้างแรงงานปรับตัวขึ้น 
บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ภายใต้กลยุทธ์แผนการด�าเนินธุรกิจใหม่ ประสบการณ์ผลงานในอดีต ศักยภาพ
ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ จะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถได้รับงานโครงการ
ก่อสร้างที่มีความหลากหลายมากกว่าในอดีตเพิ่มขึ้น และสามารถบริหารโครงการให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี

สารจากประธานกรรมการ
นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
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เพื่อการปรับตัวขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเดอืนพฤศจกิายน 2561 ได้มมีตอินมัุตวิสัิยทศัน์องค์กรใหม่ คือ “มุ่งม่ันทีจ่ะสร้างสรรค์
นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (CLMVT)” ปรับเปลี่ยนค่านิยมองค์กร และอนุมัติเป้าหมายระยะ 3 ปี (ปี 2562-2564) คือการติด  
10 อันดับแรกของรายได้รวม และ 5 อันดับแรกของอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในหมวด
อุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ได้รับเงินปันผลและ/หรือก�าไร
จากการขายเงนิลงทนุส�าหรบัธรุกจิลงทนุในโครงการใหม่ๆ มากกว่า 100 ล้านบาท ด้วยอตัราผลตอบแทน
การลงทุนมากกว่าร้อยละ 15 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,305 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 5.39 มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,041 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อน
มกี�าไรสทุธ ิ93 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา (ขาดทนุ) ก�าไรสทุธร้ิอยละ -88.55 และ 3.81 ตามล�าดบั สาเหตหุลกั 
ของการเกิดขาดสุทธิมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทชของ
บริษัท อาเซียนโพแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจบันทึกส�ารองทางบัญชี
และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ด�าเนินการที่เก่ียวกับโครงการเหมืองแร่โพแทชประกอบด้วย การตั้งหนี้สูญและ
ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บรษิทัร่วมรวมเป็นมลูค่าทีก่ระทบต่องบการเงนิรวมจ�านวนทัง้สิน้ 2,093.76 ล้านบาท ซึง่หากไม่พจิารณา
รวมรายการดังกล่าว ผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรสุทธิ 53.19 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 2.31 

ภายใต้การด�าเนินการธุรกิจในเชิงทางการค้า บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการปลูกฝัง
และรักษาวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2561 ซึ่งประเมินโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประเมินผลบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญของการด�าเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ และ
ตอบแทนสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม ผ่านกจิกรรม CSR ในด้านการส่งเสรมิพฒันาและการศกึษาเรยีนรู้ 
ของเยาวชน การบรจิาคสิง่ของเพือ่สาธารณะประโยชน์ การรณรงค์เพือ่สิง่แวดล้อม อาทเิช่น การจดักจิกรรม
วนัเดก็แห่งชาตใิห้โรงเรยีนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงส�านกังานใหญ่ โครงการสูบ้่านเกดิ บรจิาคสิง่ของให้มลูนธิต่ิางๆ 
และโครงการ Go Green เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้
ความใว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ตั้งปณิธานที่จะพัฒนา
องค์กรเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพโดยด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 

(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ
15 มีนาคม 2562
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระผูท้รงคณุวฒุ ิ3 คน ซึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในด้านด้านบัญชีและการเงิน ด้านวิศวกรรมและธุรกิจการเงินการธนาคาร ด้านธุรกิจ
พลงังาน ประกอบด้วยรศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายอรณุ จริชวาลา 
และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 
4 ครั้ง และในปี 2562 จนถึงวันที่รายงานมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง การประชุมทุกครั้ง 
มีผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560 และ 2561 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีจ่ดัในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2561 และกมุภาพนัธ์ 2562 ตามล�าดบั เพือ่ให้ผูส้อบบญัชีรายงานผลการตรวจสอบ
และข้อสังเกตจากการตรวจสอบ โดยได้มีการจัดเวลาให้กรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ือให้การเสนอความเห็นเป็นไปอย่างอิสระ สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

สอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสที ่1 ถงึ 3  
และประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ว่าเพียงพอ ครบถ้วน มีการพิจารณาเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
โดยในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจดัการทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมน�าเสนอวาระการพจิารณา 
งบการเงินเพื่อให้รายงาน และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมท้ังตอบ
ข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงิน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้แสดงรายการโดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 

ทั้งนี้ การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้
รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปเรื่องส�าคัญที่ปรากฏในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี อาทิเช่น ข้อมูลและ
เหตุการณ์ที่เน้น 2 เร่ือง คือ การตั้งส�ารองที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการรับงานโครงการก่อสร้างจาก
บรษิทัร่วม และการจดัประเภทหุน้กูเ้ป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเนือ่งจากการทีไ่ม่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการ
เงนิให้เป็นไปตามเงือ่นไข เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters : KAMs) และยงัได้สรปุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิทีส่�าคญั มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ และข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ
บัญชีในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีและทางภาษี 

สอบทานการปฏบิตัติามข้อกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่
ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่อง
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สอบทานการประเมนิการควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคมุ
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในรายไตรมาส
ที่ 1 ถึง 4 ของปี 2561 ซ่ึงไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ทีเ่หมาะสม ฝ่ายจดัการให้ความส�าคัญกบัประเดน็ทีต่รวจพบ โดยได้มีการด�าเนนิการแก้ไข ปรบัปรงุตามที่ 
ผู้ตรวจสอบภายในแนะน�า ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณางบการเงินทุกครั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้น�าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบภายใน และ
หยิบยกประเด็นการตรวจสอบที่มีนัยส�าคัญเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมหารือแนวทางการแก้ไข
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ปรับปรุงที่เหมาะสม และคอยติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในปี 2561 ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้น�าเสนอ 
ก่อนน�าเสนอแบบประเมินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องกันว่า ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ 

ก�ากับดแูลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคัดเลือกบรษิทั เอล บสิซเินส  
แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด ผู้ตรวจสอบภายในอิสระรายเดิม ที่ได้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่
ปี 2558 เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2561 และได้พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี 2561 โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะต่อ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบควบคมุภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันในปี 2561 คือ รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
ว่ามกีารด�าเนนิการทีเ่ป็นไปตามนโยบายการท�ารายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และมกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเข้าท�ารายการมีความเป็นธรรม และ
สมเหตุสมผล 

พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและค่าสอบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท�างาน และการให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
และได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี 1,050,000 บาท (เท่ากับปี 2560) ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชี
ปี 2561 ของบริษทัย่อย 4 แห่ง คอื บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั บรษิทั ทอีาร์ซ ียทูลิติี ้จ�ากดั กจิการร่วมค้า
ไฮโดรเท็ค สหการ และบริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ�ากัด และของบริษัทร่วม คือบริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ด้วย

โดยสรปุในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นปี 2561 อย่างครบถ้วนตามที ่
ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั มคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอ  
โดยมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�าปี 2561 มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
มกีารพจิารณาตัง้ส�ารองเผือ่ขาดทนุตามหลกัความระมดัระวงัสอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรอง 
ทั่วไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน 

(รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด 
(มหาชน) และบรษิทัย่อยซึง่ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ มีการพจิารณาเลือกใช้นโยบาย 
บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการ
บริษัทยังได้ก�ากับดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่เป็นจริง
ของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป  

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระที่
เป็นผูท้รงคณุวฒุ ิ3 คนทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้ท�าหน้าที่
สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารบนัทกึข้อมลูทางบญัชถีกูต้อง ครบถ้วน อย่างเพยีงพอ ทนัเวลา และมรีะบบการ
ควบคมุภายในทีเ่หมาะสม สามารถป้องกนัไม่ให้เกดิการทจุรติ หรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกต ิโดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีปี่ 2561 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

ในงบการเงินปี 2561 มีการบันทึกรายการบัญชีที่ส่งผลกระทบให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยเกิดขาดทุนสุทธิอย่างมีนัยส�าคัญถึง 2,040 ล้านบาท กล่าวคือ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้ง 
ส�ารองผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)  
ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทีก่ลุม่บรษิทัฯ ถอืหุน้ร้อยละ 25.13 และการบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของยอดคงเหลอื
ของสินทรัพย์หมุนเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการแก่บริษัทร่วม รวมถึง
การบนัทกึค่าใช้จ่าย/ภาระผกูพนั/ภาระอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องเข้าเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุโครงการ ซึง่การบนัทกึ
บัญชีดังกล่าวเป็นการพิจารณาตามหลักความระมัดระวังที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากมี
สถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายประการที่ท�าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตช 
นอกจากนั้นแล้วในรายงานผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 2 กรณีที่เกี่ยวข้อง คือ
การตัง้ส�ารองทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุและการรบังานโครงการก่อสร้างจากบรษิทัร่วม และการจดัประเภท
หุ้นกู้เป็นหน้ีสินหมุนเวียนเน่ืองจากการที่ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนครบก�าหนดด้วยการเสนอซ้ือหุ้นกู้กับ
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่างบการเงินประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้
แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานรวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

(นางไพจิตร  รัตนานนท์)
ประธานกรรมการ

25 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
9

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ 
ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน (รศ.พิเศษ เสตเสถียร รศ.ดร.เอกชัย 
นิตยาเกษตรวัฒน์ นายอรุณ จิรชวาลา และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน 
(นายภาสิต ลี้สกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์) โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (4 คน ใน 6 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67) ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 3 ครั้ง โดยกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุม
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระส�าคัญการประชุมได้ดังนี้

1. ด้านค่าตอบแทน 
- พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประจ�าปี 2560 และ 2561
- ประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ประธาน

เจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปี 2561
- พิจารณาโบนัสปี 2561 และเงินเดือนและค่าตอบแทนปี 2562 ของประธานกรรมการ

บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2561 

(ประกอบด้วยโบนัสกรรมการปี 2560 และค่าตอบแทนกรรมการปี 2561) โดยพิจารณา
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการทีมี่ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัขอบเขต
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ แต่ละคน อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม
เดียวกันที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส 
เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ตามล�าดับ

- พิจารณาอนุมัติงบประมาณการจ่ายโบนัสปี 2561 และการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2562 
ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

2. ด้านสรรหา 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทตาม
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาของบริษัทฯ ดังนี้
 • เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าป ี2561 ในการแตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้ต�าแหนง่ตาม 

 วาระ 3 คน เพื่อแต่งตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 • เสนอแต่งตั้งนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร เป็นกรรมการ 

 แทนนายโลห์ อิง คี ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ

3. ด้านอื่นๆ 
- พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยเหน็ควรเสนอ

ให้เพิ่มบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาค่าตอบแทนและการสรรหา 
ผู้บริหารระดับสูงในอันดับท่ีรองจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 1 อันดับ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ี
การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และต�าแหน่งอื่นที่จะ

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และสรรหาปี 2561
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แตง่ตัง้ขึน้ใหม ่(ถา้มี) และน�าเสนอกฎบตัรฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่4 ฉบบัป ี2561 ตอ่คณะ
กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประจ�าปี 
2561 เพื่อรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

โดยสรุปคือ ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน 
ตามที่ได้ระบุไว ้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
ในการให้ความเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่เป็นส�าคญั

(รศ.พิเศษ  เสตเสถียร)
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน

และสรรหา
23 พฤศจิกายน 2561
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลปี 2561 

คณะกรรมการบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
ตัง้แต่ปี 2555 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คอื กรรมการอสิระ 
2 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน เพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรม
ธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
การให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการก�ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการจากผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ  
“ดเีลศิ” และเพือ่ให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯ มนีโยบายและการปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการทดีทีีส่อดคล้องกบั
หลักปฏิบัติ 8 ข้อภายใต้กรอบหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในระหว่าง 
ปี 2561 บริษัทฯ จึงได้มีการก�าหนดนโยบายและมีการด�าเนินการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีหลายประการ อาทิเช่น การทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 3 ปี และค่านิยม
องค์กร การแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 การก�าหนดให้มีการบรรจวุาระให้กรรมการรายงาน
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น และได้เปิดเผยข้อมูลการน�าหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการฉบับใหม่มาปฏิบัติใช้ในรายงานประจ�าปี 2561 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2561 
นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดกรอบระยะเวลา 
ให้บริษัทฯ จัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนภายในปี 2562 และตั้งเป้าหมายให้บริษัทฯ รักษาระดับ 
ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการให้อยู่ในระดับดีเลิศตลอดไป 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกล่ม และได้มกีารจดัท�าคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะน�ามาซ่ึงความสามารถ 
ในการแข่งขัน และน�าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

นายอรุณ  จิรชวาลา
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2 พฤศจิกายน 2561
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2561

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้ 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งตามขอบเขต อ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามท่ีได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ 2 ครัง้ ซึง่กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ทบทวนแผนงานการบริหารความเสี่ยงปี 2561 
 คณะท�างานบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร ประเมินความเส่ียงที่มี 

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยมีการพิจารณา
ถึงการเปล่ียนแปลงภายนอก ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจากคู่แข่งรายใหม่ 
จากอุตสาหกรรมทดแทนอื่นๆ เพื่อจัดท�าเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2562

2. ประเมินความเสี่ยง
 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic 

Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) ที่มีผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

3. การบริหารความเสี่ยงและการติดตาม ก�ากับดูแล
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะท�างานบริหารจัดการ 

ความเส่ียง เพ่ือให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่คณะท�างานฯ เพ่ือไปปรับใช้
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างแท้จริง

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฉบับปัจจุบัน และเห็นชอบเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติคงกฎบัตรฉบับเดิม ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ปี 2561 ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความเห็นสรุปว่า บริษัทฯ มีการบริหาร 
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เหมาะสม ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท�าให้การบริหารจัดการและการด�าเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรืน่ สามารถลดมลูเหตแุละโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย และลดขนาดของความเสยีหาย 
ทีจ่ะเกดิในอนาคต ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัและควบคมุได้ โดยมแีนวทางป้องกนัและก�ากบัดแูลความเสีย่ง
ไม่ให้เกดิความเสยีหายต่อการด�าเนนิธุรกจิ และมีการวางแผนงานทีจ่ะด�าเนนิการด้านการจดัการความเสีย่ง 
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

นายอรุณ  จิรชวาลา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

23 พฤศจิกายน 2561
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 : 6/7 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 28.660% (1,766,385,830 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 และนางสาวภาวติา ลีส้กลุ กรรมการและผูอ้�านวยการสายงานบรหิารองค์กร

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 
(ประเทศฮ่องกง)

ลงทุน และเข้าประมูลงาน
ในโครงการต่างๆ

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 : 63 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

7/7 4/4 3/3 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.092% (5,692,497 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
สิงหาคม 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2552 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2548 – กรกฎาคม 2557 กรรมการตรวจสอบ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) “SMT”

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน) “PJW”

สินค้าอุตสาหกรรม

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
“UAC”

สนิค้าอตุสาหกรรม

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) 
“GTB”

สินค้าอุตสาหกรรม

รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ : 55 ปี
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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
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  18 มิถุนายน 2552

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  9 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

7/7 4/4 3/3 1/1 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.066% (4,049,999 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) 
“BBL”

ธนาคารพาณิชย์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน) 
“KWC”

ขนส่งและโลจิสติกส์

2551 - 2558 กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) “UOB” ธนาคารพาณิชย์

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จ�ากัด ผลิตน�้ามันปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ
2552 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จ�ากัด บริการสาธารณูปโภค

2551 - 2557 ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ากัด ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายอรุณ  จิรชวาลา 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
อายุ : 65 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  24 กุมภาพันธ์ 2559

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  2 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

7/7 4/4 3/3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 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

สถาบนัวทิยาการพลงังาน บรษิทั ปตท. จ�ากดั 
(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) รุ่น 53/2550
สถาบันฝึกอบรมด้านส�ารวจและผลิตปิโตเลียม 
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
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล 
จ�ากัด (มหาชน) “TSTE”

ขนส่งและโลจิสติกส์

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการก�ากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
“EGCO”

พลังงานและสาธารณูปโภค

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ : 64 ปี
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ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านปิโตรเลียม

ฝึกอบรมบุคลากรที่ท�างานในธุรกิจส�ารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

2557 - 2558 อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานภาครัฐ

2556 - 2557 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานภาครัฐ

2551 - 2556 ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานภาครัฐ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  13 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

7/7 3/3 1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.066% (4,049,999 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) 
“SCB”

ธนาคารพาณิชย์

2534 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด 
(มหาชน) “TIW”

ผลิตสังกะสี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

รศ. พิเศษ  เสตเสถียร 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 62 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  9 พฤษภาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  11 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ

บริหาร

6/7 1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 1.102 % (67,905,961หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 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

นายสมัย  ลี้สกุล 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
และประธานกรรมการบริหาร
อายุ : 63 ปี
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ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 แห่ง

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -
2559 - ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และประธาน
บริหารสถาบันอุตสาหกรรม
เพื่อการเกษตร

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

เหมืองแร่โพแทช

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง
ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited 
(ประเทศฮ่องกง)

ลงทุน และเข้าประมูลงานใน
โครงการต่างๆ

กรรมการ TRC Investment Limited 
สาธารณรัฐมอริเชียส

ลงทุน และเข้าประมูลงานใน
โครงการต่างๆ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง
2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง
2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ขนส่งสินค้า ให้บริการคลังสินค้า
2555 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด บริการไปรษณีย์
2545 - 2556 เลขาธิการ สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและ

ก่อสร้างแห่งประเทศไทย
-

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  9 สิงหาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  11 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

7/7 3/3 1/1 2/2 1/1 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 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 กรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด และรกัษาการผูอ้�านวยการสายงานการตลาด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการจัดการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) “AQUA”

บริการสื่อและสิ่งพิมพ์

นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์  
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ 
และรักษาการผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
อายุ : 58 ปี
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ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท  อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 

(มหาชน)
เหมืองแร่โพแทช

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
และผู้อ�านวยการสายงาน
การตลาด

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

กรรมการ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

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 :  5 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
จัดการ

7/7 3/3 2/2 1/1 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.114% (7,019,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - เป็นบุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธาน  

  กรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 

 - เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ และผู้อ�านวยการ

  สายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  McCallum Graduate School of   
 Business, 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

2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555 - 2558 ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

นายภาสิต  ลี้สกุล  
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการจัดการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อายุ : 35 ปี
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ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : :  ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณูปโภคพื้นฐาน

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 :  8 สิงหาคม 2561

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561 :
คณะกรรมการ

บริษัท
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
จัดการ

1/7 * 2/2

* ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.184% (11,343,479 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
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018

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

สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน -  กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน - ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

2557 - 2558 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส

นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล  
กรรมการ กรรมการจัดการ
และผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร  
อายุ : 32 ปี
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ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) “GOLD”

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.021% (1,315,574 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

ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและรักษาการผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม

2560 - กันยายน 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - สิงหาคม 2561 กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ

2556 - 2560 ผู้อ�านวยการโครงการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :ไม่มี
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

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

งานวิศวกรรมและการให้
ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิค
ที่เกี่ยวข้อง

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

งานวิศวกรรมและการให้
ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิค
ที่เกี่ยวข้อง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายโลห์ อิง คี  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กรรมการจัดการ และกรรมการบริหาร  
อายุ : 61 ปี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.009% (532,439 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

สถาบัน หลักสูตร

2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 - 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 : 60 ปี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) 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 : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ 
โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์
ประเภทลาเท็กซ์อีมัลชั่นและ
ลาเท็กซ์โพลิเมอร์

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

เหมืองแร่โพแทช

2556 - ม.ค. 62 กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ 
จ�ากัด (มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์และกระดาษลูกฟูก

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส 
และเลขานุการบริษัท
อายุ : 51 ปี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 : 0.019% (163,249 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  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 : 50 ปี
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย1.

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ หน่วย 2561 2560 2559

งบก�าไรขาดทุน ล้านบาท    

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  2,256.65 2,370.13 3,697.30

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 
หนี้สูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

 -275.88 290.33 399.33

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  -2,040.57 92.79 290.76

งบแสดงฐานะการเงิน ล้านบาท    

สินทรัพย์รวม  3,055.78 4,598.38 5,003.16

หนี้สินรวม  2,352.76 1,842.55 2,319.31

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -29.29 -27.67 -28.71

ส่วนของบริษัทใหญ่  732.31 2,783.49 2,712.56

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ล้านหุ้น 6,163.17 5,869.69 5,135.99

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 0.11 0.47 0.52

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท -0.331 0.016 0.050

เงินปันผลต่อหุ้น บาท - 0.00825 0.0218571

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - 47.86 30.01

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราก�าไรขั้นต้น ร้อยละ -0.04 21.54 20.30

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ -0.89 3.81 7.78

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ -117.99 3.41 11.39

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ -0.53 1.93 6.07

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.35 0.67 0.86

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* เท่า 1.09 0.15 0.16

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย** เท่า -87.79 15.36 26.88

สูตรตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
 * อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถืง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
 ** อัตราส่วนอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หมายถึง ก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้บวกดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้  
  ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตัดจ�าหน่ายค่าความนิยม ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนลด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหารด้วยดอกเบี้ยจ่าย 
  ที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาช่าการเงิน
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย  

แยกตามประเภทของการให้บริการ                                                                   

แยกตามบริษัท                                                                   
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TRC SKW บริษัทยอยอื่นๆ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ2.
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ 
ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานการออกแบบวิศวกรรม  
การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และ 
ความเชีย่วชาญในด้านงานวางระบบท่อ (ทัง้ท่อก๊าซธรรมชาต ิท่อน�า้ ท่อปิโตรเคม)ี และการรบัเหมาก่อสร้าง 
โรงงานในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีนอกจากการให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง บรษิทัฯ ยงัมธีรุกจิพฒันาโครงการ 
และการลงทุน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ม ี
ความเชี่ยวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานเงินทุนและ 
การด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 ได้ขยายไปสู่งานนวตักรรมใหม่ ๆ  เช่น การรบัเหมาก่อสร้าง
คลังสินค้าอัจริยะ ด้วยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลูกค้าหลักของ 
กลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ “TRC” เมื่อวันที่ 
22 ธนัวาคม 2548 และย้ายเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอตุสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 และต้ังแต่ 
วนัที ่2 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จดัให้หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อยูใ่นหมวดบรกิาร
รับเหมาก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุก 5 ปี โดยล่าสุดที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรใหม่ ดังนี้

• วิสัยทัศน์

เรามุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์นวตักรรมและตอบสนองความต้องการทีด่ทีีส่ดุให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศ
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT*)

* ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย 

• พันธกิจ

1. สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงานอย่างโปร่งใส

2. ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และน�ามาซึ่งความส�าเร็จ 
ของธุรกิจลูกค้า

3. เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

4. เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการท�างานให้ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
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• เป้าหมาย 3 ปี (ปี 2562 ถึง 2564)

1. ตดิ 10 อนัดบัแรกของรายได้รวมของบรษิทัจดทะเบยีนในหมวดอตุสาหกรรมบรกิารรบัเหมา
ก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ

2. ติด 5 อันดับแรกของอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการ 
รบัเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

3. ได้รับเงินปันผลและ/หรือก�าไรจากการขายเงินลงทุนส�าหรับธุรกิจลงทุนในโครงการใหม่ๆ 
มากกว่า 100 ล้านบาท ด้วยอตัราผลตอบแทนการลงทนุมากกว่าร้อยละ 15 

• ค่านิยม

1. B = Be Innovative  นวตักรรมน�าองค์กร 

2. E = Energetic   ขบัเคลือ่นอย่างมพีลงั 

3. T = Target-Oriented  มุง่สูผ่ลลพัธ์ 

4. R = Respect & Trust  เคารพกนัและกนั เชือ่มัน่ไว้ใจ 

5. C = Commitment   มุง่มัน่สูค่ณุภาพ ปลอดภยัทกุเวลา รกัษาสิง่แวดล้อม 
     รบัผดิชอบต่อสงัคม

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่ 
อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2557 

• บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ก�าลังการผลิต 450 ตันต่อวัน จาก 
บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด มูลค่างาน 1,226.35 ล้านบาท 

2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา 
จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด มูลค่างาน 519 ล้านบาท และ 
11.33 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 919.50 ล้านบาท

• บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ย้ายส�านักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5  
ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็น 
อาคาร 6 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 

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

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2  
ครั้งที่ 1-3 จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ณ สิ้น
ปี 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 425,514,869 บาท  
และทุนที่ช�าระแล้ว 411,306,853 บาท
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ปี 2558 

• บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดัได้รบังานรบัเหมาก่อสร้างโครงการทีส่�าคญั 4 โครงการ  
ดังนี้

1. บริษัทฯ: โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating 
Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท (ต่อมา
ในปี 2561 มีการปรับมูลค่าโครงการเป็น 3,237 ล้านบาท)

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด: 

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้า
นครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 1,089.32 ล้านบาท

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย  
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค 
รับงานในนามกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ มูลค่างาน 855.23 ล้านบาท 

- โครงการงานจัดหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้าน
กระบวนการผลติยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 
237.21 ล้านบาท และ 15.48 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 834.14 ล้านบาท 

• เดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติแต่งต้ัง 
นายภาสิต ลี้สกุล เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

• เดือนเมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
ทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการปรับสิทธิ ESOP-W2 ดังนี้

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 
0.125 บาท 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจงจ�านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�านวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ�านวน 423,741,039 บาท

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดแบบมอบอ�านาจทั่วไป
จ�านวนไม่เกิน 330,461,068 หุ้น

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

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,852,943,146 หุ้น เพื่อรองรับการออก 
ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกให้กบับคุคลในวงจ�ากดั รวมถงึบคุคลทีไ่ด้จองซือ้หุน้กู ้การจ่ายหุน้ 
ปันผล และการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2

• เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้สามญัจากเดมิหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท

- ออกหุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2557 ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จ�านวน 
830,537,602 หุ้น
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• เดือนกรกฎาคม 2558 

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

- เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กับบุคคล 
ในวงจ�ากัด 16 ราย ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจ�านวน 713.09 ล้านบาท

- บรษิทัฯ ลงทนุซือ้ทีด่นิทีอ่�าเภอมาบข่า จงัหวดัระยอง เนือ้ที ่5 ไร่ เพือ่ก่อสร้าง Fabrication 
Shop ใช้ในการจัดเก็บ รักษา และซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร รวมถึงรองรับโครงการขนาดใหญ่ 
และการขยายธุรกิจในอนาคต

• เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จ�านวน 2 รางวัล คือ รางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ดีเด่น

• 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 

- วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้  
TRC Investment Limited บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐมอริเชียส ซื้อหุ้น APOT จ�านวนไม่เกิน 
6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก Thermal 
Trade and Investment Limited

- 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 วัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมประมูลงาน 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่ได้เข้าประมูลงาน 
และไม่มีแผนการด�าเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจัดการจึงด�าเนินการปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ในการบริหารจัดการและได้ช�าระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558

- จัดตัง้บรษิทัย่อยในนาม “กจิการร่วมค้าไฮโดรเทค็ สหการ” ร่วมกบับรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ากดั 
(มหาชน) สดัส่วนการลงทนุของสหการวศิวกรอยูท่ีร้่อยละ 49 เพือ่ด�าเนนิโครงการรบัเหมา
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก 
การประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานของกิจการ
ร่วมค้าทัง้หมด โดยบรษิทั ไฮโดรเทค็ จ�ากดั (มหาชน) ไม่ขอรบัส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทนุ 
และความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท 
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 
จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุ้น (ครั้งที่ 3 และ 4 อัตรา
การใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5 และ 6 อัตราการใช้สิทธิ 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 จาก APOT มูลค่างาน 142.03 
ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิา 416.00 ล้านยโูร และ 12,433.39 ล้านบาท หรอืประมาณ 34,089.50 
ล้านบาท และต่อมาในเดอืนพฤษภาคม 2559 ได้รบั 1st Limited Notice to Proceed ส�าหรบังาน  
Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานส�ารวจพื้นที่มูลค่างาน 10.20 ล้านยูโร และ 294.94 
ล้านบาท หรือประมาณ 711.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of 
APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities

• เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท  
TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณสุลต่านโอมาน 
เนื่องจากบริษัททั้งสองมิได้ด�าเนินโครงการใดๆ ต้ังแต่ปี 2558 และไม่มีแผนการเข้าประมูล
งานเพิ่มเติม

• เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท 
หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
ทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลในวงจ�ากัด 
ที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ 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 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,245,665,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่าย 
หุ้นปันผล การออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจ�ากดัที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ และ
การปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 

• เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท

- ออกหุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จ�านวน 
570,436,077 หุ้น

• TRC Investment Limited ลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นสามัญ APOT โดยได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 
จ�านวน 905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
ของกลุม่บรษิทัฯ ใน APOT เพิม่เป็นร้อยละ 26.22 (ถอืเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ) ประกอบด้วย 
การถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited  
ร้อยละ 2.79 ที่ทุนช�าระแล้วของ APOT ณ สิ้นปี 2559 ที่ 2,688.31 ล้านบาท 

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559)
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• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 
8 - 9 (ครั้งสุดท้าย) จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น 
(อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และ
ทุนที่ช�าระแล้ว 641,998,220 บาท

ปี 2560

• บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 
5,357.74 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

o บริษัทฯ: 

- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam 
and Utilities System จากบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) มลูค่างาน 492.00 ล้านบาท

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

- โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 208.50 ล้านบาท 

o บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด: 

- โครงการปรบัปรงุถนนประชาร่วมใจ - ถนนมติรไมตร ีจากกรงุเทพมหานคร การไฟฟ้า
นครหลวง การประปานครหลวง และบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 
ล้านบาท 

- โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท 
การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท 

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจ�านวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 
733,712,250 หุน้ จากทนุจดทะเบยีน 641,998,220 บาท เพิม่เป็น 733,712,251.25 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,869,698,010 หุ้น 

- อนมุตักิารจดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุจ�านวน 733,712,250 หุน้ เพือ่รองรบัการออกหุน้ปันผล

• เดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท

- ออกหุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จ�านวน 
733,707,536 หุ้น

 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 
733,711,662.00 บาท

• เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยช่ือ “บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด” มีทุน 
จดทะเบยีน 1,000,000 บาท เพือ่ประกอบธรุกจิลงทนุในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัสาธารณปูโภค
พื้นฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจากองค์การบริหาร 
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ส่วนต�าบลตาสทิธิ ์อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มลูค่าการลงทนุ 46.5 ล้านบาท โดยโครงการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

• เดอืนกรกฎาคม 2560 บรษิทัฯ ออกหุน้กูใ้ห้กบับคุคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงนิ 100 ล้านบาท  
หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดอืนตลุาคม 2560 บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบการบรหิารคณุภาพ ISO9001:2015 
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited

• เดอืนพฤศจิกายน 2560 บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั จดัตัง้บรษิทัย่อยชือ่ บรษิทั เอสเอช ครอสซิง่ส์  
จ�ากัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตร
จากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49 ตามล�าดับ ทุนจดทะเบียน 40,000,000 
บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอด และ 
งานขุดเจาะอุโมงค์

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ในการค�านวณดัชนีราคา sSET Index หรือ
ดัชนีราคาที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่ม 
หุ ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซ้ือขายสม�่าเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่ 
ก�าหนด โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกในการค�านวณ sSET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 
- 2561 และครึ่งปีแรกของปี 2562 ด้วย

• บรษิทัฯ ได้รบัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี 2560 ในระดบั “ดเีลศิ” จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” และในปี 2561 ยังสามารถ 
คงระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

• ในระหว่างปี 2560 APOT บริษัทร่วม มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วดังนี้

- เดอืนมนีาคม 2560 APOT ได้รบัช�าระค่าหุน้เพิม่ทนุจากกระทรวงการคลงัจ�านวน 80 ล้านบาท  
เป็นการช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และได้จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วจาก 2,688,308,700 บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ท�าให้ ณ 
สิน้ปี 2560 สดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทัฯ ใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย
การถือหุ้นโดย 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 ซ่ึงเป็นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560

ปี 2561

• บริษัทฯ และบรษิทัย่อยได้รบังานรบัเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มลูค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท 

o บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการส�าคัญได้แก่

- งานผูร้บัเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบรษิทั 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service 
Corporation ซึง่เป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ลักษณะงานคือ Engineering, 
Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & 
Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ล้านบาท ระยะเวลา 33 เดือน
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o สหการวิศวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการส�าคัญได้แก่

- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้า 
ใต้ดินในถนนพระราม 3 ร่วมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง 
จากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ล้านบาท 
ระยะเวลา 900 วัน

- โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศนูย์กระจายสนิค้าผลติภณัฑ์หล่อลืน่ จากบรษิทั ปตท.
น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท ระยะเวลา 450 วัน

• เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ล้านบาท 
หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

• เดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
ทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
293,484,664 หุ้น จากทุน จดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิ่มเป็น 770,397,245 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 6,163,177,960 หุ้น 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 6,163,177,960 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้น
ปันผล

• เดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท

- ออกหุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จ�านวน 
6,163,177,960 หุ้น

 ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 770,397,245 บาท และทนุทีช่�าระแล้ว 770,395,728.12 บาท

• เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ หยุดการก่อสร้างโครงการที่ APOT 
ว่าจ้างบริษัทฯ ทั้งหมด และขอยกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงอุโมงค์เอียง 

2.1 สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต
หลายประการของ APOT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้มี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับค่างวดงานที่ APOT ค้างช�าระ และไม่ได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนตามที่เคยคาดการณ์ บริษัทฯ จึงพิจารณาบันทึกส�ารองต่างๆ ส�าหรับเงินลงทุน 
ลูกหน้ีการค้า และลูกหนี้อื่น รวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ APOT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการในงบการเงิน 
ปี 2561 ซึง่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานอย่างมีนยัส�าคัญ และส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่สามารถ
ด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิทีใ่ห้ไว้กบัผูถ้อืหุน้กู ้ในเดอืนมนีาคม 2562 บรษิทัฯ จงึได้ด�าเนนิการ
ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาทคืนก่อนก�าหนด (รายละเอียดเรื่องนี้ปรากฏในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง
ด้านการด�าเนนิงาน ภายใต้หวัข้อความเส่ียงจากความล่าช้าในการท�าสัญญาโครงการ Surface 
& Processing Plant and Facilities และหัวข้อการวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ) 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี3.
• ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย และบริษัท
ย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 7 บริษัท ดังนี้้ 

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

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 770 ล้านบาท

กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี
(ประเทศไทย) 

โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
สระบุรี-นครราชสีมาของ

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
(ปี 2556-2559)

Sinopec International Petroleum 
Service Corporation

(ประเทศจีน)

TRC Investment Limited
(สาธารณรัฐเมอริเชียส)

บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

Huayuan Innovative 
Development (Hong Kong) 

Company Limited
(ประเทศจีน)

30%

49%

49%

51%

51%

100% 99.97%99.99%

22.46%

2.67%

100%

70%
TRC International Limited

 (ฮ่องกง)

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

(ประเทศไทย)
ทุนช�าระแล้ว 2,806 ล้านบาท

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ
(ประเทศไทย)

Construction, Improvement and 
Expansion of Waterworks, Koh 

Samui Branch Project 

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 500 ล้านบาท

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 40 ล้านบาท

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 1 ล้านบาท

ภาพแสดงโครงสร้างกลุม่บรษิทัฯ  

* บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมานอยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัทและช�าระบัญชี จึงไม่ได้ใส่ในภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
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บริษัท ทุนชำาระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)

770 

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

99.97%

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 งาน

ดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์

51% 

(ถือผ่านบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด)

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ 1 

ล้านบาท

ด�าเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ

ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

เกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กิจการร่วมค้าจัดตั้งขึ้นเพื่อการด�าเนินงาน

ก่อสร้างเฉพาะโครงการนี้)

49% 

(ถือผ่านบริษัท สหการ

วิศวกร 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%)

• ความสมัพันธ์กบักลุม่ธรุกจิของผูถ้อืหุน้ใหญ่ และโครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่  
 จ�ากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ4.
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ ดำาเนินการโดย
สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ

บริษัท

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ

1. รายได้จากการให้บริการ 
   ก่อสร้าง

 1.1 รายได้จากให้บริการ 
      ก่อสร้างระบบท่อ 

บริษัทฯ 924.94 40.14 861.67 35.37 1,240.08 33.18

กิจการร่วมค้า
 ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

30% - - 1.40 0.06 132.98 3.56

กิจการร่วมค้า 
 ไฮโดรเท็ค สหการ

49%* 82.87 3.60 211.62 8.69 423.35 11.33

รวม 1,007.81 43.74 1,074.69 44.12 1,796.41 48.07

 1.2 รายได้จากการให้บริการ
      ระบบวิศวกรรมและ 
      ก่อสร้างโรงงานใน
      อุตสาหกรรมพลังงาน
      และปิโตรเคมี

บริษัทฯ  387.83 16.82 52.02 2.13 650.15 17.40

สหการวิศวกร 99.99% 32.32 1.40 293.42 12.05 508.39 13.60

รวม 420.15 18.22 345.44 14.18 1,158.54 31.00

 1.3 รายได้จากการให้บริการ
      ก่อสร้างงานโยธา

บริษัทฯ 16.42 0.71 298.17 12.24 272.63 7.30

สหการวิศวกร 99.99% 812.26 35.25 651.83 26.76 469.72 12.57

รวม 828.68 35.96 950.00 39.00 725.35 19.87

 1.4 รายได้จากการขายและ
     ให้บริการอื่น

ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ 99.97% 5.73 0.25 - - - -

รวม 5.73 0.25 - - - -

รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย 2,262.37 98.17 2,370.13 97.30 3,697.30 98.94

2. ดอกเบี้ยรับ 0.84 0.04 1.34 0.05 3.20 0.09

3. รายได้อื่น 41.31 1.79 64.36 2.64 36.40 0.97

รวมรายได้ 2,304.52 100.00 2,435.83 100.00 3,736.90 100.00

* กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ

• บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบ 
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงประกอบไปด้วยงานออกแบบ
วศิวกรรม งานจดัหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ และงานก่อสร้าง โดยบรษิทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
โดยรบังานก่อสร้างทัง้จากทางภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นผูร้บัเหมาโดยตรง (Main Contractor) 
และเป็นผูร้บัเหมาช่วง (Sub-Contractor) นอกจากนีย้งัร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิ ทัง้ในและต่างประเทศ
ในการเข้าประมูลงานในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมท�างาน (Consortium) 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติหรือเงื่อนไขตามที่ลูกค้าก�าหนดในการเข้าร่วมประมูลงาน

นอกเหนอืจากธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างซึง่เป็นธรุกจิหลกัแล้วบรษิทัฯ แสวงหาโอกาสและเพิม่ศกัยภาพ
การด�าเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ ่มบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืน ด้วยการรับรู ้รายได้
อย่างสม�่าเสมอ ลดการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ด้วยธุรกิจพัฒนาโครงการ
และการลงทนุ วตัถปุระสงค์เพือ่การเข้าลงทนุในธรุกจิทีเ่กีย่วข้องทีม่โีอกาสเตบิโตในระยะยาว และน�ามาซึง่
ผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัทีน่่าพอใจ อาทเิช่น เข้าร่วมลงทนุในบรษิทั อาเซยีนโปแตซชัยภมู ิจ�ากดั 
(มหาชน) เพื่อด�าเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช การจัดตั้งบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิตี้ จ�ากัด บริษัทย่อยแห่งใหม่
เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาชุมชน เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 บริษัทฯ ให้บริการงานก่อสร้างด้านต่างๆ ดังนี้

 1.1 งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ

   บริษัทฯ ให้บริการงานวางระบบท่อที่หลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน�้า  
ท่อขนส่งปิโตรเคม ีเป็นต้น โดยบรษิทัฯ มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เป็นอย่างมาก ลักษณะงานประกอบไปด้วยงานวางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ และ
งานก่อสร้างสถานีวัดปริมาตรก๊าซ เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว รวมถึงงาน
วางท่อระบบท่อก๊าซข้ามจังหวัด หรือ Provincial Gas Pipeline ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 
1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว ด้วยการขุดเปิดหน้าดินแล้วลอกวัสดุที่หุ้มท่อเดิมและท�าการเคลือบ
ท่อใหม่ เพือ่ให้มอีายกุารใช้งานทีย่าวนานขึน้ ประหยดัค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ได้เป็นอย่างมาก  
กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ ในงานก่อสร้างงานวางระบบท่อ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เช่น 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นต้น กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) เช่น บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ากัด 
กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) เช่น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด 
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 1.2 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

   บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจร
เริม่ตัง้แต่งานออกแบบวศิวกรรม งานจัดหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมตดิตัง้เครือ่งจกัร 
กลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) เช่น บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด  
กลุ่มบริษัท ปตท. เช่น บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด บริษัทไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นต้น 

2. ธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน

 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและย่ังยืนจึงก�าหนดให้มีธุรกิจพัฒนาโครงการ
เพื่อการลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการด�าเนินโครงการเม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และด�าเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเนื่องจากโครงการ
ที่ได้พัฒนาขึ้นอีกด้วย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อาทิเช่น ธุรกิจ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการ
ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการลงทุน ดังนี้

 2.1 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

   บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพ่ือจูงใจนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐาน
การผลติมายงัพืน้ที ่EEC ส่งผลให้เกดิการจ้างงานและความต้องการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานเพิม่มากขึน้

ภาพแสดงนิตยสาร World Pipelines 

ที่น�าโครงการ RC-400 ของ ปตท.  

ที่บริษัทฯ เป็นผู ้รับเหมาก่อสร้าง

ไปลง
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ในอนาคต บรษิทัฯ จงึได้ลงทนุในกจิการผลิตและจ�าหน่ายน�า้ประปาชุมชนต�าบลตาสิทธ์ิ อ�าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิตี้ จ�ากัด โดยได้เริ่มประกอบการในเชิง
พาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

 2.2 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสัมปทานกับภาครัฐ

   บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตชที่อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยเข้าถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 25.13 ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยใช้
บรษิทัย่อยทีต่่างประเทศ โดยในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 APOT ได้รบัอนมุตัปิระทานบตัรท�าเหมอืงแร่ใต้ดนิ
จากกระทรวงอตุสาหกรรม อายปุระทานบตัร 25 ปี โดยมเีป้าหมายก�าลงัผลติแร่โพแทชเพือ่ใช้ในการผลติ 
ปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ล้านตันต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการน�าเข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตันต่อปี ส�าหรับ
การผลิตส่วนเกินที่เหลือจะท�าการส่งออกไปต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

• บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

 บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั (“สหการวศิวกร”) เดมิชือ่ บรษิทั สหวศิวกรรม ยไูนเตด็เอน็จเินยีริง่ส์ 
จ�ากดั ก่อตัง้ในปี 2497 ด้วยทนุจดทะเบยีน 500,000 บาท โดยนายประเทอืง ค�าประกอบ เพือ่ประกอบธรุกจิ 
รับเหมาก่อสร้าง กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกร 
เริม่ประสบปัญหาทางการเงนิ จนปี 2543 ได้เข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการและประสบความส�าเรจ็สามารถด�าเนนิ
การตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนมีนาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าส่ังยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ 
ของสหการวิศวกร ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ท�ารายการแลกหุ้น
กับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา

 สหการวิศวกรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดล�าดับชั้นเป็นผู้รับเหมา
งานก่อสร้างชั้น 1 จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง  
กรมทรัพยากรน�้า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้รับการคัดเลือก
จากกรมทางหลวงในการปรับระดับจากผู้รับเหมางานก่อสร้างช้ัน 1 เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างช้ันพิเศษ 
ซึ่งไม่มีข้อจ�ากัดเงื่อนไขมูลค่าโครงการในการเข้าประมูลงาน และสามารถประมูลงานได้ทุกประเภทจาก
กรมทางหลวง

 ตัง้แต่ปี 2552 สหการวศิวกร ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
ต่อมาปี 2561 ได้ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท�างาน 
ที่เทียบเท่าระบบสากล

 สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา  
ผลงานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณปูโภค อาทเิช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 
กลุ่มลูกค้าในงานลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และนอกจากงานรับเหมา
ก่อสร้างงานโยธาแล้ว สหการวิศวกรยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลังงาน 
และปิโตรเคมี และงานติดตั้งเครื่องจักร ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น 

-  ปี 2554 รับงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอธานอลจากมันส�าปะหลังชจากบริษัท อุบล ไบโอ 
เอทานอล จ�ากัด มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท 

-  ปี 2558 รับงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ่
ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน  
834.14 ล้านบาท

-  ปี 2561 รับงานโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  
จากบริษัท ปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท

 ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช�าระแล้ว 500 ล้านบาท 
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• บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมี 
การลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา จากองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธ์ิ ลักษณะ
โครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปา และบริหารจัดการขายน�้าประปาให้กับอุตสาหกรรมและ 
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เริ่มประกอบการในเชิง
พาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

• บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

 ในปี 2560 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong 
Kong) Company Limited พนัธมติรจากประเทศจนี ได้จดัตัง้บรษิทัย่อยชือ่ บรษิทั เอสเอช ครอสซิง่ส์ จ�ากดั  
ทนุจดทะเบยีน 40 ล้านบาท เพือ่ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ งานดนัท่อลอด  
และงานขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจุบันเอสเอช ครอสซิ่งส์รับงานก่อสร้างต่อจากสหการวิศวกร 

• บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 - TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้าง
โครงการ Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงาน 
เป็นการรบัเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพือ่ขนส่งน�า้มนัดบิ โดยระยะเวลาตามสญัญาเริม่แรกคอื 3 ปี (พฤษภาคม 
2552 - เมษายน 2555) และจากการท�างานที่เป็นท่ีพอใจของลูกค้า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการต่อ
อายุสัญญา ส�าหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557

 - TRC Engineering LLC จดัตัง้ในปี 2554 เพือ่ประกอบธรุกจิงานรบัเหมาก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบั 
ธุรกิจพลังงาน โดยในปี 2554 ได้รับงานวางท่อน�้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางาน
สิ้นสุดปี 2555

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติ
ให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC และบริษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก 
Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าแล้ว 
และตั้งแต่ปี 2558 บริษัททั้งสองไม่ได้ด�าเนินโครงการใดๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียน 
เลิกกิจการ และช�าระบัญชีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562

2. การตลาดและการแข่งขัน

2.1  การตลาด

  เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0  
ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยในด้านการใช้จ่าย การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 
ร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้น
กว่าปี 2560 (ที่มา: ข่าวสภาพัฒน์ 18 ก.พ. 2562 ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
ภาพรวมของตลาดธรุกจิก่อสร้างในประเทศมกีารขยายตวัในระดบัด ีจงึเป็นโอกาสของกลุม่บรษิทัฯ ทีมุ่ง่เน้น 
รบังานจากทางภาครฐัมากขึน้โดยเฉพาะงานก่อสร้างงานโยธาและรวมถงึงานก่อสร้างระบบสาธารณปูโภค 
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากงานก่อสร้างระบบท่อ  
งานก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ีและงานก่อสร้างด้านโยธา คดิเป็นร้อยละ 45, 18 
และ 37 ตามล�าดบั หากเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนในหมวดบรกิารรบัเหมาก่อสร้างทัง้หมด 20 บรษิทั  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256 ล้านบาท อยู่ในล�าดับที่ 13 ในขณะ 
ที่ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่อันดับ 12 
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  บริษัทฯ และบริษัทสหการวิศวกร จ�ากัด ตระหนักถึงการให้บริการที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด จึงก�าหนดนโยบายให้มีการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าส�าหรับ 
ทุกโครงการก่อสร้างในมือ เพื่อน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การให้บริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการค�านวณดัชนีวัดระดับ
องค์กร ส�าหรบัปี 2561 ผลการประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีด้วยคะแนนเฉลีย่ 
3.88 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ก.  กลยุทธ์ทางการแข่งขัน

  กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายส่งเสริม
และพัฒนาทีมงานให้มีความหลายหลายสามารถควบคุมบริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การน�า
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเหมาะสมมาใช้เพือ่ประหยดัเวลา ลดต้นทนุของการด�าเนนิงาน พฒันาความสมัพนัธ์ 
แลกเปลี่ยนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่ม ี
ความเชีย่วชาญในงานนัน้ๆ เพือ่ก่อให้เกดิความร่วมมือและความส�าเรจ็ของงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล การพฒันาระบบของการจดัซือ้จดัจ้างอย่างต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารงาน 
จัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทฯ ได้น�าระบบ ERP มาใช้บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการพัสดุ
ต้ังแต่ปี 2552 นอกจากน้ี ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ก่อสร้าง Fabrication shop ที่อ�าเภอนิคมพัฒนา  
จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการงานก่อสร้างและบริหารต้นทุนการก่อสร้าง 
อีกทางหนึ่งด้วย

  กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกงานและโครงการที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ 
และความสามารถ ประกอบกับพัฒนาการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมตามข้อก�าหนด
ของลูกค้า การพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ข.  กลยุทธ์ทางการตลาด

  • ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

   ส�าหรบังานรบัเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรบัเหมาก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมีนั้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ซ่ึงมีการจัดจ้างทั้งในลักษณะของ 
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลักษณะของการประกวดราคา ทางบริษัทฯ จึงพัฒนารูปแบบ 
การให้บรกิารก่อสร้างแบบครบวงจรเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบครนั เริม่จากงาน
ออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง 

   ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ซึ่งมีการจัดจ้าง 
ในลักษณะของการประกวดราคาเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการให้บริการงานการจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้าง เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เป็นหลัก และบริหารสัญญาเพื่อการส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 
มาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSHA18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ที่ทาง 
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้ง 3 ระบบ

  • ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ 

   กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผู้ว่าจ้างงาน คือ กลุ่มลูกค้า
ภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ในปี 2561 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค  
การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะพิจารณาการเข้าร่วม 
เป็นคู ่ค้าด้วยการก�าหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู ้รับเหมาที่ผ่านคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคู ่ค้า  
โดยเกณฑ์คุณสมบัติพิจารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต ส�าหรับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนนั้น 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
51

มีทั้งการพิจารณาการเข้าร่วมเป็น คู่ค้าโดยการขึ้นทะเบียนคู่ค้า และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษัท
จากค�าแนะน�าที่มีการบอกต่อกันมา กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์เปอร์เรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาค
ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

   บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาผลงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลายด้าน อาทิ พัฒนาทีม
งานและบคุคลากรด้านการตลาดให้มมีาตรฐานในการจดัการงานเอกสาร งานประมลู การได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานที่เป็นสากล คือ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSHA 
18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 พัฒนาทีมงานก่อสร้างโครงการและทีมงาน
สนับสนุนเพื่อส่งมอบงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  • ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ต้องติดต่อและเข้าหาลูกค้าโดยตรง สายงานการตลาด 
เป็นผู ้รับผิดชอบและดูแลในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาส 
ในการเข้าร่วมประมลูโครงการต่างๆ และพฒันาโครงการลงทนุ บรษิทัฯ จงึก�าหนดให้มีการจดัท�าแผนงาน 
ของฝ่ายการตลาดประจ�าปี รวมถึงการก�าหนดกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สายงานการตลาดใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบรหิารงาน โดยมกีารตดิตามข้อมลูข่าวสารแผนการลงทนุ หรอืงานประมลูของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ 
มีการพัฒนาและปรับปรุงงานขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
อย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดัได้ขึน้ทะเบยีนคูค้่ากบัลกูค้ารวมทัง้สิน้ 
26 ราย แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐ 11 ราย และภาคเอกชน 15 ราย

สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผู้ว่าจ้างงานคืองานก่อสร้างของ 
ภาครฐัและงานก่อสร้างของภาคเอกชน มสีดัส่วนของมลูค่าการลงทนุเฉลีย่ 53:47 (ทีม่า: บทวจิยัธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563) และหากแบ่งตามลักษณะ 
ของผูร้บัจ้างอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุม่คอื ผูร้บัเหมาก่อสร้างภายในประเทศ ประกอบไปด้วยผูป้ระกอบการ 
ขนาดใหญ่ (รายได้ต่อปีมากกกว่า 5,000 ล้านบาท) ผู้ประกอบการขนาดกลาง(รายได้ต่อปี 1,000 - 5,000 
ล้านบาท) ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (รายได้ต่อปีต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท) และ ผูร้บัเหมาก่อสร้างต่างประเทศ

ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่และขนาดกลางมักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ ความช�านาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน 
และมีการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมาขนาดเล็กจะมีโอกาส
รับงานภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง ในขณะที่งานก่อสร้างของภาคเอกชนจะประกอบไปด้วย  
งานก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั งานก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม งานก่อสร้างพาณชิยกรรม และอืน่ๆ เช่น โรงแรม 
และโรงพยาบาล ซ่ึงงานก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเช่ือม่ันในการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจยั ได้แก่ สภาวะเศรษฐกจิ เสถยีรภาพการเมอืง การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายกระตุน้การลงทนุ 
ของภาครัฐ

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสร้างทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลในประเทศไทยมปีระมาณ 90,000 ราย 
(ที่มากรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) ประกอบด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งมีจ�านวนน้อย 
ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และผูป้ระกอบการขนาดเลก็ซึง่มจี�านวนมากทีส่ดุ โดยปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการ 
ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในหมวดบรกิารรบัเหมาก่อสร้าง รวมทัง้สิน้ 20 ราย โดยในปี 2561 มผีูป้ระกอบการรายใหญ่ 3 อนัดบัแรก 
คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวลอปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท  
ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนรายได้ค่าบริการก่อสร้างรวมกัน
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กว่าร้อยละ 62 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรวม (รายได้จากการให้บริการก่อสร้างรวมในปี 2561  
ของทั้ง 20 บริษัท เท่ากับ 180,611 ล้านบาท) 

ในปี 2560 - 2561 ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะ 
งานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน�้ามันและธุรกิจท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ผู้ส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ประกอบกับ 
การเข้ามาของคู่แข่งขันจากต่างประเทศอีกหลายราย กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวโดยการหันมาพัฒนาธุรกิจ 
ก่อสร้างอื่นๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ชดเชยให้กับรายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อ บริษัทคู่แข่งขันใน
ธุรกิจงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน)  
บรษิทั แมค็คอนเนล ดเูวล คอนสตรคัเตอร์ไทย จ�ากดั บรษิทั ควอลเิทค เอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอนสครคัชัน่ จ�ากดั  
และคู่แข่งขันจากประเทศจีน คือ Sinopec International Petroleum Service Corporation และ China 
Petroleum Pipeline Bureau เป็นต้น 

ส่วนการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธานัน้ ปี 2561 มอีปุสงค์
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและ
ย่อยภายใต้งบประมาณประจ�าปี ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนตามมา สภาพ 
การแข่งขนัในธรุกจิจงึไม่สงูมากนกั แต่กระนัน้กต็าม ความสามารถในการท�าก�าไรจากงานก่อสร้างมีแนวโน้ม 
ลดลง เนือ่งจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ แรงงานทีมี่ทกัษะความช�านาญ ประกอบกบั
ราคาน�้ามัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการใช้นโยบายการสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าต่างๆ ทั้งผู้จัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วง บริษัทคู่แข่งในธุรกิจ 
งานก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธา ได้แก่ บรษิทั จซี ีเมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจเินียรงิ  
จ�ากัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ�ากัด บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด Saipem S.p.A. บริษัท ยูนิค 
เอน็จเินยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต

คาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2561-2563 จะมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 7- 9 ต่อปี อานสิงส์จากการเร่งลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครฐั ประกอบกบัมกีารฟ้ืนตวั 
ของการลงทนุก่อสร้างภาคเอกชน ซึง่เป็นปัจจยัผลกัดนัส�าคญัให้เกดิการขยายตวัของธรุกจิรบัเหมาก่อสร้าง

แนวโน้มงานก่อสร้างภาครฐัในปี 2562 คาดว่าจะกลบัมาขยายตวัสงูในอตัราร้อยละ 9 - 11 มมีลูค่า  
747-761 พนัล้านบาท และคาดว่าช่วงปี 2562 - 2563 จะขยายตวัต่อเนือ่งในอตัราร้อยละ 8-12 เนือ่งจาก
จะมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของ 
ภาครัฐแล้วยังมีแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจ�าปี โดยส่วนใหญ่ 
เป็นโครงการขยายและปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงในปี 
งบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทุน 144.8 พันล้านบาท

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกจิและผลของแรงเหนีย่วน�าจากการลงทนุ
เมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ มูลค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอัตรา  
3-5% มีมูลค่า 542.0-552.5 พันล้านบาท ในปี 2561 และคาดว่าในช่วงปี 2562-2563 จะขยายตัว 
ต่อเนือ่งในอตัราร้อยละ 4-7 ต่อปี แรงหนนุส่วนหนึง่มาจากการขยายการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานของภาครฐั  
โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพใหม่ เช่น EEC ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด จะช่วยหนุนความเชื่อมั่น 
ในการลงทนุของผูป้ระกอบการในระยะ 3 ปีข้างหน้าฟ้ืนตวัดขีึน้ทัง้งานก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั อาคารส�านกังาน 
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็นสัญญาณบวกจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย กลุ่มพาณิชยกรรม 
อาคารส�านักงาน และโรงแรมที่ขยายตัวขึ้น ส�าหรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโต 
ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ส่วนหนึง่พจิารณาจากสถติกิารขอรบัส่งเสรมิลงทนุของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
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 แนวโน้มผลประกอบการของผูร้บัเหมาก่อสร้างจะกลบัมาขยายตวัโดยเฉพาะผูร้บัเหมาทีเ่น้นรบังาน
ก่อสร้างโครงการภาครฐัจะมงีานในมอืเพิม่ขึน้มาก ท�าให้คาดว่าในช่วงปี 2562 - 2563 รายได้ของผูร้บัเหมากลุม่นี้ 
น่าจะมีทศิทางเตบิโตดขีึน้ แต่อย่างไรกต็าม ผลประกอบการอาจขยายตวัต�า่กว่าทีค่าดได้หากเกดิความล่าช้า
ในการลงทุนโครงการภาครัฐ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และราคาวัสดุก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 
ที่คาด ขณะที่ผลประกอบการของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นรับงานภาคเอกชนจะทยอยฟื้นตัว 
ตามแรงหนนุของอุปสงค์การลงทนุภาคอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้ตามสภาพเศรษฐกจิและการลงทนุ
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการในเชิงของขนาดผู้ประกอบการ รายได้ของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
รายใหญ่มีแนวโน้มขยายตัวดีจากความได้เปรียบด้านเงินลงทุนและมีความเช่ือมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่
อปุทาน รวมถงึการบรหิารจดัการความเสีย่งและการใช้เทคโนโลยเีพือ่ลดต้นทนุการก่อสร้าง ขณะทีร่ายได้ 
ของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีแนวโน้มฟื้นตัวในกรอบจ�ากัด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงจาก 
ความไม่แน่นอนของปรมิาณงานก่อสร้าง และการรบัจ้างเหมาช่วง นอกจากนีย้งัเผชญิกบัการแข่งขนัทีส่งู  
เพราะผู ้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีจ�านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบด้ังเดิมที่พึ่ง 
แรงงานไม่มีทกัษะมากกว่าเครือ่งจักร ท�าให้งานในมอืมจี�ากดัและอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดสภาพคล่อง 
ทางการเงินในกรณีที่ภาวะตลาดแรงงานตึงตัว 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างของไทยอาจมีผลชัดเจนขึ้นในช่วงปี 2562- 2563  
ที่การลงทุนโครงการภาครัฐขยายตัวสูง และงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจ
น�าไปสู่การแย่งชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความช�านาญ และการที่ พรก.แรงงานต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 เริม่ต้นบงัคบัใช้ครึง่หลงัของปี 2561 และหากนายจ้างไม่ขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าวให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย จะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งของภาคก่อสร้างในระยะ 3 ปีข้างหน้าลดลง เนื่องจาก
โครงสร้างการจ้างแรงงานในภาคก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 50 และส่วนมาก 
เป็นแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�างาน

ราคาวสัดกุ่อสร้างในอกี 3 ปีข้างหน้ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ วสัดกุ่อสร้างส่วนใหญ่จะมรีาคาสงูขึน้จากผล 
ของปริมาณงานก่อสร้างที่มีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก เป็นต้น ความเข้มงวด 
ของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่อาจส่งผลกระทบให้งานก่อสร้างภาครัฐชะลอตัว 
เนือ่งจากกฎหมายฉบบัใหม่มกีระบวนการจดัซือ้จดัจ้างทีซ่บัซ้อน และเกีย่วข้องกบัหน่วยงานภาครฐัหลาย
หน่วยงานมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประกวดราคา จนถึง
การเบิกจ่ายค่างวดงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างในกลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน CLM ประกอบด้วยประเทศกมัพชูา สปป.ลาว และเมยีนมา  
มแีนวโน้มเตบิโต โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐาน เหน็ได้จากสดัส่วนค่าก่อสร้างต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) ในกมัพชูาและเมยีนมาในช่วงปี 2554 - 2559 เพิม่ขึน้ในอตัราเร่ง  
ขณะทีส่ดัส่วนค่าก่อสร้างต่อ GDP ใน สปป.ลาว หดตวัลงในปี 2558 - 2559 เนือ่งจากโครงการขนาดใหญ่
อย่างเขือ่นผลติไฟฟ้าทยอยสร้างเสรจ็แล้ว ขณะทีก่ารก่อสร้างอสงัหารมิทรพัย์ส่วนใหญ่เตบิโตดเีฉพาะใน
เมอืงหลวง เนือ่งจากยงัเป็นประเทศเลก็ อย่างไรกด็ ีคาดว่างานก่อสร้างทัง้สามประเทศมีทศิทางเตบิโตสูง
ในระยะ 3 ปีข้างหน้าตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัว (IMF คาดเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLM 
ในช่วงปี 2561 -2563 ขยายตัว ร้อยละ 6.2 – 7.6 ต่อปี)โดยคาดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ 
CLM ยงัคงต้องอาศยัการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกต่อเนือ่ง โดยเฉพาะพืน้ที่
ในเมอืงและเขตเศรษฐกจิพเิศษทีก่�าลงัเตบิโตสงูจากการขยายตวัของภาคธรุกจิและท่องเทีย่ว จงึเป็นโอกาส
แก่ผูร้บัเหมาไทยทีจ่ะเข้าไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง เนือ่งจากมคีวามได้เปรยีบจากการมชีายแดนตดิต่อกนั  
ท�าให้สะดวกต่อการขนส่งวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ/เครื่องจักรส�าหรับใช้ในงานก่อสร้าง
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1) กัมพูชา: คาดว่ามีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ รวมถึงงานก่อสร้าง 
ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่จะเติบโตตามแนวเส้นทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้นใหม่

2) สปป.ลาว: คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะ
โครงการที่ร่วมลงทุนระหว่างประเทศ จากที่ก่อนหน้านี้ มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ผู้รับเหมาไทยยังมีโอกาสรับงานก่อสร้างและตกแต่งที่อยู่อาศัย
ตลาดระดับสูง เนื่องจากไทยมีนักออกแบบและแรงงานก่อสร้างที่มีฝืมือและเป็นที่ยอมรับ
ในสปป.ลาว

3) เมยีนมา: รฐับาลเมียนมายงัลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานต่อเนือ่ง อกีทัง้การลงทนุอสังหารมิทรพัย์
กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ท�าให้เป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างไทย

ที่มา: บทวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563

จากแนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขนัในอนาคตดงักล่าวข้างต้น บรษิทัฯ 
จงึได้มกีารปรบักลยทุธ์ทางธรุกจิเพือ่รบัมอืกบักบัสภาวะการแข่งขนั เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงาน 
ส�าหรับระยะ 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2562-2564) และปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์จากเดิมคือ “ม่งสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มี 
การเติบโตอย่างย่ังยืน” มาเป็นวิสัยทัศน์ใหม่คือ “เรามุ่งม่ันที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนอง 
ความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT)” 

ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมัติ
แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) วงเงินรวม 167,114 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม ร้อยละ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 3,920 3,786 2,543 203 456 10,908 7

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 18,702 6,567 2,113 118 27 27,527 16

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 4,395 2,653 2,553 2,175 3 11,779 7

ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ 6,384 4,402 2,063 1,927 919 15,695 9

การร่วมทุนและการลงทุนในบริษัท
ที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100

37,100 28,773 14,526 12,761 8,045 101,205 61

รวม 70,501 46,181 23,798 17,184 9,450 167,114 100

จากแผนการลงทนุระยะ 5 ปี การลงทนุของ ปตท. เป็นการลงทนุในกลุม่ธรุกจิก๊าซธรรมชาตคิดิเป็น
ร้อยละ 7 ของงบประมาณลงทุน การลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 16 ของงบประมาณ
ลงทุน โดยเป็นแผนการลงทุนในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
บนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 และโครงการขยายอายุการใช้งาน
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบกเส้นที ่1 โดยโครงการทัง้หมดคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี 2564 การลงทนุ 
ในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายร้อยละ 7 ของงบประมาณลงทุน การลงทุนในด้านส�านักงานใหญ่ 
และอื่นๆ ร้อยละ 9 ของงบประมาณลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์ การขนส่งต่างๆ เก่ียวกับ 
ส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 
งบประมาณลงทุน ร้อยละ 61 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขยายธุรกิจและการลงทุนในบริษัท ปตท.น�้ามันและ 
การค้าปลกี จ�ากดั (มหาชน) (“PTTOR”) ทางกลุ่มบรษิทัฯ เหน็ว่าการขยายธุรกจิและการลงทนุของ PTTOR 
เช่น การสร้างสถานีบริการน�้ามัน สถานีบริการแอลพีจี และการบริหารและปฏิบัติการคลังสินค้าจะเป็น
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โอกาสของการได้รบัโครงการลกัษณะใหม่ๆ และเป็นการต่อยอดงานคลงัสนิค้าระบบ AS/RS ทีก่ลุม่บรษิทัฯ  
มุ่งพัฒนา นอกจากน้ี ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provision) จ�านวน 187,616 ล้านบาท  
โดยหลักเพื่อการขยายธุรกิจหลัก (Core Business) เช่น LNG Value Chain และการลงทุนในธุรกิจใหม่ 
ที่จะเป็น new s-curve ของ ปตท. ซึ่งจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค 
แนวโน้มการใช้พลงังานสะอาดและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ซึง่ธรุกจิใหม่เหล่านีอ้ยูร่ะหว่างการศกึษา 
ความเป็นไปได้

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• วัตถุดิบ

 ในส่วนของวตัถดุบิ ในกรณทีีเ่ป็นวสัดกุ่อสร้างทัว่ไป เช่น อฐิ ปนู เหลก็ ลวดเชือ่ม เป็นต้น จะจดัซือ้ 
จากภายในประเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้าจากหลายตัวแทนจ�าหน่าย  
รวมไปถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท ผู้จ�าหน่ายเอง ซ่ึงเป็นขั้นตอนของระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของบริษัทฯ โดยมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนจ�าหน่าย และภายหลังการคัดเลือกจะมี
การติดตามผล เช่นตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของสินค้า การยืนยันราคา ระยะเวลาการจัดส่ง 
เพือ่ให้ม่ันใจว่าคณุภาพของสนิค้าและบรกิารทีบ่รษิทัฯได้รบัอยูภ่ายใต้เงือ่นไข ข้อตกลงทีเ่ป็นไปตามทีส่ัง่ซือ้ 

 ส่วนกรณวีสัดกุ่อสร้างทีม่คีณุลกัษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรอื วาล์ว ทีต้่องมีการก�าหนดคุณสมบตัิ
ให้เหมาะสมเฉพาะงาน ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่ถูกก�าหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบ และ/หรือเจ้าของโครงการ 
บริษัทฯ อาจมีความจ�าเป็นต้องจัดซ้ือจากต่างประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวแทนจ�าหน่าย หรือ 
ผูผ้ลติเองโดยตรง ซึง่โดยทัว่ไปแล้วเจ้าของโครงการจะมกีารก�าหนดรายละเอยีดของวสัดใุห้สามารถเลอืกได้ 
จากหลายบริษัทผู้จ�าหน่าย ซึ่งในการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะค�านึงถึงมาตรฐานทางวิศวกรรม
ที่เหมาะสมจะน�ามาใช้งาน รวมไปถึงการตรวจสอบบริการของตัวแทนจ�าหน่าย หรือผู้ผลิต ในแง่ของ 
การให้บริการทั้งก่อน และหลังการขาย ซ่ึงหลังจากคัดเลือกในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อของ 
บรษิทัฯ แล้ว จะมกีารต่อรอง และยนืยนัราคาจากตวัแทนจ�าหน่ายหรอืผูผ้ลติก่อนทีจ่ะมกีารออกใบสัง่ซือ้
ไปยงัผูจ้ดัจ�าหน่ายทีค่ดัเลอืกแล้วว่ามคีวามเหมาะสม โดยภายหลงัการจดัซือ้และ ส่งมอบเสรจ็สิน้ บรษิทัฯ 
จะยังคงมีการติดตามคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถรับรอง
คุณภาพของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิต และเก็บไว้เป็นข้อมูลส�าหรับ
ประกอบการพิจารณาและคัดเลือกตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ผลิตในครั้งต่อๆ ไป

• เครื่องจักรและอุปกรณ์

 ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
เป็นของตนเองบางส่วน เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน และส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
อืน่ๆ ทีจ่�าเป็นต่องานก่อสร้าง ทางบรษิทัฯ จะท�าการเช่าเพือ่น�ามาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ 
นอกจากนี้ ทางสหการวิศวกรได้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด หรือ 
รถแทรกเตอร์ ซึง่สามารถน�ามาใช้งานร่วมได้ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ลงไปได้

• ผู้รับเหมาช่วง

 ในการจดัจ้างผูร้บัเหมาช่วงส�าหรบังานบางส่วน บรษิทัฯ จะพจิารณาจากศกัยภาพของผูร้บัเหมา 
ช่วงในแง่ของความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงไปถึง
เครือ่งมอืและเครือ่งจกัร ว่ามคีวามเหมาะสมต่อลกัษณะงานหรอืไม่ โดยบรษิทัฯ จะมนีโยบายทีจ่ะก�าหนด
รายละเอียดในการจัดจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ท�ากับลูกค้า (Back-to-back) เช่น 
ในเรื่องของการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น
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4. งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีงานที่อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังนี้

จ�านวนโครงการ มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 8 1,145.95

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 9 3,849.05

รวม 17 4,995.00

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

%ของงานที่
ยังไม่ได้
ส่งมอบ

ปีที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

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

บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

3,237.76 213.37 6.59 2562

2. The Fifth Transmission Pipeline 
Project Phase 1 (5TP1) 

Project Contractor: 
Sinopec International 
Petroleum Service 
Corporation

755.23 676.91 89.63 2563

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

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน)

492.00 195.57 39.75 2562

4. BV4.19 PIG Launcher and 
Receiver Installation Project

บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

229.28 4.01 1.75 2562

5. Revamp LPG Transfer Pump 
to Domestic BRP

บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

208.50 1.71 0.82 2562

6. BCM Naphtha and Pygas 
Pipeline (Option 1 RTC Area)

บริษัท เอสซีจี 
เคมิคอลล์ จ�ากัด

80.04 10.24 12.80 2562

7. BCM Naphtha and 
Pygas Pipeline (Option 2 
Interconnecting Pipeline)

บริษัท เอสซีจี
เคมิคอลล์ จ�ากัด

74.76 29.29 39.17 2562

8. โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ปตท. พี.เอ็น.ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

14.85 14.85 100.00 2562

รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ 5,092.42 1,145.95
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- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

%ของงานที่
ยังไม่ได้
ส่งมอบ

ปีที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก 
ณ ระนอง

กรุงเทพมหานคร 1,257.08 1,244.51 99.00 2564

การไฟฟ้านครหลวง 267.29 267.29 100.00 2564

2. โครงการออกแบบและก่อสร้าง 
ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์
หล่อลื่น 

บริษัท ปตท.น�้ามัน
และการค้าปลีก จ�ากัด 
(มหาชน)  

600.00 600.00 100.00 2563

3. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ กรมทางหลวงชนบท 445.16 305.54 68.64 2563

การไฟฟ้านครหลวง 361.85 361.85 100.00 2563

การประปานครหลวง 42.71 21.21 49.67 2563

4. โครงการปรับปรุงถนนประชา
ร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี

กรุงเทพมหานคร 367.29 274.15 74.64 2562

การไฟฟ้านครหลวง 418.79 227.82 54.40 2562

การประปานครหลวง 208.50 112.26 53.85 2562

บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน)

9.53 5.84 61.30 2562

5. ทางหลวงหมายเลข 4 
อ.ตะกั่วป่า -อ.ท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา

ส�านักก่อสร้างทางที่ 1 
กรมทางหลวง

347.38 258.97 74.55 2562

6. โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเข้าที่ท�าการอุทยาน
แห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช 98.11 5.36 5.46 2562

7. โครงการปรับปรุงถนนสามวา กรุงเทพมหานคร 171.54 146.24 85.25 2562

8. โครงการก่อสร้างงานเสาเข็มและ
โครงสร้างโครงการ FN Outlet

บมจ. เอฟเอ็น 
แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท  

35.64 0.25 0.70 2562

9. โครงการยกระดับความปลอดภัย
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอน
ล�าแก่น-ทับละมุ

กรมทางหลวง 
แขวงทางหลวงภูเก็ต

17.76 17.76 100.00 2562

รวมงานในมือทั้งสิ้น 9 โครงการ 4,648.63 3,849.05
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ปัจจัยความเสี่ยง5.
1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะด�าเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของกลุ่ม  
 บริษัทฯ

ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ผู้ส�ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาตริายใหญ่ได้ทบทวนแผนการลงทนุและปรบัลดแผนการลงทนุในปี 2561 จาก 246,613 ล้านบาท
เป็น 221,294 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลดการด�าเนินการลงทุนในธุรกิจน�้ามันและธุรกิจท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรับเหมาด้านการวางระบบท่อ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่รายได้จากงานวางท่อก๊าซธรรมชาตลิดลง (ในปี 2559 - 2561 มีรายได้จากการวางระบบ 
ท่อร้อยละ 49 45 และ 45 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง) โดยลักษณะการรับงานรับเหมาก่อสร้าง 
ของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นรูปแบบสัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) และ/หรือเป็นสัญญาที่มี 
การก�าหนดราคาทีแ่น่นอนชดัเจน (Fixed Price Contract) ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ ต้องรบัความเสีย่งในกรณต้ีนทนุ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการโครงการอาจจะสูงเกินกว่าแผนงานหรืองบประมาณ นอกจากนี้ การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการได้รับงานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้ 
เนื่องจากงานก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องผ่านการประมูลหรือการประกวดราคาเป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งขัน 
มจี�านวนมากข้ึน การแข่งขนัด้านราคาเป็นไปอย่างรนุแรง อกีทัง้บางโครงการทีค่าดว่าจะมกีารเปิดประมลู
ก็มีการประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปจากเหตุหลายประการ และสภาวการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
ไป บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดย 
การฝึกอบรมพนกังานให้มทีกัษะความสามารถให้เพิม่มากขึน้ รวมถงึการมองหาธรุกจิใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ 
อาทิเช่น ธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Intralogistics ซ่ึงเป็นธุรกิจ 
ที่มีโอกาสในการเติบโตสูงมาก จากการที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามาสู่ทุกธุรกิจและในสังคมท่ัวโลก 
อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว การท�าธุรกิจด้วยระบบ On-line ขยายตัวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการในการเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาด 
ของการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค/ลูกค้าจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญของความส�าเร็จในการประกอบธุรกิจ  
ดงันัน้ การบรหิารจัดการคลงัสนิค้าอจัฉรยิะจงึเป็นนวตักรรมใหม่ ทีม่ศีกัยภาพในการรองรบัการเปลีย่นแปลง 
และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

ในปี 2561 บริษัท สหการ วิศวกร จ�ากัด (บริษัทย่อย) ภายใต้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ 
บริษัท ออโต้โมชั่นเวิรค์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และติดตั้งระบบ Intralogistics  
และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS หรือ Automated Storage/Retrieval System) สามารถได้รับการคัดเลือก 
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ของบริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PTTOR ซึ่งเป็นงานก่อสร้างคลังสินค้าที่ใช้ระบบ บริหารจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ นับเป็นโครงการ
บกุเบกิโครงการแรกทีจ่ะมส่ีวนช่วยให้กลุม่บรษิทัฯ ก้าวสูธ่รุกจิใหม่ๆ ทีน่อกเหนอืจากการรบัเหมาก่อสร้าง
การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิการก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี และการก่อสร้างงานสาธารณปูโภคซึง่เป็นธรุกจิ
หลักเดิม 

งานส่วนใหญ่ของสหการวศิวกรเป็นงานได้รบัจากหน่วยงานราชการ อาทเิช่น งานสาธารณปูโภค
พื้นฐานต่างๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมารายได้ของสหการวิศวกรเติบโตเพิ่มมากขึ้นจาก 236 ล้านบาท 
ในปี 2558 เป็น 845 ล้านบาทในปี 2561 และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากการที่ภาครัฐ 
มีงบประมาณการลงทุนเพิ่มมากขึ้น มีการเปิดประมูลโครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-
นครราชสีมา โครงการประมูลรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ 
EEC) รวมถึงงานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้แนวโน้ม 
ทิศทางการก่อสร้างภาครัฐจะยังคงเติบโต ท�าให้สหการวิศวกร เล็งเห็นโอกาสและการเปิดช่องทาง 
การตลาดใหม่ๆ โดยได้รับอานิสงค์จากการลงทุนการก่อสร้างของภาครัฐ ในการเข้าร่วมประมูลงาน 
ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการเปล่ียนระบบ 
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในเดือนธันวาคม 2561 สหการวิศวกรสามารถชนะการประมูล
โครงการเส้นรัชดา-อโศก มูลค่างาน 2,205 ล้านบาท และได้ลงนามในสัญญากับการไฟฟ้านครหลวง 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมุง่เน้นการด�าเนนิธรุกจิให้อยูภ่ายใต้กรอบนโยบายการให้บรกิารทีเ่ป็นไป 
อย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และการรักษาฐาน
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจ นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายใน 
การเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้ที่สม�่าเสมอในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

 ในปี 2561 ยังคงเป็นปีที่มีการแข่งขันในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่สูงมาก โดยธุรกิจ 
รับเหมาก่อสร้างในประเทศเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ในเบ้ืองต้นจะมีการคัดเลือก 
ผูเ้ข้าร่วมการประมลูด้วยการก�าหนดคณุสมบตัติามทีเ่จ้าของโครงการระบไุว้ หลงัจากนัน้เจ้าของโครงการ 
จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมก่อสร้างจากผู้ที่เสนอราคาประมูลที่ต�่าที่สุด ท�าให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับ 
การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากผู้รับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะมีการเข้ามา 
แข่งขันจากผู้รับเหมาในประเทศ และบริษัทต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการด�าเนินงาน 
ทีม่ากกว่า ทัง้น้ี เพือ่ให้ได้มาซึง่โครงการใหม่ ๆ  ท�าให้บรษิทัฯ อาจจะต้องยอมเสนอราคาในอตัราก�าไรขัน้ต้น 
ทีล่ดลงหรือเสนอเง่ือนไขของการท�างานทีด่ข้ึีนแก่เจ้าของโครงการ หากบรษิทัฯ ไม่ได้โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง 
จะท�าให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ได้แสวงหาความร่วมมอืกบัพนัธมติรใหม่ๆ 
ทีม่ศีกัยภาพทัง้ด้านแหล่งเงนิทนุ เทคโนโลย ีเพือ่ให้สามารถเข้าแข่งขนัประมลูงานต่างๆ ทัง้โครงการลงทนุ 
ขนาดใหญ่ ด้านพลงังานและปิโตรเคมขีองภาคเอกชนและโครงการพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค ด้านคมนาคม 
ของภาครัฐ และการเข้าก้าวสูธ่รุกจินวตักรรมใหม่ๆ ทีม่แีนวโน้มเตบิโตและมคีูแ่ข่งน้อยราย เช่น ธรุกจิ AS/RS  
ดังที่กล่าวในข้อ 1.1 โดยกระบวนการภายในบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว 
กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น 
ปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพ ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการท�างาน

1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหลัก 
ของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน ในระยะ 3 ป ี
ที่ผ ่านมางานรับเหมาก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก 
คู่แข่งขันรายใหม่ๆ ประกอบกับงานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะในการได้รับ
งานใหม่ และขึ้นอยู่กับการเปิดประมูลงานของลูกค้าซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่
บริษัทฯ ประมูลงานไม่ได้ หรือการเข้าประมูลงานล่าช้าไปจากแผนงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่ม
บริษัทฯ ได้มองหาธุรกิจใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ท�าให้บริษัทฯ ต้องมีการว่าจ้างบุคลากรใหม่ 
และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับธุรกิจใหม่ รวมถึงการว่าจ้าง 
ผู ้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจใหม่ ท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น  
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรทั้งพนักงานประจ�าและสัญญาจ้างโดยการ 
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วางแผนงานด้านบคุลากรทีม่กีารพจิารณาถงึโครงการทีด่�าเนนิการอยูแ่ละโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบ  
มีการพิจารณาเพิ่ม/ลดสัดส่วนการจ้างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงทรัพยากรบุคคลเป็นส�าคัญ จึงมีการวางแผนนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างขวัญและ 
ก�าลงัใจ รวมถงึการส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรมพนกังานทัง้ภายในและภายนอก เพือ่เสรมิสร้างทกัษะ ความรู ้
ความสามารถเฉพาะทางที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ามาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการท�างานและระบบงานให้มีความพร้อม
ตลอดเวลา และยังส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อ 
ร่วมสร้างความเข้าใจหรอืพฒันาทกัษะ ความรูค้วามสามารถในด้านต่างๆ ซึง่เป็นการแบ่งปันและแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดท�า Knowledge Tank ผ่าน Intranet ขององค์กร ซึ่งมุ่งให้บุคลากรสามารถ 
สืบค้นข้อมูลหรือความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง 

1.4 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐับาล ระเบยีบ ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ 

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดย 
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐเป็น 
ตัวผลักดันให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง 
พืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การส่งเสรมิด้านธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ ซึง่การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และ 
การใช้จ่ายของรฐับาลอาจจะเปลีย่นแปลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ โครงการก่อสร้างจากหน่วยงานต่างๆ  
ของภาครัฐมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน รวมถึงสภาวะความมั่นคงทางการเมือง บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าว จึงพยายามลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพัฒนา 
การลงทุนระยะยาวในโครงการใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพโดยการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ อาทิเช่น  
การจัดตัง้บรษิทัย่อยในระหว่างปี   2560   2   แห่ง คอื บรษิทั ทอีาร์ซ ียทูลิติี ้จ�ากดั และบรษิทั เอสเอชครอสซิง่ จ�ากดั  
เพือ่ผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปา และเพือ่รบังานรบัเหมาก่อสร้างประเภทท่อลอดสายไฟฟ้าใต้ดนิ การร่วมมอื
กับบริษัท ออโต้โมชั่นเวิรค์ จ�ากัดเพื่อการรับงาน AS/RS เป็นต้น และได้วางเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี  
(ปี 2562-2564) ในการพัฒนาโครงการระยะยาวใหม่ๆ ให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 

นอกจากน้ันแล้วบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายเกีย่วกบัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั พระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ เข้มงวดมากขึ้นตามล�าดับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการก�ากับดูแล 
ให้มีฝ่ายหรือส่วนงานเพื่อรับผิดชอบโดยตรง มีการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้อง และมีการด�าเนินการ
ที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 

2.1 ความเส่ียงจากความล่าช้าในการท�าสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and  
 Facilities 

โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface & Processing Plant and Facilities 
เป็นงานรบัเหมาก่อสร้างโครงการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มลูค่างานรวมกว่า 34,000 ล้านบาท  
ทีบ่รษิทัฯ ได้รบั Letter of Award โครงการดงักล่าวจากบรษิทั อาเซยีนโปแตชชัยภมิู จ�ากดั (มหาชน) (APOT)  
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และในระหว่างปี 2559-2560 APOT ได้ให้งาน Early Works บางส่วน
ที่สามารถท�าได้ล่วงหน้ากับบริษัทฯ ในระหว่างการเจรจาหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อโครงการ แต่อย่างไร
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ก็ตาม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายประการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงการ 
APOT ล่าช้าไปจากแผนงาน โดยกลางปี 2561 APOT ได้มหีนงัสอืขอให้บรษิทัฯ หยดุการก่อสร้างโครงการ
เป็นการชั่วคราว จนกระทั่ง ณ สิ้นปี 2561 APOT ก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินทุนและเงินกู้
ที่จะใช้ในการพัฒนาก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทฯ ได ้
บรษิทัฯ จงึได้ตดัสนิใจบนัทกึค่าเผือ่การด้อยค่าเงนิลงทุนทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ลงทนุในหุน้สามัญ APOT ทัง้จ�านวน 
รวมทัง้บนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของยอดคงเหลอืของสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ
ก่อสร้างทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิารกบั APOT ทัง้หมด อกีทัง้บนัทกึค่าใช้จ่าย/ภาระผกูพนั/ภาระอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
เข้าเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุโครงการ ส่งผลให้ผลประกอบการ ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมผีลขาดทนุ
อย่างมีนัยส�าคัญถึง 2,041 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต APOT สามารถหาแหล่งเงินทุน/
เงินกู้ในการพัฒนาโครงการต่อ บริษัทฯ ก็มีโอกาสที่จะได้รับค่างวดงานที่ค้างช�าระ และลงนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้างโครงการ APOT และสามารถกลับรายการส�ารองเผื่อขาดทุนที่เกินความจ�าเป็นและรับรู้
ก�าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส�ารองซึ่งตั้งขึ้นในปี 2561 ได้ 

2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความเสีย่งในการบรหิารจดัการ จงึได้มกีารก�าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน
เพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการน�าระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 มาใช ้
ในการรักษามาตรฐานการปฏบิตังิานทัง้ทีส่�านกังานใหญ่ และทีโ่ครงการต่างๆ ทัง้นี ้โดยค�านงึถงึการพฒันา 
คุณภาพระบบการบริหารอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งได้ก�าหนดแนวทางส�าหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ปลกูฝังความมจีรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อองค์กร รวมถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุๆ ด้าน 
เพื่อเป็นการลดและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดังกล่าว

สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสัญญาเหมาจ่ายซึ่งมีการตกลงก�าหนด ราคาการก่อสร้าง
และระยะเวลาโครงการไว้ต้ังแต่ท�าสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีก�าไรตามเป้าหมายหรือสูงกว่า
ถ้าสามารถบริหารต้นทุนให้เท่ากับหรือต�่ากว่างบประมาณ ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง 
ภาระค่าใช้จ่ายของโครงการจะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและชื่อเสียงของบริษัทฯ 

ความล่าช้าของโครงการที่ท�าให้แผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่วางไว้อาจเกิดจากกรณีต่างๆ 
อาทิเช่น

1. บริษัทฯ หรือผู้รับเหมาช่วงด�าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด�าเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดล้อม 

 ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระหว่างโครงการ 

ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค แล้วยังอาจถูกเรียกร้อง 
ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ ดังนั้น เพื่อป้องความเส่ียงดังกล่าวในการบริหาร
โครงการตั้งแต่เริ่มแรก บริษัทฯ มีนโยบายให้จัดท�าแผนงาน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม
ควบคมุการปฏบิตังิาน ตดิต่อประสานงานกบัเจ้าของโครงการและหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องสม�า่เสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน 

ในส่วนของการจ้างผูร้บัเหมาช่วง บรษิทัฯ เลอืกผูร้บัเหมาช่วงทีม่ปีระสบการณ์ผลงานส่งมอบได้
ตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความล่าช้าที่อาจจะให้เกิดขึ้นความเสียหายของ
ผู้รับเหมาช่วงจึงก�าหนดให้ผู้รับเหมาช่วงต้องวางหลักประกันการท�างานให้แก่บริษัท ส�าหรับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถระบุผู้รับผิดได้นั้น เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ บริษัทฯ จะท�าสัญญาประกัน
ภัยให้กับโครงการต่างๆ เพื่อให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

วสัดกุ่อสร้างทีบ่รษิทัฯ น�ามาใช้ในการด�าเนนิงานโครงการนัน้ มทีัง้วสัดทุีต้่องสัง่ซือ้ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ วสัดบุางรายการอาจใช้เวลานานในการสัง่ซือ้และการจดัส่ง ทัง้นี ้บรษิทัฯ ลดความเสีย่ง 
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ดงักล่าวโดยการจดักลุม่ประเภทวสัดทุีต้่องใช้ระยะเวลาในการสัง่ซือ้นาน (Long Lead Equipment) โดยได้ 
ท�าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อรองรับโครงการของบริษัทฯ ที่ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว อกีทัง้เพือ่ให้มรีะยะเวลาเพยีงพอทีจ่ะไม่เกดิความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิโครงการ ทัง้นี้ 
ก่อนเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ ที่ส�าคัญโดยติดต่อ 
กับผู้จัดหา/ผู้ขายวัสดุ ( Supplier) หรือการท�าบันทึกความร่วมมือเฉพาะรายกับผู้ขาย (Exclusive Supply) 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเบื้องต้นถึงความพร้อมในการจัดหาวัสดุที่ส�าคัญได้ตามปริมาณที่เพียงพอและ 
ทนัต่อเวลาทีบ่รษิทัฯ ต้องการใช้ และมกีารเจรจาต่อรองราคาวสัดกุ่อสร้างล่วงหน้า เพือ่ใช้ในการวางแผน
และรกัษาระดบัต้นทนุให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัราคาทีเ่สนอในการประมลู การประมาณการค่าใช้จ่าย 
Contingency ไว้ในประมาณการต้นทนุล่วงหน้าตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอราคา เพือ่ลดความเสีย่งความผนัผวน
ของราคา และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัให้ความส�าคญัในการช�าระเงนิภายในเครดติเทอมทีไ่ด้รบัจากผูข้าย รวมทัง้
ด�าเนนิธรุกจิอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ให้ผูข้ายเกดิความเช่ือม่ัน ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัการปฏบิตัทิีด่จีากผูข้าย
ในการส่งวัสดุได้ตรงตาม ค�าสั่งซื้อและส่งสินค้าภายในระยะเวลามาโดยตลอด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการงานก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช�าระเงินจาก
ผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด เนื่องจากการเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไป
ตามค่างวดงานที่ก�าหนดหรือเป็นไปตามความส�าเร็จของงานที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน แต่เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่
เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและฐานะทางการเงินมั่นคง และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงท�าให้
เกิดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่างวดงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ 
มีการพิจารณาการรับงานอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆ 
รวมถึงศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านฐานทางการเงิน 
ผลการด�าเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความมั่งคงทางธุรกิจของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และอาจ
จะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าช�าระเงิน ค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้มีค่อนข้างน้อย แต่อาจมีความเส่ียงกรณทีีไ่ม่สามารถเกบ็หนีไ้ด้
ตรงตามเวลาทีก่�าหนด เนือ่งจากหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิมขีัน้ตอนการพจิารณาและอนมุตัทิียุ่ง่ยาก
และซับซ้อนมากกว่าภาคเอกชน แต่อย่างไรตาม ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินค่างวดงานจากบริษัท  
อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวในข้อ 2.1 ซ่ึงบริษัทฯ ได้พิจารณาในการบันทึก 
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ รายได้ทีย่งัไม่เรยีกช�าระ และลูกหนีเ้งนิประกนัผลงาน
ตามสัญญาก่อสร้าง จ�านวนรวม 366 ล้านบาท 

3.2 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

ตามข้อก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1  
ณ วนัสิน้งวดปีบญัชใีนทกุๆ ปีตลอดอาย ุและอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage  
Ratio : EBITDA/Interest Expenses) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักจากการตั้งส�ารอง
ทางบัญชีส�าหรับการลงทุนในหุ้น APOT และการรับงานโครงการ APOT ในงบการเงินปี 2561 ส่งผล 
ให้บรษิทัฯ ไม่สามารถรกัษาเงือ่นไขอตัราส่วนทางการเงนิ Interest Coverage Ratio ได้ ซึง่บรษิทัฯ ได้แก้ไข
ปัญหาดงักล่าวเพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบทางลบต่อความน่าเช่ือถอื โอกาสการทางธุรกจิ และการระดมเงนิทนุ 
ในอนาคตของบริษัทฯ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายใน 
การขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาทก่อนครบก�าหนด (หุ้นกู้มีก�าหนดช�าระคืนในเดือนมีนาคม 2563) โดย
ก�าหนดวันช�าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นวันที่ 29 มีนาคม 2562 
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3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และต้นทุนโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ท�าให้
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุนหรือ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเส่ียงตั้งแต่การประเมินต้นทุนก่อนเข้า
ประมูลงานโดยประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อสินค้า/วัสดุที่สูงกว่าอัตรา
แลกเปลี่ยนจริงในขณะนั้น เพื่อส�ารองต้นทุนเผื่อส�าหรับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนที่จะเกิดขึ้น 
จริงส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จ�าเป็นต้องน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษัทฯ  
มีการเจรจาต่อรองเจ้าของโครงการก�าหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกุลเดียวกัน จากนั้นบริษัทฯ 
จะบริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีไ่ด้รบัมาจากผูว่้าจ้างด้วยวธีิการจบัคู่รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการน�าฝากเงินที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
ไว้ในบญัช ีFCD (Foreign Currency Deposit) เมือ่โครงการมภีาระค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ 
บรษิทัฯ จะใช้เงินจากบญัช ีFCD จ่ายช�าระภาระดงักล่าว นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัท�าสัญญาซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า และการท�าประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Link) 

ในปี 2561 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้ส่งมอบโครงการที่รับช�าระค่างานด้วยสกุลบาทและ
เงินตราต่างประเทศ 1 โครงการ คือ โครงการงานจัดหาและติดต้ังทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์
การผลิตบุหรี่จากโรงงานยาสูบ และบริษัทฯ ได้มีการช�าระค่ามัดจ�าเครื่องจักรที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ส�าหรับโครงการ APOT 

3.4 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทฯ มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียน 
ค่อนข้างสูง ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าจ้าง
ส�าหรบัการให้บรกิารก่อสร้างภายหลงัจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน หากผูว่้าจ้างมปัีญหาช�าระเงนิ
ล่าช้ากว่าก�าหนด หรือบริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ 
โครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีการรับงานจาก
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบสาธารณปูโภคของภาครฐั ซึง่กลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นหน่วยงานราชการมกัจะมคีวามล่าช้าในการเบกิจ่ายค่า
งวดงาน เพื่อการลดความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ มีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการ
เพือ่ให้ได้มาซึง่เงือ่นไขการช�าระเงนิทีร่ดักมุ การขอเงนิรบัล่วงหน้าจากผูว่้าจ้าง และมีมาตรการวางแผนการ
บริหารสภาพคล่องด้วยการจัดท�าประมาณการทางการเงินในแต่ละโครงการ เพื่อการวางแผนและบริหาร
จัดการในแต่ละโครงการให้ระยะเวลาที่ได้รับช�าระเงินค่างวดงานกับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ใกล้เคียงกัน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน และยังได้จัดหาเงินทุนหมุนเวียนจาก 
แหล่งต่างๆ เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 
2559-2561 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการขยายตวัและนโยบายการลงทนุของกลุม่บรษิทัฯ นอกจากนัน้แล้ว ยงัม ี
การจัดท�าประมาณการกระแสเงินสดในภาพรวมเป็นรายเดือน เพื่อการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ 
การด�าเนินธุรกิจ 

3.5 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่ม 

เนือ่งด้วยความจ�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุทางการเงนิแก่บรษิทัย่อย 
ด้วยการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ หรือให้บริษัทย่อยใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนหรือมีก�าไรค่อนข้างต�่า อันเป็นหตุให้การขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินจนท�าให้ไม่สามารถช�าระหนี้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในฐานะ 
ผู้ค�้าประกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดอ�านาจอนุมัติและขั้นตอน 
การปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย 
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4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั เคพเีค 1999 จ�ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ�านวน 1,743,941,131 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 28.30 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด 
เป็นบริษัทฯ ที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงท�าให้ในกรณีที่มี 
ผูถ้อืหุน้มาประชมุผูถ้อืหุน้ไม่ถงึครึง่หนึง่ของหุน้ทัง้หมด บรษิทั เคพเีค 1999 จ�ากดั อาจจะสามารถควบคมุ
มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมดส�าหรบัวาระทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่งที ่
กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่น
อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการถ่วงดุลอ�านาจจึงก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งก�าหนด
นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมรวมถึงบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ซ่ึงในการประชุมบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติในวาระน้ันๆ  
รวมทัง้การจดัให้มคีณะกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามเป็นอสิระเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบรษิทัเพือ่แสดง
ความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการท�างานกลั่นกรองเรื่องต่างๆ  
ที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและถ่วงดุลอ�านาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น6.
ชื่อบริษัท : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ 

  วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
  และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
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 : 770,397,245.00 บาท
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 770,395,728.12 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ : 6,163,165,825 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 ถนนหลังสวน 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
เว็บไซต์ : 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 : ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปา
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 51 (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 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 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

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มนางไพจิตร  รัตนานนท์ 1,766,385,830 28.66%

- นางไพจิตร  รัตนานนท์ 22,444,699 0.36%

- บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด(1) 1,743,941,131 28.30%

2. SMPR Holding Pte. Ltd.(2)    348,434,992 5.65%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด    218,371,748 3.54%

4. นายแสงชัย  วสุนธรา    201,734,370 3.27%

5. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ     180,000,000 2.92%

6. นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์     85,124,999 1.38%

7. นายสมัย ลี้สกุล      67,905,961 1.10%

8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING    
 CORPORATION  LIMITED, SINGAPORE BRANCH 

    59,156,567 0.96%

9. NOMURA PB NOMINEES LTD.     47,199,799 0.77%

10. นายศรัญ ประกายรุ้งทอง     43,648,500 0.71%

11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 3,145,203,059 51.03%

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด 6,163,165,825 100.00%

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�าไรสุทธิหลังจากหักภาษี

และส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่
กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนิน
การดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้อืหุน้ เช่น ใช้เป็นทนุส�ารองส�าหรบัการช�าระคืนเงนิกู ้ใช้
เป็นเงนิลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิของบรษิทัฯ หรอืกรณมีีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมีผลกระทบต่อ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติ
ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 3 ปีทีผ่่านมา ของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
เป็นดังนี้

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 101.91 ล้านบาท 357.93 ล้านบาท 399.13 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

92.79 ล้านบาท 290.76 ล้านบาท 305.96 ล้านบาท

ส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี 0.73 ล้านบาท 16.10 ล้านบาท 15.40 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ
หลังหักส�ารองตามกฎหมาย

101.18 ล้านบาท 341.83 ล้านบาท 383.73 ล้านบาท

รูปแบบเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล 5,869,693,296 หุ้น 5,135,985,760 หุ้น 4,563,502,886 หุ้น

เงินปันผลจ่าย เงินปันผล 11.74 ล้านบาท
(0.0020000 บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล 36.69 ล้านบาท
(0.00625 บาทต่อหุ้น)
ในอัตรา 20 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้น

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไร
สุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย

47.86% 30.01% 30.48%

หมายเหตุ: เงินปันผลและหุ้นปันผลอิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

ส�าหรับบริษัทย่อย ไม่มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ 9.
1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง 
พระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วข้อง 
ซึง่ประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
นโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการด�าเนินงานทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
ตลอดจนร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทส�าคัญ 
ในการก�ากบัดแูลตรวจสอบ และประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร
ระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายช่ือ 
ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์* ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์์ กรรมการอิสระ 
 และประธานกรรมการตวจสอบ

3. นายอรุณ  จิรชวาลา กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
 และประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ และประธาน
 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 และสรรหา

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ 
 และประธานกรรมการบริหาร

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และประธานกรรมการจัดการ

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ
 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

9. นางสาวภาวิตา  ล้ีสกุล กรรมการ และ
 ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

10. นายโลห์  อิง คี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
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รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
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11. นายเชวง  รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ

12. นายวิศัลย์  เอกธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม

13. นายอ�านวย  ลายไม้ ท่ีปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ **

14. นายนิธิธัช  ทิพย์อนันตสกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุ
 และโลจิสติกส์**

15. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

รวมจ�านวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด 9 3 6 4 4 4 9

  ประธานกรรมการ    กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย 
ลี้สกุล นายภาสิต ลี้สกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

โดยมนีางสาวอุน่เรอืน  สจุรติธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส เป็นเลขานุการ
บริษัท

• คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม*

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ๏

2. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ ๏

3. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ ๏

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ๏

5. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล กรรมการ

6. นายเชวง  รีศรีกิตต์ กรรมการ

รวมจ�านวนกรรมการ 6 4

  ประธานกรรมการ    กรรมการ   ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

* กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ
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• คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ๏

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ๏

3. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ ๏

รวมจ�านวนกรรมการ 3 3

  ประธานกรรมการ    กรรมการ   ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

*กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

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

• สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท

จ�านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 (ครั้ง)
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 1/1 6/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 1/1 7/7 4/4 3/3 ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

3. นายอรุณ  จิรชวาลา 1/1 7/7 4/4 3/3 1/1 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 1/1 7/7 4/4 3/3 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 3/3 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

6. นายสมัย  ล้ีสกุล 1/1 6/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 1/1 ไม่ได้เป็น

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 3/3 ไม่ได้เป็น 2/2 1/1 2/2

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 3/3 1/1 2/2 1/1 2/2

9.1 นายโลห์ อิง คี
(ลาออกเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2561)

1/1 5/5 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 1/1 1/2

9.2 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล* - 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น * ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 2/2
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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 2561 กรรมการอิสระ ใช่ 2564

3. นายอรุณ  จิรชวาลา 2552 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 2548 2561 กรรมการอิสระ ใช่ 2564

6. นายสมัย  ล้ีสกุล 2550 2560 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2563

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 2556 2560 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2563

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 2550 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2564

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล* 2561 * กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562

• สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

* นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโลห์ อิง คี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. ผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
(นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์)

สายงานการตลาด
(รักษาการโดย  

นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(นายโลห์  อิง คี )

สายงานบริหารคุณภาพ
(รักษาการโดย

นายอ�านวย  ลายไม้)

สายงานบริการปฏิบัติ
การและบ�ารุงรักษา

(นายโฮ เวง วา )

สายงานปฏิบัติการ
(รักษาการโดย 

นายภาสิต ลี้สกุล)

สายงานวิศวกรรม
(รักษาการโดย

นายโลห์  อิง คี )

สายงานบริหารองค์กร
(นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล)

สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการโดย

นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(รักษาการโดย นายภาสิต  ลี้สกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(นายเชวง รีศรีกิตต์)

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

ผู้ตรวจสอบภายใน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 7 คน ดังนี้

1. นายภาสิต ลี้สกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการ
   ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด   

3. นายโลห์ อิง คี  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายเชวง รีศรีกิตต์  รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล  ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

6. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส  
   และเลขานุการบริษัท

7. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุน และอ�านวยการการท�างานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการ
และด้านงานอ�านวยการ น�าเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้เช่ือมต่อระหว่างกรรมการบริษัท 
และพนักงาน

2. ด�าเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น  
การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และน�าเสนอ 
งบประมาณประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไป
ตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

4. ก�ากบัดแูลการจดัการด้านทรพัยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพ และให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่
ที่ก�าหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. ด�าเนนิการด้านประชาสมัพนัธ์องค์กร และชมุชนสมัพนัธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทัง้สนิค้า
และบริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของ 
ผู้ถือหุ้น

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

7. ด�าเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด (ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด หรอืตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ทีจ่ะท�าขึน้กบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 
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การศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน: ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่
เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยี และหนงัสอืรบัรองความเป็นอสิระทีร่ายงานโดยกรรมการ
และผูบ้รหิาร และจัดส่งส�าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการตลาดทนุประกาศก�าหนด และตามทีบ่รษิทัฯ มอบหมาย 
อาทิเช่น

- ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการ
ก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

- ท�าหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนรายเดอืน ส�าหรบัประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดอืน กรรมการอสิระ
ที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อ
เดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

 2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ได้อนุมัติการ
จ่ายโบนัสกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน  
รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 930,000 บาท ดังนี้
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- นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  330,000 บาท

- กรรมการอิสระ 4 คน ๆ ละ 150,000 บาท ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 150,000 บาท

2. นายอรุณ  จิรชวาลา 150,000 บาท

3. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 150,000 บาท

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 150,000 บาท

3. ค่าเบีย้ประชมุ ส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้า
ร่วมประชมุต่อครัง้ (ให้เฉพาะกรรมการอสิระ)  

ส�าหรบับรษิทัย่อย ในปี 2561 มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพยีงบรษิทัเดยีว คอื บรษิทั สหการ
วิศวกร จ�ากัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คนๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน  

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็นดังนี้ (หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 930,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 1,050,000

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 450,000 40,000 30,000 ไม่ได้เป็น 20,000 ไม่ได้เป็น 540,000

3. นายอรุณ  จิรชวาลา 390,000 40,000 30,000 10,000 20,000 ไม่ได้เป็น 490,000

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร 390,000 40,000 30,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 460,000

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 390,000 ไม่ได้เป็น 30,000 10,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 430,000

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

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล 47,742 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 47,742

10. นายโลห์  อิง  คี 70,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 70,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีอาร์ซี รวม 3,327,742 บาท 3,027,742 120,000 120,000 20,000 40,000
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(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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11. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

12. นายเชวง  รีศรีกิตต์ ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
สหการวิศวกร 720,000

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษัท 4,047,742

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน
ปี 2560 ปี 2561

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

เงินเดือน 7 31.97 6 26.84

โบนัส 7 6.92
(โบนัสปี 2559)

6 1.39
(โบนัสปี 2560)

รวมทั้งสิ้น  38.89  28.23

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 6 คน ประกอบด้วยนายสมัย ลี้สกุล นายภาสิต ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายโลห์ อิง คี นายเชวง รีศรีกิตต์ 
  และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล

 2. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม
  และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และในที่นี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณา
การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

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

• ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

 ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (ในปี 2561 
รวม 64,725 บาท) ประกนัชวีติและอบุตัเิหตกุลุม่ ประกนัสขุภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน�า้มนั 
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(ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

 กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ
ปี 2560 ปี 2561

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

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 5 1.45 4 0.84

หมายเหตุ: ผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิต ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล

5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,345 คน 
ประกอบด้วยพนักงานประจ�า 411 คน และพนักงานชั่วคราว 934 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2560 ปี 2561

พนักงานประจ�า

ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการสายงานขึ้นไป) 7 6

สายงานการตลาด 23 21

สายงานวิศวกรรม 32 20

สายงานปฏิบัติการ 168 165

สายงานบริการงานก่อสร้าง 41 39

สายงานบริหารองค์กร 61 72

สายงานบริหารคุณภาพ 68 70

สายงานบัญชีและการเงิน 21 18

รวม 421 411

พนักงานชั่วคราว 608 934

รวมพนักงานทั้งหมด 1,029 1,345

• ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานจ�านวนรวมทั้งสิ้น 467.78 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส  
เงินประกันสังคม ค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
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(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)

ปี 2560 ปี 2561

พนักงานประจ�า 306.38 318.81

พนักงานสัญญาจ้าง 177.86 148.50

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 484.24 467.31

• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ ได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ทสิโก้มาสเตอร์ร่วมทนุ ซึง่จดทะเบยีนและบรหิารโดยบรษิทั
หลกัทรพัย์ ทสิโก้ จ�ากดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่พนกังาน และจงูใจให้พนกังาน
ท�างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด สมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพให้พนักงานจ�านวน 7.01 ล้านบาท และ 1.43 ล้านบาท ตามล�าดับ

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

1. บรษิทัฯ มกีระบวนการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานอย่างเป็นขัน้ตอนโดยค�านงึถงึลกัษณะงาน
และคณุสมบตัขิองพนกังานตามความต้องการ โดยเม่ือพนกังานมาเริม่งานกบับรษิทัฯ จะมีการปฐมนเิทศ
และชีแ้จงรายละเอยีดงานตาม Job Description ให้พนกังานได้รบัทราบเพือ่ความชดัเจนในการปฏบิตังิาน
ต่อไป

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจาก
สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดท�าสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

2.1 การจัดท�าบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม  

2.2 การจัดท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

2.3 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้
ในยามเกษียณอายุงาน บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจ�านวนปี
ในการท�างานตามที่กฎหมายก�าหนด โดยพนักงานสามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุน
ดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสมัครใจของพนักงาน

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณา
กรอบและงบประมาณการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัในภาพรวมของบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั 
เป็นประจ�าทกุปี ซึง่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพจิารณาเรือ่งดงักล่าวโดยพจิารณา
จากทัง้ปัจจยัภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ สภาวะเศรษฐกจิ อตัราเฉลีย่การขึน้เงนิเดอืนและ
การจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ แผนการ
ลงทนุระยะยาว ประวตักิารขึน้เงนิเดอืนและโบนสัในอดตี) เพือ่ก�าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละ
ปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
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4. บรษิทัฯ มกีารจัดท�าแผนพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานได้
พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้    

 4.1 พนักงานใหม่ 

  บรษิทัฯ ได้มกีารจดัปฐมนเิทศโดยจดัให้มกีารอบรมพืน้ฐานความรูด้้านต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็น
ส�าหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้าน
กระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหาร
คณุภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรูด้้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และระบบปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 4.2 พนักงานประจ�าทุกระดับ  

  บริษัทฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนา
ความรูค้วามสามารถทัง้ในด้านการบรหิารจดัการทัว่ไปและความรูเ้ฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ  โดย
จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ 

  ในปี 2561 มีการจัดอบรม ดังนี้

- หลกัสตูร “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบับรหิาร (จป.บรหิาร)” ส�าหรบั
พนกังานระดบั 9 ขึน้ไป เพือ่ให้ทราบถงึบทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิารในการบรหิาร
งานด้านความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายกระทรวงแรงงานก�าหนดและข้อปฏบิตัด้ิาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง

- หลกัสตูร “Leadership program” เพือ่ให้พนกังานในระดบัหวัหน้างาน (ตัง้แต่ระดบั 9 
ขึน้ไปได้มทีกัษะ ความรู ้และความสามารถ ในการบรหิารจดัการทัง้ด้านการท�างาน
และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา  

- หลักสูตร “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” ส�าหรับพนักงานระดับ
หัวหน้างานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- หลักสูตร“กฎหมายแรงงานเบื้องต้นและนิติกรรมสัญญา ส�าหรับพนักงานทุกระดับ 
เพือ่ให้พนกังานมคีวามรูค้วามเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเบือ้งต้น และสามารถ
น�าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  หลักสูตร “การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators 
(KPIs)” ส�าหรบัพนกังานทกุระดบั ซึง่จะอบรมในทกุๆปี เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ให้แก่พนักงาน และพนักงาน
สามารถจดัท�า KPIs รายบคุคลได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทศิทาง
เดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถน�าระบบ KPIs มาใช้ในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับ
ลกูจ้างทัว่ไปและลกูจ้างเข้าท�างานใหม่” เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาท
หน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการท�างาน สอดคล้องกับกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

- หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ” เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจ้างซึ่ง
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เป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค�าสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติ
งานในที่อับอากาศตามมาตรฐานหลักสูตรที่กฎหมายก�าหนดไว้ รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงานในที่อับอากาศให้แก่พนักงาน

-  หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น ผู้เกาะยึด
วัสดุ” เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นได้ทราบข้อก�าหนด และข้อ
ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น รวมถึง
ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

- - หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าได้อย่างปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก�าหนด และทราบ
ถงึอนัตรายจากไฟฟ้าและหลกัการป้องกนัอนัตรายเกีย่วกบัไฟฟ้า และได้ฝึกปฏบิตัิ
การปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ 

 นอกจากน้ี ต่อเนื่องจากปี 2560 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงให้มีการจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และ
ประยกุต์ใช้ความรูใ้นองค์กร จงึจดักจิกรรมหลกัสตูรการแลกเปลีย่นองค์ความรูห้รอื “Knowledge Sharing” 
โดยให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานน�าเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน เพื่อแลกเปลี่ยนให้กับ
พนักงานในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น

- หลกัสตูร “การจ�าแนกชนดิของวาว์” น�าเสนอโดยฝ่ายประเมนิราคา เพือ่ให้พนักงาน
ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวาวล์และชนิดของวาวล์

- - หลักสูตร “ขั้นตอนการปรับปรุงทางรถไฟ” น�าเสนอโดยฝ่ายน�าเสนอโดยฝ่าย
ประเมนิราคา เพือ่ให้ทราบถงึกระบวนการและขัน้ตอนในในการปรบัปรงุทางรถไฟ

- หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ TQA (Thailand Quality Award)” น�าเสนอโดยฝ่าย
บริหารคุณภาพเพื่อให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ TQA 

- หลกัสตูร “เจาะลกึสญัญาจดัซือ้” น�าเสนอโดยฝ่ายบรหิารจดัการพสัดแุละโลจสิตกิส์  
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ

ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้จัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน
และภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท)

การอบรมของพนักงาน
ปี 2560 ปี 2561

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก

ระดับพนักงาน 476 383 511 31

ระดับหัวหน้างาน 306 418 411 32

รวมชั่วโมงการอบรม 782 801 922 63
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5. การจัดท�ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดท�ากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

5.1  จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Group Line ชื่อ Mr. Engage เป็นการสื่อสารระหว่าง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานในองค์กร เพื่ออ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล 
และค�าแนะน�ากับพนักงาน

5.2  การจดักจิกรรมร่วมรบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั เพือ่ให้พนกังานได้
พบปะกบัผูบ้รหิาร ในโอกาสต่าง ๆ  เช่น กจิกรรม Big Cleaning Day และวนัสงกรานต์ 
เป็นต้น

5.3 จัดต้ัง HRBP (HR Business Partner) จัดให้มีผู้รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4  กิจกรรม 5ส เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหาร
และพนักงานแต่ละฝ่าย ร่วมประเมินผลกิจกรรม

5.5 การจัดท�ากิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ทั้งที่ส�านักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซท์งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ 
รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น 

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับ
พนักงาน โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่อง
ทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ช่องทางหลกัทีใ่ช้ในการสือ่สารดงักล่าวได้แก่ Intranet ซึง่ข้อมลูทีเ่ปิด
เผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ  ERP ข้อก�าหนดต่างๆ ของ 
ระบบ ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน แนะน�าพนักงานเข้าใหม่
ประจ�าเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือก
ปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใด
เพศหนึ่ง

8. บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะความคิดเหน็หรอืข้อร้องเรยีนผ่านผูจ้ดัการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อ
เสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีน เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารบคุคลเพือ่พจิารณาและด�าเนนิการต่อไป  
ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

• ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ไม่มี
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การกำากับดูแลกิจการ10.
1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส�าคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริม
การเติบโตอย่างย่ังยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธุรกจิ และนโยบายในการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัช่ันแจกให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพือ่ใช้เป็นหลกัในการประพฤตปิฏบิตั ิโดยการค�านงึถงึ 
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม  
ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ 
และปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโต
อย่างยั่งยืน และได้เปิดเผยคู่มือดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/นโยบาย 
การก�ากบัดแูลกจิการ” และได้ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึง่ของข้อบงัคับในการท�างานให้กบัพนกังานทกุคน

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลครัง้ที ่1/2561 และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่7/2561 
เมือ่วนัที ่2 และ 12 พฤศจกิายน 2561 ตามล�าดบั ได้มกีารพจิารณาเกีย่วกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

• พจิารณาทบทวนความเหมาะสมของการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) โดยมี
การพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการตามหลักปฏิบัติ 8 ข้อของ CG Code ครบถ้วน
หรือไม่ และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปด�าเนินการปฏิบัติที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ หรือยัง
ด�าเนนิการไม่ครบถ้วนภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม และให้จดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 

• พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการ นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน 

• อนุมัติระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1  
ปี 2561 ซึง่มกีารแก้ไขเพิม่เตมิให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 

• อนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย และอนุมัติ
การแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ คอื คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

• รบัทราบผลส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี 2561  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) โดยบริษัทฯ มีคะแนนเฉล่ียโดยรวม 
ร้อยละ 90 (ระดับ “ดีเลิศ” หรือ Excellent) เท่ากับปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนโดยรวมจากการส�ารวจบริษัทจดทะเบียนจ�านวน 657 บริษัท ที่อยู่ที ่
ร้อยละ 81 และคะแนนรายหมวดของบรษิทัฯ สงูกว่าค่าเฉลีย่ในทกุหมวดของการประเมินรวม 
5 หมวด ประกอบด้วยสทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั การค�านงึถงึ 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ 
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2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชดุ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์  ประธานกรรมการ - ตัวแทนจาก
   บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์  กรรมการอิสระ 

3. นายอรุณ  จิรชวาลา  กรรมการอิสระ

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์  กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร  กรรมการอิสระ 

6. นายสมัย  ลี้สกุล  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7. นายภาสิต  ลี้สกุล  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส 
เป็นเลขานุการบริษัท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/
รายงานการก�ากบัดแูลกจิการและดาวน์โหลดข้อมลู/กฎบตัร” ประกอบด้วย 10 หวัข้อ คอื คอืองค์ประกอบ 
คณุสมบตั ิขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง การประชุม องค์ประชุม อ�านาจอนุมัติ ค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

• คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์  ประธานกรรมการ 

2. นายสมัย  ลี้สกุล  กรรมการ

3. นายภาสิต  ลี้สกุล  กรรมการ 

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์  กรรมการ

5. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล  กรรมการ

6. นายเชวง  รีศรีกิตต์  กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วย 
นางไพจติร รตันานนท์ นายสมยั ลีส้กลุ นายภาสติ ลีส้กลุ และนางพจนย์ี เผ่าสวสัดิ ์กรรมการสองคนในสีค่นนี้ 
ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่องได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการด�าเนนิการ เช่น เรือ่งที่ 
กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา 
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น 

2. ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจ�านวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง
ความรู้ความช�านาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท

3. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

4. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท 
โดยให้มีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี และก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไป 
ตามนโยบาย กลยทุธ์ และทศิทางทีก่�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่เพิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกจิสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ยกเว้นนโยบายหรอืการด�าเนนิงาน
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. พจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งทีม่สีาระส�าคญั เช่น แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงการลงทนุขนาดใหญ่  
อ�านาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด 

6. ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการด�าเนินงาน  
โดยก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อ 
การพฒันาและปรบัปรงุการด�าเนนิงานของบรษิทั โดยค�านงึถงึความปลอดภยัและสขุอนามยั 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

7. ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องค์กรควบคู่กับการสร้าง 
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบเทคโลยีสารสนเทศ

9. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสม�่าเสมอ และเม่ือระดับ
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

10. ก�ากบัดแูลและพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนเพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏบิตัิ 
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบัติตามคู่มือ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความต้ังใจและ 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

13. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน 
และการติดตามผล 
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14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการช�าระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไก 
ในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์
จะแจ้งเบาะแสหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายอย่างมปีระสทิธผิล และเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

16. พจิารณาแผนสบืทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

17.  ก�ากบัดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกปี และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

18. ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และ 
มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
การประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

20. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

21. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ โดยแสดง
ควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรือ่งส�าคัญต่างๆ ตาม
นโยบายข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

22. อ�านาจในการด�าเนนิการดงัต่อไปนีจ้ะกระท�าได้กต่็อเม่ือได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อน 
ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการทีมี่ส่วนได้เสีย 
ในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมใน
หลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรู ้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

24. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้รหิารตามทีเ่หน็สมควรให้เป็น คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษิทั และร่วมพจิารณาอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยก�าหนด
ให้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อย และมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารท�ารายการ
ระหว่างกันเป็นประจ�าทุกปี

  ทัง้นี ้การมอบอ�านาจแก่กรรมการดงักล่าวข้างต้น จะไม่รวมถงึการมอบอ�านาจทีท่�าให้
กรรมการชดุย่อยต่างๆ สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี  
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หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท�ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  
รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด�าเนินการ 

25.1 คณะกรรมการจะต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการซึ่งคณะกรรมการได้ 
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการรบัผดิชอบตดัสินใจในการด�าเนนิงาน เช่น การจัดซือ้ 
จดัจ้าง การรบับคุลากรเข้าท�างาน การบรหิารจดัการงานประจ�า (day-to-day operation) 
เป็นต้น 

25.2 คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังในการอนุมัติรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการ
ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติ
เรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมใน 
การบรหิารงานประจ�าของบรษิทัฯ ประธานกรรมการเป็นผูท้�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแล 
ให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส�าเร็จลุล่วง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอรุณ  จิรชวาลา   

3. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์  

โดยมนีางสาวเรวด ี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชดุปัจจบุนัจะครบ 
วาระวันที่ 24 เมษายน 2562) 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
การเพ่ิมเติมขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบข้อ 2.2 และ 2.5 ให้ครอบคลุมถึงการเลิกจ้าง 
ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชด้ีวย กฎบตัรฉบบัล่าสดุได้ถกูเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย  
10 หวัข้อ คอื วตัถปุระสงค์ของการตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
องค์ประกอบและคณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชมุ องค์ประชมุ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดย 
การประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิทัง้
รายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอื 
ตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทก็ได้

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก�าลังพลของการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน หรอืคดัเลอืก /เสนอแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในในกรณใีช้บรกิารจากหน่วยงาน 
ภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ 
มีประสทิธผิล และพจิารณา ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการแต่งต้ัง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 
ภายใน และการเปลี่ยนแปลง/เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงาน
ภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ 
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า 
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณทางธรุกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงานส�าคญัๆ 
ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน 
ของบริษัท

8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.6 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แต่ละท่าน
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8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร

8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ท�าอย่างเป็นประจ�า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

9.2 รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน

9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือ 
การกระท�าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน 
ของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุ 
แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 ข้อสงสยั หรอืสนันษิฐานว่าอาจมกีารทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องส�าคญั
ในระบบการควบคุมภายใน

10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมี 
นยัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการ
บรษิทัและผูบ้รหิารแล้วว่าต้องด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข เมือ่ครบก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั  
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานส่ิงทีพ่บดงักล่าวต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบ 
ในการด�าเนนิงานของบรษิทัได้กระท�าความผดิตามทีก่ฎหมายระบ ุและได้แจ้งข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบั 
พฤตกิารณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัรบัทราบ และเพือ่ด�าเนนิการตรวจสอบ 
ต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัช ีพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัทีต้่องแจ้งดงักล่าว และ 
วธิกีารเพือ่ให้ได้ซึง่ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์นัน้ ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 
ประกาศก�าหนด

12. ให้มอี�านาจเชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงาน หรอืพนกังานของบรษิทัหารอื หรอืตอบ
ค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 

3. นายอรุณ  จิรชวาลา  

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์  

5. นายภาสิต  ลี้สกุล  

6. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์  

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  
(คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา หัวข้อขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ 2.1 และ 2.2 ส�าหรับ 
การเพิม่เตมิการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู รองจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 1 อนัดบั กฎบตัรฉบบัล่าสดุได้
ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 พิจารณาก�าหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปีของ 
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผล 
การด�าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

1.2 ก�าหนดเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และร่วมประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี
ของประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่น�าเสนอผลการประเมนิ
ให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการ
บรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ว่ามีความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
โดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดย
เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 

1.4 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่พจิารณาอนมุตัสิ�าหรบัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิารประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะน�าเสนอ 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ
และพนกังาน (ESOP) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหามหีน้าทีพ่จิารณา
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เงือ่นไข หลกัเกณฑ์การจดัสรรทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมต่อทัง้พนกังาน และผูถ้อืหุน้ และ
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการ 
เกนิกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรพัย์ทัง้หมดทีจ่ะจดัสรร โดยต้องไม่มคีณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

2.1 ก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 
อันดับได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ และต�าแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลื่อนต�าแหน่งมาด�ารงต�าแหน่งข้างต้น โดยการ
พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ที่เหมาะสม เป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

2.2 สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู ้บริหารระดับสูงรอง 
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุในข้อ 2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นดังนี้ 

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 
ผู้แต่งตั้ง ส�าหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจ�านวนกรรมการ 

- เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้ ส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทน
ต�าแหน่งที่ว่างลงกรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ส�าหรับการแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ 

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�า
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมหีน้าทีใ่นการด�าเนนิ
การเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมี
อ�านาจในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ�าเป็น หรือเห็นสมควร

4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ  จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร  

3. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 

4. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล 

โดยมนีางสาวจรญูลกัษณ์  หร่องกระโทก ผูช่้วยเลขานกุารบรษิทั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
จะครบวาระวันที่ 19 มีนาคม 2564)

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลหัวข้อ
องค์ประกอบให้สอดคล้องกบัการแต่งตัง้กรรมการเข้ามาเป็นกรรมการบรรษทัภบิาลเพิม่อกี 1 คน กฎบตัร
ฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ทีฝ่่ายจดัการ
ทบทวนและน�าเสนอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏบิตั ิและ/หรอืนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ต่ีอคณะกรรมการ 
บริษัท

3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการด�าเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัมีอ�านาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 คน 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ  จิรชวาลา เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 

3. นายภาสิต  ลี้สกุล  

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์  

โดยมีนางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชดุปัจจบุนั 
จะครบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ถกูเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 
6 หวัข้อ คอื องค์ประกอบและคณุสมบตั ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส�าคัญประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยง 
ในการเข้าประมลูงาน ความเสีย่งด้านการจดัหาวตัถดุบิและอปุกรณ์ ความเสีย่งการก่อสร้าง 
ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่ 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. ก�าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการตามแผนงาน 

3. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่งองค์กรก�าหนดวางกลยทุธ์ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

4. ก�ากบัดแูล สนบัสนนุ ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. รายงานต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เกีย่วกบัรายการความเสีย่งทีส่�าคญั การประเมนิ
สถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการด�าเนินงาน รวมถึงวิธี
การป้องกันและส่ิงที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว 

6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี�านาจจดัตัง้คณะท�างานเพือ่ท�าหน้าทีด้่านบรหิารความเสีย่ง  
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

6. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน 
ดังนี้ 

1. นายสมัย  ลี้สกุล เป็น ประธานกรรมการบริหาร

2. นายภาสิต  ลี้สกุล  

3. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์  

4. นายโลห์ อิง คี  

โดยมีนางสาวรุ่งนภา  บุพฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

การยกเลิกคณะกรรมการจัดการในเดือนมกราคม ปี 2562 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 มีมติยกเลิก 
คณะกรรมการจัดการ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการบรหิารให้ครอบคลมุของคณะกรรมการจดัการและปรบัเปลีย่นอ�านาจอนมุตัแิละด�าเนินการ 
โดยแทนทีอ่�านาจการอนมุตัขิองคณะกรรมการจดัการด้วยคณะกรรมการบรหิาร และได้อนมุตักิฎบตัรของ
คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย 5 หวัข้อ คอื องค์ประกอบ ขอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  
วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (อนุมัติโดยที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมหน้าที่และ
ความรับผิดชอบคณะกรรมการจัดการที่ยกเลิกไป)

1. ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนธรุกจิ แผนการด�าเนนิงาน งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
ลงทุนประจ�าปี ตารางอ�านาจอนุมัติ อ�านาจการบริหารต่างๆ และโครงสร้างการบริหาร
งานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ 
แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพธรุกจิ พร้อมให้ค�าปรกึษา แนะน�า การบรหิาร
จัดการแก่ผู้บริหาร

3. ด�าเนนิการจดัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีการให้กูย้มื การกู้
ยมื การจดัหาวงเงนิสนิเชือ่ รวมถงึการให้หลกัประกนั จ�าน�า จ�านอง ค�า้ประกนั และการอืน่ๆ  
รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน
การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. พจิารณาการเข้าท�าสญัญาเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ และสญัญาเกีย่วกบัการซือ้ทรพัย์สนิ
หรือท�าให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อท�าสัญญาดังกล่าว

5. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ
เงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล 
ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป โดยอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหาร 
1 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอ�านาจของคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสรรหา

8. ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์
ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

10. ด�าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการบริหารได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
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อ�านาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ  
ตามคู่มืออ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ อาทิเช่น

เรื่อง คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การอนุมัติงบประมาณโครงการ
- 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

7. คณะกรรมการจัดการ (ถูกยกเลิกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนมกราคม 
2562)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จ�านวน 
10 คน ดังนี้

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการจัดการ

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายโลห์ อิง คี รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายเชวง  รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

6. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

7. นายวิศัลย์  เอกธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม

8. นายอ�านวย  ลายไม้* ที่ปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ

9. นายนิธิธัช  ทิพย์อนันตสกุล* ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์

10. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

* ครบอายุสัญญาจ้างงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุพฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

1. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. อนมุตัคิวบคมุดแูลการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกจิแผนธุรกจิ และ
กลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

3. พจิารณาการเข้าท�าสญัญาเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ และสญัญาเกีย่วกบัการซือ้ทรพัย์สนิ
หรือท�าให้ได้มาซ่ึงสิทธิเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อท�าสัญญาดังกล่าว
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4. อนมุตักิารใช้จ่ายเงนิลงทนุทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ทีไ่ด้รบัอนมัุตจิาก
คณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

5. ด�าเนนิการจดัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีการให้กูย้มื การกูย้มื  
การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นๆ  
รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน ์
ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

6. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล 
ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป

8. ด�าเนนิการอืน่ ๆ  เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้น หรอืตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือ
สงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการบรหิารมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2561 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561  นายโลห์ อิง คี ได้ลาออกจากกรรมการ 
    แต่ยังคงด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2561   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 
    มมีตแิต่งตัง้นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ เป็นกรรมการแทน นายโลห์ องิ คี 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 
    มีมติแต่งตั้ง นางสาวภาวิตา ลี้สกุล เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ 15 มกราคม 2562   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 
    มีมติยกเลิกคณะกรรมการจัดการ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต 
    อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให ้
    ครอบคลมุของคณะกรรมการจดัการ และปรบัเปลีย่นอ�านาจอนมุตั ิ
    และด�าเนินการ โดยแทนที่อ�านาจคณะกรรมการจัดการด้วย 
    คณะกรรมการบริหาร

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

• กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้นถึงบุคคลที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือ
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ให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากนั้นน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ตามล�าดบั (น�าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่อนมัุต ิเฉพาะกรณกีารเพิม่จ�านวน
กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) 

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ โดยนบัรวมการถอืหุ้น 
ของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษา 
ทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้น 
ส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

• การสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
การท�างานทีค่วามเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ 
ตามล�าดบั (น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตั ิเฉพาะกรณกีารเพิม่จ�านวนกรรมการ และการเลอืกตัง้ 
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
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3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธาน 
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการ 
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  
ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น
ผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

• การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการสรรหาผู้บริหาร
ระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏบิตักิาร ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด จะกระท�าโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพือ่
สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างาน 
ที่ความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย
ในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ 
การเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให ้
ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณา
ถ่ายทอดความรู้ในการท�างานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนต�าแหน่งตน 
ในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

• การศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ 
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจ 
ในการพจิารณาคณุสมบตัอิืน่ ๆ  ประกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
และสรรหา

• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

• มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร 

• มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 
ขององค์กร 

• นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหาร

คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ดังนี้ 

“ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ ้นส่วนในห้างหุ ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ ้นส่วนไม่จ�ากัด 
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น 
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้ง 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” 
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และก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ไม่เข้าข่ายที่ระบุในข้อบังคับให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับทราบ

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายในการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม
โดยมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/
หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม อย่างน้อยตามสดัส่วนการถอืหุน้ เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล และ
ควบคุมการด�าเนินธุรกิจ 

- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ 
รับทราบ 

- ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ  
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และด�าเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มา
หรือจ�าหน่ายซึ่งสินทรัพย์

- รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส และ
ในกรณทีีม่เีรือ่งทีม่นียัส�าคญัของบรษิทัดงักล่าว อาทเิช่น การเพิม่หรอืลดทนุ การเลิกบรษิทั ให้น�าเสนอเรือ่ง 
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนด�าเนินการใดๆ 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติระเบียบ 
ข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ให้สอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และให้ประกาศใช้แทนระเบียบ 
ข้อบังคับฉบับเดิมที่เคยอนุมัติในปี 2548 และให้ระเบียบข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 
ข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักการพิจารณาข้อมูลภายใน 

ข้อมูลภายในที่ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มี
การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึง่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรอืมูลค่าหลักทรพัย์
ของบรษิทัฯ ซึง่ได้แก่ข้อมลูของบรษิทัฯ หรอืบคุคลวงในทีน่่าจะมนียัส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคา หรอื
มลูค่าของหลกัทรพัย์ หรอืการตดัสินใจลงทนุ ข้อมูลดงักล่าวรวมถงึข้อมูลเกีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน ผูถ้อืหุ้น 
รายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือผู้บริหารส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจน 
พอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ระเบียบข้อบังคับในการการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่านตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นใด 
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รวมทั้งก่อนการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างต่อผู้ลงทุนทั่วไปในช่องทางอ่ืน โดยมอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการสายงาน และเลขานุการบริษัท 
ท�าหน้าที่เป็นโฆษกในการเปิดเผยข้อมูลในนามบริษัทฯ

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจ้างของกลุ่มบรษิทัทอีาร์ซ ีและบคุคลภายนอกทีม่าปฏบิตัิ
หน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในด้วย 
ความระมัดระวัง และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไป 
ข้างนอก และต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฎิบัติงาน
และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วยนโยบายการรักษา
ความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การแบ่งแยกหน้าที ่การควบคมุการเข้าออกห้อง  
Server และการป้องกันความเสียหาย เป็นต้น และจะต้องไม่น�าข้อมูลภายในไปเปิดเผย
โดยมิชอบ หรือน�าข้อมูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าโดย 
ทางตรงหรือทางอ้อม 

  กรณีบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการท�างาน หรืออยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
ที่จ�าเป็นให้กับกลุ่มบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในอันอาจจะมีผลต่อความเคล่ือนไหว 
ของราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ อาทเิช่น ทีป่รกึษาทางการเงนิ ทีป่รกึษากฏหมาย เป็นต้น 
จะต้องด�าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นท�าข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidentiality 
Agreement) ก่อนที่จะให้เข้าถึงข้อมูลภายใน

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ใช้ความลับ และ/หรือ
ข้อมลูภายในทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทีมี่หรอือาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ มาใช้เพือ่การซือ้ หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขาย หรอืชักชวน
ให้บคุคลอืน่ซือ้หรอืขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึง่หุน้ หรอืหลกัทรพัย์อืน่ของบรษิทัฯ 
(ถ้ามี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น หรือน�าข้อมูลภายในออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อ่ืนกระท�าการดังกล่าว โดยตนได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

  ทั้งน้ี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมง
หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 

  นอกจากนั้นแล้ว กรณีที่บุคคลที่ระบุในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายใน
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่ยังไม่ได้ 
เปิดเผยต่อสาธารณชน ต้องไม่ท�าการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัจดทะเบยีน 
อื่นดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น 
ต่อสาธารณชนแล้ว 

4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท�าแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหาร 
แผนชั่วคราว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตาม
มาตรา 59* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 
ด้วยวิธียื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 3 วนัท�าการนบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน และให้แจ้ง
ต่อเลขานกุารบรษิทัเพือ่รายงานการเปลีย่นแปลงดงักล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 
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  หากมีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา 59 จะมีบทก�าหนดโทษตามมาตรา 
275* แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไข
เพิ่มเติม)

5. การไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดอย่างร้ายแรง 

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 850,000 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 400,000 บาท

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 400,000 บาท

กิจการร่วมค้า:

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

- ค่าบริการอื่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี ปี 2561

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 11,510 บาท

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 1,792 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารกิจการที่ยึดมั่น ตามหลักธรรมาภิบาล  
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการ บริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมาย ให้คณะ
กรรมการธรรมาภิบาลด�าเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจน
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แนวปฏิบัติ ที่ดีด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลคร้ังที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2561 เมื่อันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ทบทวนความเหมาะสมของการ
ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทีอ่อกโดยส�านกังาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาทบทวนคู่มือ
การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ฉบบัทีบ่งัคบัใช้ปัจจบุนั และในกรณทีีต้่องมกีารแก้ไขเพิม่เตมิให้สอดคล้อง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่ออนุมัติและประกาศใช้แทนฉบับเดิม โดยก�าหนดกรอบระยะเวลาให้ด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม  
(ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2562 

คูมื่อการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ฉบบับงัคบัใช้ปัจจบุนั (ฉบบัมกราคม 2560) และการปฏบิตัิ
ตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อิงตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ อาทิเช่น 

หมวดการค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- บริษัทฯ ควรจัดท�ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative 
(GRI) 

 การด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ: จะด�าเนินการภายในปี 2562 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- บริษัทฯ ยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายก�าหนดเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระที่เป็นไป
ตาม CG Code คือ กรรมการอิสระไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี 

- ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

- กรณทีีป่ระธานกรรมการมไิด้เป็นกรรมการอสิระควรส่งเสรมิให้เกดิการถ่วงดลุด�านาจ เช่น 
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึง่และกรรมการอสิระรายหนึง่
ควรร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชุมกรรมการ 

 การด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ: จะสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม

การเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการให้สทิธขิัน้พืน้ฐานต่อผูถ้อืหุน้ เช่น การเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง 
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ 
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง 
ความเหน็ในทีป่ระชมุอย่างเป็นอสิระ และยงัสนบัสนนุให้กรรมการบรษิทัทกุคน ผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูส้อบบญัชี 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 บริษทัฯ ได้จัดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 ในวนัที ่27 เมษายน 2561 และในระหว่างปี 
ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนี้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

วันที่ 14 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/
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การประชมุผูถ้อืหุน้” ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 
กนัยายน ถงึ 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่เป็นช่วงเวลาก่อนทีจ่ะมกีารประชมุคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเพือ่คดัเลอืกกรรมการแทนกรรมการทีค่รบรอบต้องออกตามวาระ และทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่พจิารณาวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถแจ้งบรษิทัฯ ถงึประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสารและไปรษณีย์ ทั้งนี้ 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติในการได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด 

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศกึษาหนงัสอืเชญิประชมุเป็นการล่วงหน้า ก่อนวนัประชมุ 30 วนั  
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 และ
เอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
ได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวโดยการแจ้งข่าวผ่านระบบ SET Community 
Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ 
การประชมุตามวาระต่าง ๆ  ให้ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และได้โฆษณา
ค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ 3 วนัตดิต่อกนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั และในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร และประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี 
ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน  
และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของ 
คณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริม่การประชมุ ประธานทีป่ระชมุได้แนะน�ากรรมการ ทีป่รกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชี 
ต่อทีป่ระชมุ ทีป่รกึษากฎหมายได้แจ้งวธิปีฏบิตัใินการประชมุ วธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และคะแนนเสยีง 
ที่ต้องการในแต่ละวาระ การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม  
โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มี
การน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวธิกีารในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถ้อืหุน้ โดยแยกเป็น 
ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นใช้สิทธิใน 
การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธทิีจ่ะเลอืกกรรมการทีเ่หน็ว่ามคีณุสมบตัิ
เหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็น
หลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจาก
น้ันแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ หรือต้ังข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จะมีกรรมการและผู้บริหาร 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละ
วาระ 

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ที่ส�าคัญในรายงาน 
การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 

(1) วิธีการออกเสียงลงคะแนนและคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ 

(2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง เป็นจ�านวนเสียงและสัดส่วนเท่าใด 

(3) รายชื่อพร้อมทั้งต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วม
ประชุม 
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(4) สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น  
รวมทั้งค�าชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

บริษัทฯ ได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วัน
นับจากวันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และ
เสยีงของการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนัประชมุ

บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ ้นของผู ้ถือหุ ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ร้อยละ 63.81 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนัรวมทัง้แนวทางการปฏบิตัเิป็นไปตาม 
คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีฉบบัมกราคม 2560 ส่วนที ่2 นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่/ี แนวปฏบิตัิ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
ตระหนกัถงึความสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ ซึง่จะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก�าไร  
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล 
เป็นอย่างดี 

นโยบาย และแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ  ปรากฏดงัคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี  
ฉบับมกราคม 2560 ส่วนที่ 2 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี/ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแยกหัวข้อย่อยของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นดังนี้ พนักงาน  
ผู้ถือหุ้น คู่แข่งขัน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ระบบเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน สังคมและชุมชน ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และ 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการระบุแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการปฏิบัติต่อคู่แข่งการค้า ลูกค้า  
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และพนักงาน ในส่วนที่ 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ  
อีกด้วย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

บรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยการปฏบิตัเิกีย่วกบัระบบบรหิารคณุภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บรษิทัฯ จดัช่องทางให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่สามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกีย่วกบัการท�าผดิกฎหมาย 
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้อง
เรียนอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
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ผู้รับแจ้งเบาะแส โทรศัพท์ / 
โทรสาร

ช่องทางเลือกในการแจ้งเบาะแส

ทางอีเมล์ (E-mail Address) ทางไปรษณีย์

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ +66 2022 7777 
ต่อ 3201/

+66 2022 7788 

chairman.auditcom@trc-con.com 
หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.trc-con.com) และ Click 
ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ส่งอีเมล์
ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”

จ่าหน้าซองถึงผู้รับแจ้ง 
เบาะแสรายใดรายหนึ่ง
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน  
จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 8 
ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220

2. เลขานุการบริษัท ounruen@trc-con.com

3. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ ติดต่อเรา/
ช่องทางร้องเรียน”  เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ

ส�าหรับล�าดับที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และน�าเสนอ 
ทกุข้อร้องเรยีนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงาน
เรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษัทฯ ได้มี
กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่าย
เป็นเรื่องที่อาจะเป็นการกระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนดบทลงโทษ
ส�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�าเสนอเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามี
ความส�าคัญหรือต้องมีการด�าเนินการใด ๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

บรษิทัฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรยีนข้างต้นในเวบ็ไซต์และรายงานประจ�า
ปีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ 
การเกบ็ข้อมลูร้องเรยีนเป็นความลับ และได้ก�าหนดขัน้ตอนการรบัเรือ่งและการสอบสวนซึง่เรือ่งร้องเรยีน
ดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัรวมถงึข่าวสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ อย่างถกูต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิ
เช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ ์
ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเผยแพร่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ข้อมูลบรษิทัฯ 
ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�าปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

ข้อมูลที่เปิดเผยเบื้องต้นปรากฏดังคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 หัวข้อ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/ แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี/ 4. การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การรายงาน 
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การมส่ีวนได้เสยีและการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการและผูบ้รหิาร ช่องทางในการสือ่สาร
ข้อมูลกับสาธารณชน งบการเงินและผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงาน 
การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและพนกังานเป็นประจ�าทกุปี และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง (ถ้าม)ี รวมทัง้ 
จัดท�าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน เพื่อ
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่วนการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

• การได้มาและจ�าหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

 ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจ�าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ 
ดังนี้

ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 60

จ�านวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี 
2561(1)

จ�านวน
หุ้น

จ�าหน่าย
ระหว่างปี 

2561

จ�านวนหุน้ 
ณ วันที ่31 ธ.ค. 61 

(ทนุช�าระแล้ว 
770,395,728.12 บาท)

หุ้น ร้อยละ

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

2,973,557 - 22,444,699 0.364

1,453,284,277 
(ในนาม

บจก.เคพีเค 1999)(2)

83,044,815 - 1,743,941,131 28.296

รวม 1,766,385,830 28.660

2. รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

4,743,748 271,071 - 5,692,497 0.092

3. นายอรุณ  จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

3,375,000 192,857 - 4,049,999 0.066

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ 3,375,000 192,857 - 4,049,999 0.066

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ และ
ประธานกรรมการ

บริหาร

11,071,635 5,138,379 - 67,905,961 1.102

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

1,350,000 334,285 - 7,019,999 0.114

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด

- - - - -
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ชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 60

จ�านวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี 
2561(1)

จ�านวน
หุ้น

จ�าหน่าย
ระหว่างปี 

2561

จ�านวนหุน้ 
ณ วันที ่31 ธ.ค. 61 

(ทนุช�าระแล้ว 
770,395,728.12 บาท)

หุ้น ร้อยละ

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ และผู้
อ�านวยการ

สายงานบริหาร
องค์กร

9,452,900 540,165 - 11,343,479 0.184

10. นายโลห์ อิง คี ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

1,096,312 62,646 - 1,315,574 0.021

11. นายเชวง  รีศรีกิตต์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

443,700 25,354 - 532,439 0.009

12. นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการ
เงิน และนักลงทุน
สัมพันธ์อาวุโสและ
เลขานุการบริษัท

- - - - -

13. นางสาวเรวดี  อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
อาวุโส

969,375 55,392 1,000,000 163,249 0.003

รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 1,868,459,026 30.32

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 124,517,895 2.02

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นปันผล 

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

• ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
โปร่งใส และทัว่ถงึ โดยมอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร นางสาวภาวติา  
ลี้สกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่าย 
การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโสและเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสาร 
กับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยนักลงทุนสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง โทรศัพท์ ทางอีเมล์
(E-mail Address)

1.นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส 
และเลขานุการบริษัท

+66 2022 7777
ต่อ 3201

ounruen@trc-con.com

2. นางสาวพัชรา  ศรีวิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์

+66 2022 7777
ต่อ 3213

pachara.s@trc-con.com
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ 
นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�าหรับผลประกอบการปี 2560 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2561 

2. ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในหวัข้อ “นกัลงทนุ
สมัพนัธ์” อาทเิช่น บทวเิคราะห์หลกัทรพัย์ TRC ข่าวประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ และบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร และวีดีทัศน์กิจกรรม Opportunity Day 

3. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company 
Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มาร่วมกิจกรรม Company Visit ในปี 2561

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
 จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด 
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด

• งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัท 
ผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 และปี 2550 ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  
มีคุณสมบัติที่เป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และ
รายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ
ก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาท
ส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการทบทวนวสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์เป็นประจ�าทกุปี 
ในปี 2561 มกีารจดัตัง้ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร ขึน้ตรงกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่รบัผดิชอบในการส่งเสรมิ 
ให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร ก�ากับดูแลให้มีการน�า
กลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม และประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ/หรือ 
เป้าหมายที่ก�าหนด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้
พิจารณาทบทวนอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะ 
3 ปี และค่านิยมองค์กรใหม่ ดังที่แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ 
ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย” 
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นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายจัดการน�าเสนอเป้าหมายองค์กร
ประจ�าปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยมีการก�าหนดดัชนีช้ีวัดองค์กรในหัวข้อต่างๆ 
(อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี จ�านวนลูกค้าใหม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น) 
สัดส่วนน�้าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินผล และ
ค�านวณผลประเมนิเป็นคะแนนเฉลีย่ได้อย่างชดัเจน และคณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการ 
ติดตามการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ และประเมินผล และน�าเสนอผลประเมินต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินจะถูกน�ามาใช้ประกอบในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของบริษัทฯ การพิจารณาขึ้นเงินเดือน และจ่ายโบนัสประจ�าปีขององค์กร และการก�าหนด
เป้าหมายองค์กรในปีถัดไป 

• โครงสร้าง คุณสมบัติของกรรมการ และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน มคีวามหลากหลายทางด้านทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน  
และไม่มีการจ�ากัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ 
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจาก
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึง่
ในสาม บรษิทัฯ มนีโยบายก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไม่
เกินกว่า 5 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัอืน่ และตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป ก�าหนดให้มกีารทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�า
ทุกปี โดยการจัดท�า Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะ และประสบการณ์การท�างานของกรรมการบริษัท 
โดยส�าหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีทักษะวิชาชีพและ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย สามารถให้ค�าแนะน�าที่ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ได้ แต่อย่างไรกต็ามเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีควรมกีารสรรหากรรมการอสิระเพิม่อกี  
1 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 

ไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 แห่ง  
ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบรษิทัฯ รายละเอยีด
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น แสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

• การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ม ี
การก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้าง 
การจัดการ” ประธานกรรมการของบริษัทฯ คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่  
ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่อย่างใด 

บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

• วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบรษิทัได้รบัแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มวีาระการด�ารงต�า แหน่งตามข้อบงัคบั 
ของบรษิทั และเมือ่ครบวาระแล้วอาจได้รบัการเลอืกตัง้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกี ถงึแม้ว่าบรษิทัฯ 
จะมีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จ�านวน 3 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระ
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ 
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ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยค�านึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัฯ ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ได้ 
ก�าหนดนโยบายจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีการจัดท�าสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ และสื่อวีดีทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่ส�าคัญ 
เพื่อใช้ในการแนะน�าบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ  
ได้ถกูเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หวัข้อ “ข่าวสาร/วดีโีอบรษิทั” และมีการจดัเตรยีม Slide Presentation 
แนะน�าธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�าเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ 
รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะน�าบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทัง้คณะ โดยใช้แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการ ซึง่ยดึตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันา
ธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�าหรับการประเมินปี 2561 บริษัทฯ  
ยงัคงใช้แบบฟอร์มประเมนิทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 โดยได้ม ี
การเพิ่มเติมข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับ
คณะกรรมการในการประเมิน หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ 

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3.  การประชุมคณะกรรมการ 

4.  การท�าหน้าที่ของกรรมการ 

5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

นอกจากนัน้แล้ว ยงัมกีารประเมนิผลงานของกรรมการเป็นรายบคุคลและการประเมนิผลงาน 
ของคณะกรรมการ ชุดย่อย 4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (หวัข้อการประเมนิ 
คือ 1.โครงสร้างและคุณสมบัติ 2.การประชุม 3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) และได้น�าเสนอสรุป
ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และน�าผล 
ประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ส�าหรับในปี 2561 คะแนน 
การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมนิผล 
การปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และให้น�าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทน 
ของผู้บริหารทั้งสองในแต่ละปี 
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• ประวตักิารกระท�าผดิกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับ 
ผูบ้รหิาร เพือ่เป็นกรรมการในคณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้ขึน้เพือ่ท�าหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบั
มอบหมายจ�านวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
จัดการ (ในปี 2562 มีการยกเลิกคณะกรรมการจัดการ) โดยมีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อนกุรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรเปิดเผยในเวบ็ไซต์ และในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ 
โดยคณะอนกุรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวมอี�านาจสัง่การให้ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุชีแ้จง และ/หรอืจดั
ท�ารายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร 

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการกระจายอ�านาจในการบริหารงาน 
คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตักิารบงัคบัใช้ “คูม่อือ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการ” เพือ่ใช้เป็นกรอบการปฏบิตังิาน 
ของพนกังานทกุคนในองค์กร ก�าหนดระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทีม่อี�านาจอนมุตัใินแต่ละ
ระดบั อกีทัง้เป็นการกระจายอ�านาจจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่าง เพือ่ให้การปฏบิตังิานคล่องตวัและรวดเรว็ 
และได้มีการทบทวน และปรับปรุงแก้ไขคู่มืออ�านาจและด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

- คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้องกบั 
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้น 
ของกรรมการอสิระไว้ทีไ่ม่เกนิร้อยละ 0.75 ซึง่เข้มกว่าเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 1 

ตัง้แต่ปี 2558 บรษิทัฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คอื บรษิทั เอลบสิซเินส แอดไวเซอร์รี ่จ�ากดั  
ท�าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิด
ความเป็นอสิระในการท�างานผูต้รวจสอบภายในมสีายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ 
กรรมการอสิระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เพือ่ท�าหน้าทีส่รรหากรรมการ
และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2561  
มกีารประชมุ 3 ครัง้ เพือ่พจิารณากรอบการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในภาพรวม
ส�าหรับปี 2560 และ 2561 พิจารณาเงินเดือนปี 2562 และโบนัสปี 2561 ของประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณา
สรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็น 
ผูบ้รหิาร 2 คน เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ในปี 2561 มกีารประชมุ 
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1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการด�าเนินงาน CSR ปี 2561 รับทราบผลการส�ารวจการก�ากับดูแล 
กิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2561 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2017 ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ/ 
ยังไม่ได้ด�าเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และทบทวน 
ความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่บรษิทัฯ จะด�าเนนิการปฏบิตัทิีย่งัไม่เป็นไปตามหลัก CG Code ภายใน
กรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติหลัก CG Code อย่างครบถ้วน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการ 
ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 คน เพือ่ท�าหน้าทีด้่านการบรหิารความเสีย่งในปี 2561 มกีารประชมุ 2 ครัง้ เพือ่รบัทราบ
ภาพรวมการบรหิารความเสีย่ง อนมุตัแิผนบรหิารความเสีย่ง และจดัท�ารายงานประจ�าปีในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความเสี่ยง และคณะท�างานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไป 
ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 
จ�านวนรวม 4 คน เพื่อท�าหน้าที่วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหาร
งานหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนพจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ และการเสนอ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจ�าปี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และด�าเนนิการใดๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดการ

 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาผู้ช�านาญการ
ในด้านต่างๆ จ�านวนรวม 10 คน เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องทั่วๆ ไป 
(day-to-day operation) และเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อมาในเดือน
มกราคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินมุตัยิกเลกิคณะกรรมการจดัการ และแก้ไขอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของกรรมการจัดการ และอนุมัติคู่มือ
อนุมัติและด�าเนินการฉบับมกราคม 2562 เป็นการปรับแก้อ�านาจการอนุมัติของคณะกรรมการจัดการ 
ให้แทนที่โดยคณะกรรมการบริหาร 

• รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่งบการเงนิ 
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการ
อสิระเป็นผูด้แูลรับผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยความเหน็ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบทีม่ต่ีอรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายในจะถกูแสดงในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ�าปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปีเช่นกัน

• แผนสืบทอดต�าแหน่ง 

คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตันิโยบายในการคดัเลอืกประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และนโยบาย
ในการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
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• การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

สืบเน่ืองจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผล 
ให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท�าธุรกรรมทางธุรกิจจ�านวนมาก และ มีความเกี่ยวพันกับการพิจารณาอนุมัติ 
การให้ความเห็น การเข้ารับรองและผูกพันแทนบริษัทฯ ตามภาระหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหาร 
ในธุรกรรมต่าง ๆ  โดยบางกรณีอาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจาก บุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ถือหุ้นหรือ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ เกีย่วกบัความรบัผดิของกรรมการหรอืผูบ้รหิาร อนัสบืเนือ่งมาจากการปฏบิตังิานตาม
ต�าแหน่งหน้าทีน่ัน้ๆ คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้ฝ่ายจดัการเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา
การท�าประกัน ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance 
หรือ D&O) โดยระบุเง่ือนไขการรับประกัน วงเงินประกัน และค่าเบี้ยประกันเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้  
ความคุม้ครองกรรมการและผูบ้รหิารกรณมีีการฟ้องร้อง เรยีกค่าเสียหายอนัเนือ่งมาจากการปฏบิตัหิน้าที่ 
ของกรรมการและผู้บริหารภายใต้อ�านาจหน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระท�าที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต  
บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสีย และให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการต่อสู ้คดีคืน 
จากกรรมการหรือผู้บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

• การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 คน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  1 คน

- กรรมการที่เป็นอิสระ 4  คน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4  คน

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่ออนุมัติ และ 
น�าเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการ 
เพือ่อนมุตั ิโดยค่าตอบแทนดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมลูผลส�ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของ 
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตลอดจนหน้าทีแ่ละ 
ความรับผิดชอบ

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มาน�ามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อาทเิช่น หลักสูตรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ 
อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ และมกีารเชญิผูท้รงคณุวฒุผิูม้ปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มาเป็นวทิยากร
ให้ความรู้กับผู้บริหาร 

เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บรษิทัจะต้องทราบ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์การสมัมนาและ/หรอืกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
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ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้

- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลักสูตร ผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ ่นที่ 23 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd.

- นางสาวภาวติา ลีส้กลุ กรรมการและผูอ้�านวยการสายงานบรหิารองค์กร เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาดังนี้

o ก่อสร้างไทยกับ Thailand 4.0 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

o คู่ค้า ปตท. ประจ�าปี 2561 สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและ 
 บริหารโครงการ (EPM SRM Supplier Relationship Management) บริษัท ปตท.  
 จ�ากัด (มหาชน)

- นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Strategic 
Financial Leadership Program (SFLP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหารจึงได ้
จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้นๆ เข้ามาให้การอบรม 
ให้กับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้กับการ
บรหิารงานขององค์กรและเตรยีมพร้อมเพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโตในอนาคตของบรษิทัฯ ต่อไป หลักสูตร
การอบรมในปี 2561 ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ล่วงหน้าทุกปี โดยมีก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 
เดอืนต่อครัง้ ทัง้นีอ้าจมกีารประชมุในวาระพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผูบ้รหิาร
การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อ 
การพจิารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ  
และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่
ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 
เพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม  
จดัเกบ็เอกสารเกีย่วกบัการประชมุ และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนน�าเสนอประกาศ กฏระเบียบต่างๆ 
และหลักสูตรการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 
เพื่อให้กรรมการรับทราบ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการอย่างสม�่าเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
ในรอบปี ในปี 2561 กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ที่
ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เนื่องจากติดภาระกิจส�าคัญอื่น โดยมีการเปิดเผย
จ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ในหัวข้อ 
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“โครงสร้างการจดัการ” และยงัมีนโยบายให้กรรมการอสิระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร
และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปี 2561 มีการประชุมระหว่างกรรมการ
อิสระในเดือนพฤศจิกายน 2561 

บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี ดังนี้ 

-  ตั้งแต่ปี 2555 ก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2561  
มีการประชุมดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 

-  ตั้งแต่ปี 2559 ก�าหนดให้การลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมี
กรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

-  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ก�าหนดให้บรรจุวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนได้เสีย  
(ถ้ามี) รายงานการมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการ เป็นวาระแรกของการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในวาระที่ตน 
มีส่วนได้เสีย 

• เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการ 
ฝ่ายการเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ์อาวโุส เป็นเลขานกุารบรษิทั เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดัเตรยีม 
ระเบียบวาระการประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ 
การประชุมและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแล 
การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
117

ความรับผิดชอบต่อสังคม11.
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดูแล 

ให้การด�าเนินงานทุกกระบวนการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรแก่ชุมชนและ
สังคมโดยรวม 

บริษัทฯ มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในกระบวนการด�าเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ดังนี้ 

1. ความรบัผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการด�าเนนิงานขององค์กร (CSR-In-Process)

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น ความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดล้อมในระหว่าง 
การก่อสร้างและหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการท�างานทุกโครงการได้ม ี
การค�านงึถงึสภาพแวดล้อม สงัคม และชมุชน อาท ิการดแูลความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและความปลอดภยั 
ของไซท์งาน การระบายและขจัดของเสีย และการดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจน 
มีการสร้างเสริมความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทีเ่ป็นรปูธรรมควบคูไ่ปกบัการบรรลซุึง่เป้าหมายหลกัคอืการส่งมอบงานทีไ่ด้มาตรฐาน ตรงความต้องการ
ให้กับลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด ดังนี้ 

• เมื่อได้รับงาน

➤ สถานทีก่่อสร้าง: บรษิทัฯ จะประเมนิสถานทีก่่อสร้างว่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาต่อชมุชน 
ท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ทีใ่กล้เคยีงหรอืไม่ รวมถงึตรวจสอบกรรมสทิธิพ์ืน้ทีก่่อสร้าง และการครอบครอง 
ว่าเป็นไปอย่างสจุรติ การเข้าท�างานของบรษิทัฯ ได้รบัอนญุาตจากเจ้าของโครงการ ตลอดจน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

➤ กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์: ก่อนน�าวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการ 
จะต้องผ่านการตรวจเช็คว่าเป็นไปตามที่เจ้าของงานก�าหนดจากหน่วยงานควบคุม
คุณภาพ อีกทั้ง มีการประเมินผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจัดการพัสด ุ
และโลจสิตกิส์เป็นประจ�าทกุ 6 เดอืน เพือ่น�ามาประกอบการพจิารณาในการจดัซือ้จดัจ้าง
ครัง้ต่อไป โดยการประเมนิจะใช้ “แบบประเมนิผูข้ายและผูใ้ห้บรกิารหลงัส่งมอบผลติภณัฑ์
หรือบริการ” ซ่ึงมีหัวข้อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นหนึ่งในหัวข้อการประเมิน และกรณีที่
เป็นผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงรายใหม่จะมีการส่งประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ  
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
พร้อมส่งกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  
ให้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 

➤ การจ้างงาน: มีการเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงสถานที่
ก่อสร้าง เข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว
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• ขณะด�าเนินงานก่อสร้าง

➤ บริษัทฯ มีทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจง
ประโยชน์ที่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือปัญหา
ใดๆ ในระหว่างด�าเนินการ จะมีการชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่างๆ ในทันที นอกจากนี้ 
ยังมีการเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ 
หรือ การสื่อสารโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ที่ส�านักงานไซท์งาน โดยมีการมอบหมายให้มีเจ้า
หน้าที่ ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 

➤ มีการวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการจราจร ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีผลกระทบ 
ต่อชมุชนน้อยทีส่ดุ และมกีารวางแผนจดัตารางเวลา ให้มกีารส่งมอบวตัถดุบิและอปุกรณ์ 
ในเวลาที่เหมาะสม 

➤ จัดให้มคีูม่อื และแนวทางปฏบิตังิานเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน และมกีารอบรม
ก่อนปฏิบัติงานให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

➤ มีการก�าหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างที่ค�านึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง 
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด

• การส่งมอบงาน

➤ บรษิทัฯ มกีารรบัประกนัในการดแูลผลงานก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลา 
ทีม่กีารตกลงกนั

➤ เมื่อการก่อสร้างด�าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา บริษัทฯ จะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ 
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

➤ บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และ
ความต้องการในอนาคต เพื่อที่จะน�ามาใช้ปรับปรุงการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน

 บรษิทัฯ มกีารก�าหนดพนัธกจิองค์กรเพือ่เป็นแนวทางให้พนกังานทกุคนยดึถอืปฏบิตั ิโดยหน่ึง
ในพนัธกจิ คอื “เราจะบรหิารจดัการธรุกจิ ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม” นอกจาก
นั้นแล้ว หนึ่งในค่านิยมองค์กรยังให้ความส�าคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ “ C = Commitment  
มุง่มัน่สูค่ณุภาพ ปลอดภยัทกุเวลา รกัษาส่ิงแวดล้อม รบัผดิชอบต่อสังคม” ในปี 2561 ได้มีการออกประกาศ 
เร่ือง “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม” บังคับใช้ในองค์กร และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา”/“นโยบาย QSSHE” 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานทั่วองค์กร และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม
และดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ธรรมเสมอมา 

 ทั้งน้ี บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการในหลักการ 8 ข้อของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมภายใต ้
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นหมวดหมู่ ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560  
“ส่วนที่ 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ (คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ)” โดยมี
การก�าหนดแนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

หมวดที่ 7 การรักษาความลับ การเก็บรักษา
ข้อมูล และการใช้ช้อมูลภายใน

หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
2.1 ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั
2.2 สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 8 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง
ด้านผลประโยชน์

หมวดที่ 9 การปฏิบัติต่อลูกค้า

หมวดที่ 4 การรับ การให้ของก�านัล ทรัพย์สิน
และการเลี้ยงรับรอง

หมวดที่ 10 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

หมวดที่ 5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หมวดที่ 11 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรพัย์สนิ
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

หมวดที่ 6 การด�าเนินการด้านการเมือง หมวดที่ 12 การปฏิบัติต่อพนักงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อส่ือสารให้กรรมการผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับ ทุกคนทั้งองค์กร มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏดงัคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีฉบบัมกราคม 2560 “ส่วนที ่4 นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น “ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อยประกอบด้วย ค�านิยาม นโยบาย หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ข้อเสนอแนะหรือ 
ข้อร้องเรยีน และได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใต้หวัข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่” ทัง้นี ้เพือ่
ให้บรษิทัฯ มีการด�าเนนิธรุกจิในทกุกระบวนการเป็นไปอย่างถกูต้อง อยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

ทัง้นีใ้นปี 2561 ไม่มกีารร้องเรยีน หรอืแจ้งเบาะแสทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติหรอืคอร์รปัชัน่แต่อย่างใด 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิภายใต้การเคารพสทิธมินษุยชน ไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน  
มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมา 
เป็นพนกังานประจ�า แนวปฏบิตัทิีด่ใีนเรือ่งนีป้รากฏดงัคูมื่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที ่1 การเคารพ 
กฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตาม 
ความต้องการ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย แนวปฏิบัติต่อลูกค้าปรากฏ
ดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9 

 บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
แล้วแต่กรณีโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 
หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน  
4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเรว็ 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถกูต้องตามความต้องการ  
7. มุ่งเน้นความปลอดภยัระหว่างการปฏบิตังิาน 8. มุง่เน้นการปฏบิตังิานทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกน�าเสนอ 
ต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนอง 
ความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 
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6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและการพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 
ปรากฏดงัคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที ่2 ความปลอดภยั อาชวีอนามยัและส่งแวดล้อม บรษิทัฯ 
มีนโยบายปลูกฝังจิตส�านึกส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ  
มกีารประเมนิผลกระทบต่อสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อมร่วมกบัคูค้่า ลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยีก่อนจะด�าเนนิงาน 
การออกแบบกระบวนการท�างานและค�านึงถึงความเหมาะสมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก 
การด�าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
องค์กร 

8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 

 ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ 

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่เกดิกรณถีกูตรวจสอบ หรอือยูร่ะหว่างการตรวจสอบโดยหน่วย
งานที่มีอ�านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด 

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) 

ในปี 2561 บริษทัฯ และบรษิัทย่อย มีการจัดกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

 บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วงประสิทธ์ิ ซึ่งเป็น
โรงเรยีนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงส�านกังานใหญ่ โดยการมอบอปุกรณ์การเรยีนและของขวญัให้นกัเรยีนและเดก็ๆ  
ที่อาศัยในชุมชนการเคหะออเงินเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และก�าลังใจให้กับเด็กๆ ซ่ึงจะเป็นก�าลังส�าคัญ
ของประเทศในอนาคต

2) กิจกรรมบริจาคโลหิต

 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง 
ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไป
ในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ส�าหรับปี 2561 เป็นการบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี  
ได้รับการบริจาคโลหิตรวม 103 ถุง
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3) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ส�าหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

❍ กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า ได้ส่งต่อปฎิทินเก่า หนังสือและนิตยสารเก่าให้กับศูนย์ 
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อน�าไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงาน 
ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

❍ บริจาคสิ่งของให้มูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม Big Cleaning Day เช่น เสื้อผ้า รองเท้า 
ของเล่น ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า 

❍ บรจิาคอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ และอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีไ่ม่ใช้แล้วให้แก่มูลนธิิกระจกเงา 
ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกล 
และขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา

❍ โครงการหลังคาเขียว ได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนจาก บริษัท บิ๊กซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาดอนเมือง เพื่อน�าไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา 
ในโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี ้
ได้สนับสนุนการแยกสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

❍ บรจิาครถเขน็จ�านวน 10 คนั ให้แก่มลูนธิคินพกิารไทย เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ และช่วยพฒันา 
คุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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4) กิจกรรมสนับสนุนน�้าดื่มเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจ กรรมการพัฒนาชุมชน
 และกิจกรรมส�าคัญต่างๆ

❍ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนน�้าดื่มจ�านวนกว่า 4,000 ขวด ให้กับส�านักงานเขตบางเขน เพื่อ
ใช้ในกิจกรรม “ไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการทางการแพทย์ การให้
บริการหน่วยสัตวแพทย์ การฝึกอาชีพ การจ�าหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น

❍  บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) คุณพยุง เชียงทอง (นายก อบต.ชะอม)  
คุณธวัชชัย (รักษาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต�าบลชะอม) และ ชาวบ้านจิตอาสา ร่วมกัน
ท�ากิจกรรมรวมพลคนอาสา ณ วัดบ�ารุงธรรม อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี 
การจัดกิจกรรมกวาดลานวัด และทาสีก�าแพงวัดร่วมกัน จากนั้นทีมงานจิตอาสาของ 
บริษัทฯ จากส�านักงานใหญ่ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง PTT Block Valve 4.19 
ซึ่ง TRC เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้าง ที่จังหวัดสระบุรี 

5) กิจกรรม “โครงการสู่บ้านเกิดประจ�าปี 2561” 

 “โครงการสู่บ้านเกิด” คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนา
คณุภาพชวีติของประชาชนในชุมชนบ้านเกดิของพนกังาน ซึง่นอกจากจะช่วยพฒันาสังคมได้แล้วยงัท�าให้
พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมบ้านเกิดของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการ
สู่บ้านเกิด โดยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบ
ประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานในโครงการสู่บ้านเกิด รวม 2 โครงการ ดังนี้
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❍ โครงการมอบเครื่องกรองน�้าดื่มจังหวัดสตูล 

 บรษิทัฯ ท�าการส่งมอบเครือ่งกรองน�้าดืม่ ซึง่เป็นกจิกรรมหนึง่ในโครงการสูบ้่านเกดิ ประจ�า
ปี 2561 ให้กับชุมชนเกาะระยะโตดใหญ่ ต�าบลเกาะสาหร่าย อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
โดยมีคุณอานันนนท์ ปิติเศรษฐพันธุ์ พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้น�าเสนอกิจกรรมในครั้ง
นี้ ซึ่งโครงการสู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่น
บ้านเกดิของพนกังาน ตามนโยบายทางบรษิทัฯ ทีจ่ะด�าเนนิธุรกจิอย่างยัง่ยนืและคืนก�าไร
สู่สังคมต่อไป

❍  บริษัทฯ ท�าการส่งมอบเคร่ืองกรองน�้าดื่ม ให้กับโรงเรียนบ้านสองธาร อ�าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณสุภาศิริ สมคิด พนักงานของบริษัทฯ เป็นผู้น�าเสนอกิจกรรม
ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการสู่บ้านเกิดนั้นจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน

6) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

 บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนน บริษัทฯ จึงไม่รีรอ
ที่จะให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างก�าลังใจและแสดงน�้าใจ 
ต่อคนไทยด้วยกนัด้วย โดยในปี 2561 นี ้บรษิทัฯ ได้บรจิาคหมวกนริภยัผ่านโครงการ ป้องกนัอบุตัภิยัและ
รักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลต�าบลหัวกุญแจ อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อรณรงค์และส่งเสริม
ให้ประชาชนให้ความส�าคัญต่อการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
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7) กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ❍ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Go Green เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันช่วยลดขยะด้วยการน�า 
   แก้วส่วนตัวมาใช้ในการซื้อเครื่องดื่ม 

แนวปฏิบัติด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัททีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทสหการวิศวกร จ�ากัด  ให้ความส�าคัญกับการ
บรหิารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และได้
มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

1. การพัฒนาความรู้ (Knowledge)

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน

1.1. การฝึกอบรมตามข้อก�าหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ 
OHSAS 18001:2007 ประกอบไปด้วย หลักสูตร Internal Auditor หลักสูตร Refresh 
for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 เป็นต้น

1.2. การฝึกอบรมตามที่กฎหมายก�าหนด ประกอบด้วย หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับบริหาร หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หลักสูตรความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรบัลกูจ้างทัว่ไป (6 ชัว่โมง) 
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
(คปอ.) เป็นต้น

1.3. การฝึกอบรมตามสายอาชีพ ประกอบด้วย หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยว
กับไฟฟ้า หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น หลักสูตรการท�างานในที่อับอากาศ หลักสูตร
การท�างานกับปั้นจั่น (4 ผู้) เป็นต้น

การอบรมหลักสูตร Internal Auditor
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2. การสร้างแรงจูงใจ 

 บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้เกดิแรงจูงใจในการปฎบิตัด้ิานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม 
โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความตระหนัก มีหลักใน
การคิดและปฏิบัติที่เป็นไปตามนโบบาย 

2.1. การจัดกิจกรรม Top Management Tour คณะผู้บริหารระดับสูงตรวจเยี่ยมการด�าเนิน
งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่โครงการไตรมาสละ 1 ครั้ง

2.2. การจัดกิจกรรมแสดงความยินดี เมื่อชั่วโมงการท�างานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ (Man-hour Achievement Award) คือกิจกรรมให้รางวัลพนักงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติ
งานภายใต้ความปลอดภัย โดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้
พนักงานตั้งใจท�างานอย่างรอบคอบและปลอดภัยต่อไป

การอบรมหลักสูตรนั่งร้าน

กิจกรรม Top Management Tour                                                   

การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล

การอบรมหลักสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007
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กิจกรรม Man-hour Achievement Award

Safety Talk

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control) 

3.1. บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกกระบวนการมีความ
ปลอดภัย ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zoro Accident) 
เช่น การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การท�างานในที่อับอากาศ 
การควบคุมงานยก งานนั่งร้าน ระบบใบอนุญาตท�างาน การจัดการสารเคมี ตรวจเช็ค
วามพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบแอลกอล์และสารเสพติด 
เป็นต้น

การตรวจวัดความดันก่อนเริ่มงาน การตรวจวัดแอลกอฮอล์
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4. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Management) 

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางการควบคมุการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด และไม่
ให้เกิดกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น การจัดการขยะอันตราย การบริหารจัดการน�้าทิ้ง/น�้าเสียใน
โครงการ การดแูลป้องกนัการเกดิฝุน่ละอองในอากาศจากการก่อสร้างโดยมกีาร ตรวจวดัค่าฝุน่ละอองใน
อากาศ เป็นต้น

การตรวจประเมิน SHE Award

การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง

การมอบรางวัลจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน                       

การตรวจประเมิน SHE Award

การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้ง

การมอบรางวัลจากกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

3.2. บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบัติงานอื่นๆ
• การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ กิจกรรมค้นหาการกระท�าที่ไม่ปลอดภัย และ

สภาพที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในการเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
• การตรวจประเมิน SHE Award คือ กิจกรรมที่ฝ่ายบริหาร QSSHE ส่วนกลางเข้า

ตรวจประเมินโครงการเพื่อค้นหาโครงการต้นแบบ (Role Model) ในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 
14001:2015 และ OHSAS 18001:2007
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การฉีดพรมน�้าเพื่อลดฝุ่น การจัดการขยะในพื้นที่ปฏิบัติงาน

 นอกจากน้ันแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่ปลูกส�านึกการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

• กิจกรรม 5 ส ซึ่งจะมีการจัด Big Cleaning Day ในบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 
ทุก 6 เดือน 

• กิจกรรมแยกคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง และการเช็คตรวจสอบขยะเป็นประจ�า โดย
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

• กจิกรรมลดการใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น การควบคมุเวลาการเปิด - ปิด ของระบบปรบั
อากาศแบบศูนย์รวมของอาคาร มาตรการปิดไฟช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED เป็นต้น โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
ให้เกิดการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

• โครงการบรหิารจดัการน�้าอปุโภคและบรโิภค โดยเลือกใช้วธีิการแบบ 2R คือ Reuse 
& Recycle โดยการน�าน�้าที่ใช้แล้วจากบ่อพักน�้า และน�าน�้าจากการเปล่ียนน�้าบ่อ
ปลา มาใช้รดน�้าต้นไม้และสนามหญ้ารอบอาคาร รวมถึงมีระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อ
เป็นการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ทิง้ของอาคารก่อนทีจ่ะปล่อยสูท่างระบายน�า้สาธารณะ

• เข้าร่วมโครงการอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. 
(Metropolitan Electricity Authority : MEA) เป็นผู้จัดการประกวด โดยบริษัทฯได้
รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน และได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อเชิดชูเกียรติ
ให้กับบริษัทฯ ด้วย
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• โครงการลดการใช้กระดาษ โดยน�าระบบโปรแกรม Enterprise Resource Planning 
หรอื ERP เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการเอกสารต่างๆ ท�าให้ทางบรษิทัฯ สามารถ
ลดการใช้กระดาษลงได้ในหลายขั้นตอน และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้
กระดาษหน้าที่สอง (Reuse) ทดแทนการใช้กระดาษแผ่นใหม่ และรณรงค์ให้ใช้
กระดาษช�าระและกระดาษเช็คมือเท่าที่จ�าเป็น

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legislation Compliance)  

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยอย่างครบถ้วน เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ การจัดให้มี 
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) การฝึกอบรมตามที่กฎหมายก�าหนด และการจัดส่งรายงานผล 
ไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6. การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของลูกค้า (Customer Requirement Compliance)

6.1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่การปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบการท�างาน
บนที่สูง การปฏิบัติตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร เป็นต้น

6.2. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กรชั้นน�าของประเทศ ดังนี้

• การเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู ้ค้า (ESG: 
Environment, Social, Governance)” ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และได้รับ
รางวัล ESG ระดับดีมาก

• การเข้าร่วมกจิกรรมอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry หรอื GI) ของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาตริะยอง บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และได้รบัรางวลัอตุสาหกรรมสีเขยีว
ระดับที่ 3

• การเข้าร่วมการประเมิน Contractor Safety Management (CSM) ของบริษัท  
เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด  โดยบริษัทฯได้คะแนนจากการประเมิน 90%

ภาพแสดงการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนของผู้ค้า (ESG: Environment, Social, Governance)
จาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และการเข้าร่วมเสวนาและรับโล่ห์รางวัล
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ปี 2557 2558 2559 2560 2561

Man-hour 4,142,477 6,615,038 5,939,622 3,518,561 3,288,195

TRIR 0.97 0.60 1.68 0.85 0.00
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ภาพแสดงการตรวจประเมนิ CSM (Contractor Safety Management) จาก บรษิทั เอสซจี ีเคมิคอลส์ จ�ากดั

7. สถิติอุบัติเหตุ (Accident Statistic) 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบว่าในปี 2561 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน
รวม (TRIR) ลดลงจนเป็นศูนย์

กราฟแสดงข้อมูล Man-hour และ TRIR 5 ปีย้อนหลัง

- Man-hour ปี 2561 ช่วงเวลาเดือนมกราคม – ตุลาคม
- TRIR (Total Recordable Injury  rate): คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม
- Recordable case  คือ อบุตัเิหตขุัน้บาดเจบ็รนุแรงทีต้่องรบัการรกัษาทางการแพทย์

ขึ้นไป
- TRIR = (Recordable case x1,000,000) ÷ Man-hour
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8. รางวัลและการรับรอง  (Award and Certificate)

8.1 วันที่ 27 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ อาคารประหยัดพลังงาน 
MEA Energy Saving Building 2017 จากการไฟฟ้า

8.2 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่  
3 ระบบสีเขียว (Green System) เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

8.3 วันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลการด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
สังคม ชุมชน และการก�ากับกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance : ESG) 
และการประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Assessment) 
ระดับดีมาก จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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8.4 วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั “ผูผ่้านการรบัรองโครงการอตุสาหกรรม
สีเขียว ร่วมกับโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง” ในงาน QSHE Day 2018 
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การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง12.

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอ
 ของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบโดยตรงในการจดัให้มแีละรกัษาไว้ 
ซึ่งระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ และ
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที ่
ในการสอบทานให้บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั มรีายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเพยีงพอ  
มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

บรษิทั เอล บสิซเินส แอไวเซอร์รี ่จ�ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร 
จ�ากัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในในระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากดั ปฏิบตัติามกฎระเบยีบ และมกีารจดัท�ารายงานการตรวจสอบภายใน สรปุประเดน็ส�าคัญทีต่รวจพบ
ที่ส�าคัญ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจอบ และสรุปประเด็นตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ และการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีไ่ด้รบัการตรวจ เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมกีารตดิตามว่ามกีารด�าเนนิการปรบัปรงุระบบควบคมุภายในในด้านต่างๆ ตามข้อแนะน�า

ส�าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณา 
ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ตามแบบประเมนิ 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และได้น�าเสนอแบบประเมินความเพียงพอฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังท่ี 3/2562 ในวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาและร่วมกนัประเมนิความเพยีงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง  
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิกร จ�ากดั มกีารปฏบิตัแิละด�าเนนิการ 
ในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ภายใต้กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารน�าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบ 
หรือโดยไม่มีอ�านาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด เป็น 
ผู้ตรวจสอบภายในอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงาน 
ผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
ทีจ่�าเป็น เพือ่ปรบัปรงุระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ทัง้นี ้คณะกรรมการ 
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ตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และจัดท�ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีปี 2561 

ในรายงานสรปุข้อสงัเกตจากการตรวจสอบบญัช ีหรอื Management Letter ปี 2561 บรษิทั ส�านกังาน 
อีวาย จ�ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้สรุปข้อสังเกต 
จากการตรวจสอบบัญชีและภาษี 4 หัวข้อ คือ การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จ การรับรู้ต้นทุน
โครงการและการเปลี่ยนแปลงประมาณการต้นทุนโครงการ การรับรู้ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก 
งานก่อสร้างตามสัญญา และการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับการตรวจสอบหรือถูกประเมินภาษี
จากกรมสรรพากรส�าหรับการท�าธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องการก�าหนดราคาโอน 

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส 
แอดไวเซอร์ร่ี จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และรายงาน
การตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการสามารถน�าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวซอร์รี่ จ�ากัด ในการท�าหน้าที่หัวหน้าทีม
ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ:  นายสุวิทย์ จันทร์อ�าพร

การศึกษา: ปริญญาโท คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ประกาศนียบัตร ตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การท�างาน: 

 ปัจจุบัน:

  กรรมการผู้จัดการ    บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด

  อดีต:

  ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี    ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ�ากดั

  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 

      บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั้น จ�ากัด 

      ประเทศ สหรัฐอเมริกา

  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูแทคไทย จ�ากัด
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ประวัติการฝึกอบรม:   - COSO ERM

    - Risk Management

    - โครงการหลักสูตร CIA Review

    -  การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

    - การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้าน
     การคอร์รัปชั่นในองค์กร

    - การสอบทานกระบวนการจัดท�าและติดตาม
     การด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์

    -  Orientation course for Chief Accountants focusing 

     on financial reporting

    -  Thailand IFRS Conference

    -  การจดัท�าบญัชใีห้สอดคล้องกบัสภาพกจิการตามมาตรฐาน
     การรายงานทางการเงิน

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส  
ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือก/เสนอแต่งต้ัง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน13.
ตั้งแต่ปี 2558  บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการค้าปกติกับบริษัท อาเซียนโปแตช

ชยัภมู ิจ�ากดั (มหาชน) (“APOT”) ซึง่บรษิทัฯ ได้ดแูลให้การเข้าท�ารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล  
และเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลักษณะความเกี่ยวโยงกันกับ APOT สรุปได้ดังนี้

1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 คน ดังนี้

• นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ APOT

• นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทฯ  
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของ APOT

2. มีรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติในปี 2561 ดังนี้

ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2561
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

1. รายการให้ APOT เช่าพื้นที่ 
 อาคารเพื่อเป็นส�านักงาน 

 บริษัทฯ ให้บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคาร ดังนี้
- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 5 เพื่อเป็นส�านักงาน
จ�านวน 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่  
1 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 และได้
ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 
พฤศจิกายน 2563 ค่าเช่าอัตราตรม.ละ 100 บาท  
เป็นจ�านวน 45,000 บาทต่อเดอืน และค่าบรกิารในอัตรา
ตรม.ละ 200 บาท เป็นจ�านวน 90,000 บาทต่อเดือน
- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 6 เพื่อเป็นสถานท่ี
ท�างานของผูร้บัเหมาจ�านวน 130 ตารางเมตร ระยะเวลา  
6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 
และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 - 31  
สิงหาคม 2563 ค่าเช่าในอัตราตรม.ละ 100 บาท  
เป็นจ�านวน 13,000 บาทต่อเดอืน และค่าบรกิารในอัตรา
ตรม.ละ 200 บาท เป็นจ�านวน 26,000 บาทต่อเดือน 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับแจ้งจาก 
APOT ว่าขอยกเลิกสัญญาเช่าและใช้บริการพื้นที่อาคาร
ชั้น 6 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ความสมเหตุสมผล: อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็น 
อัตราที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เคยให้กิจการร่วมค้า 
ซโินเปค-ทอีาร์ซ ีเช่าพืน้ที ่(สญัญาเช่ากบักจิการร่วมค้า 
สิ้นสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560) 

งบก�าไรขาดทุน:  

- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน 618,000

- รายได้ค่าให้บริการพื้นที่ส�านักงาน 1,236,000

- รายได้ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาท 
ต่อหน่วย 

162,070

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

442,080

- รายได้อื่นๆ 2,458,150

งบแสดงฐานะทางการเงิน:

 - ลูกหนี้บริษัทร่วม 1,486,245 
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ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2561
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

2. เงินให้กู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N Loan)

รายได้ดอกเบ้ียรับ (รายการให้กู ้ยืมเกิด 

ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2561 และ 

APOT ช�าระหนี้เงินต้นคืนในดือนมีนาคม 

2561)

 84,478 ในระหว่างไตรมาสแรก ปี 2561 บริษัทฯให้เงินกู้ยืม

กับ APOT เพื่อใช้ในกิจการ จ�านวน 13 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 11.814 ต่อปี  รายละเอยีดดงันี้

วันที่ให้กู้
จ�านวน 
(บาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย

วันที่ได้รับ
คืน

ดอกเบี้ยรับ

2/27/2561  10,000,000 11.814% 3/23/2561  77,681 

3/16/2561  3,000,000 11.814% 3/23/2561  6,797 

 13,000,000  84,478 

เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติเงินกู ้ตั๋วสัญญาใช้เงินให้ APOT  

ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย = MLR 

ของธนาคารที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อ + 5.00%  โดย 

APOT ได้ช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ให้บรษิทัฯ เมือ่

วันที่ 23 มีนาคม และ 19 เมษายน 2561 ตามล�าดับ

3. บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมาปรับปรุง 

 อุโมงค์เอียง (Preparation and  

 Refurbishment of the Decline)

 ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมา

ปรับปรุงอุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 143.69 

บาท ระยะเวลาด�าเนินการ 11 เดือน และต่อมา

ในเดือนกรกฎาคม 2560, มีนาคม มิถุนายน และ

สิงหาคม 2561 มีมูลค่างานเพิ่มอีก 20.45 ล้านบาท 

มูลค่างานรวมทั้งหมดเท่ากับ 164.14 ล้านบาท  

ความสมเหตุสมผล: เป็นการรับงานรับเหมา

ก่อสร้างที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ

งบก�าไรขาดทุน:  

 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,133,492 รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้

จากค่าบริการก่อสร้างสะสมถึงสิ้นไตรมาส 3 ปี 

2561 เท่ากับ 105.90 ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน:
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วง

หน้า 10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหัก ตัดเป็น

รายได้ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงาน

แต่ละงวด)

- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตาม

สัญญาก่อสร้าง

-

- ลูกหนี้บริษัทร่วม 24,983,698

- รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ -

- งานระหว่างก่อสร้าง     4,131,774

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม

สัญญาก่อสร้าง

7,853,989
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ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2561
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

4. 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�าหรับการได้รับการคัดเลือกเป็น

ผู้รับเหมางาน Turnkey Delivery of APOT Project 

Package 2. Surface Processing and Facilities 

มูลค่างาน 245.46 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 

25,789.33 ล้านบาท  ณ ปัจจุบัน APOT ยังไม่

สามารถหาเงินกู้ Project Finance ได้ จึงยังไม่

สามารถลงนามในสัญญา EPCC กับบริษัทฯ ได้ 

ความสมเหตุสมผล: การคัดเลือกผู ้รับเหมาของ 

APOT ส�าหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT 

Project Package 2.Surface Processing Plant and 

Facilities ได้ผ่านกระบวนการการประมูลงาน ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามมาตรการการท�ารายการ

ระหว่างกันของบริษัทฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 

2558 ได้น�าเสนอให้คณะกรรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติส�าหรับรายการ

เข้าประมลูงานรบัเหมาก่อสร้างทีอ่าจจะเกดิกบั APOT 

ในอนาคต เนื่องจาก การรับงานจาก APOT แม้ว่า

จะเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ แต่มีมูลค่างานเกิน 30 

ล้านบาท 

4.1) 1st Limited Notice to Proceed

  ส�าหรับงาน Early Works 

  ส่วน Engineering และ 

  Site Preparation

   (เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 4) 

 1st Limited Notice to Proceed  ลงวนัที ่ 3 พฤษภาคม 

2559 มลูค่างาน 10.2 ล้านยโูร และ 294.938 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นเงินบาทท่ี 711.36 ล้านบาท (ค�านวณ 

ด้วยอัตราแลกเปล่ียนท่ีตกลงกันท่ี 40.8255 บาท

ต่อยูโร)  

งบก�าไรขาดทุน:  

 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 13,286,422 รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานที่เสร็จ (รายได้

จากค่าบริการก่อสร้างสะสม ถึงสิ้นไตรมาส 2 ปี 

2561 เท่ากับ 485.29 ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน:
ในเดอืนพฤษภาคม 2559 บรษิทัฯ ได้รบัเงนิรบัล่วงหน้า  

71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตัดเป็นรายได้

ค่าบริการก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละ

งวด) ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2561 เงินรับล่วงหน้า

คงเหลอืได้ถกูน�ามาหกักบัเงนิค่างวดงานค้างช�าระ 

จงึไม่ปรากฏยอดเงนิรบัล่วงหน้าคงเหลอื ณ วนัสิน้

ไตรมาส 2 ปี 2561 แต่อย่างใด

- เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 

   ก่อสร้าง

-

- ลูกหนี้บริษัทร่วม 356,066,932

- รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 299,957

- งานระหว่างก่อสร้าง 126,047,601

- เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา -
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ลักษณะรายการ
งบก�าไรขาดทุน

ปี 2561
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 61
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

4.1) 2nd Limited Notice to Proceed
  ส�าหรับงาน Early Works 
  ส่วน long lead equipment for   
  processing plant  

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

(เป็นส่วนหนึ่งของงานในข้อ 4) 
- งานระหว่างก่อสร้าง 35,541,709

สรุปรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2561       

งบก�าไรขาดทุน: 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 16,419,914

-  รายได้จากการให้เช่า บริการ และสาธารณูปโภค 2,458,150

-  รายได้อื่น   84,478

งบแสดงฐานะทางการเงิน

-  ลูกหนี้บริษัทร่วม   382,536,876

-  รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  299,957

-  ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 7,853,989

-  งานระหว่างก่อสร้าง   165,721,084

-  เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง -

-  เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา -

ทั้งนี้ รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นไม่ได้ปรากฏยอดคงเหลือในรายการสินทรัพย ์
ในงบการเงินปี 2561 แต่อย่างใด เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2561 ได้มีการบันทึกรายการปรับปรุง 
ตัดรายการทั้งหมดออก  ดังนี้

-  ลูกหนี้บริษัทร่วม ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง ได้ถูกพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ 
  สงสัยจะสูญ

-  รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระได้ถูกบันทึกเป็นหนี้สูญ

-  งานระหว่างก่อสร้างได้ถูกบันทึกเป็นต้นทุนโครงการเพิ่มเติม    

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก�าหนดนโยบาย
การเข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้า
ท�ารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัว
ในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจ
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ปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการไม่เกิน
กว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระท�าด้วยราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตาม
เงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้น�ารายการระหว่างกันดังกล่าว
เข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัทราบและให้ความเหน็ต่อไป  
ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกน�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการท�ารายการ และ
มีมติอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าท�ารายการ

• รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ

• รายการระหว่างกันที่กระท�าด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือ
เงื่อนไขปกติที่กระท�ากับบุคคลภายนอก 

• รายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  
(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�าหนด หรือตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย จะต้องไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง  
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มา
หรือจ�าหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดย
สมาคมนักบัญชี

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู ้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็น 
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

การอนุมัติในหลักการส�าหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 
สงิหาคม 2551 การท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นรายการค้า/ธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ จะต้องถกูน�าเสนอ
และอนมุตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั หรอืคณะกรรมการได้มกีารอนมุตัใินหลกัการให้ท�ารายการดงักล่าวได้  
ซึ่งเดิมตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถท�ารายการดังกล่าวได้  
โดยมิต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด 

ในปี 2548 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ได้มมีตอินมุตัใินหลกัการว่า การท�ารายการเกีย่วโยง แม้ว่า
เป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนท�า
รายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ข้างต้น) ซ่ึงเป็นการอนุมัติในหลักการส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว  
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การทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททบทวน
นโยบายการท�ารายการระหว่างกันเป็นประจ�าทุกปี  ทั้งนี้ ส�าหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครั้งที่ 4/2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน และมีมติเห็นควรให้คงนโยบายการท�า
รายการระหว่างกันไว้ดังเดิม

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดข้ึนและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนิน
การทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณา
ตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการพร้อมทั้ง
เปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท�ารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ จะสร้างเสรมิความเข้าใจให้กบัผูป้ฏบิตังิานให้มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยจะมีการประชุมเพือ่ช้ีแจง
ให้ผูเ้กีย่วข้องทราบข้อก�าหนดใหม่ๆ รวมทัง้วธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่จะได้ปฏบิตัติามได้
ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ส�าหรับรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)  คาดว่าในปี 2562 จะมี
เพียงรายการให้เช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน เนื่องจาก บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการงานก่อสร้างใดๆ โครงการ 
APOT เพิ่มเติม จนกว่าจะมีหลักฐานแน่ชัดว่า APOT มีแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการท�ารายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้  

- ข้อ 6  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อ 35.5  การค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
   • บรษิัทฯ มภีาระผกูพันจากการค�า้ประกันการช�าระหนี้ตามสญัญาเช่า 

     ทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท 

   • บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการค�้าประกันวงเงิน 
     สินเชื่อที่ใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,268 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติที่ก�าหนดในตารางอ�านาจอนุมัติอย่าง
เคร่งครัด  
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ14.
1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

เจ้าของโครงการรายใหญ่ส�าหรับการลงทุนประเภทการก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ คือ 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) ผู้ส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และบริษัทในกลุ่มปตท. ทั้งนี้ ในปี 
2561 ปตท. มีการปรับลดแผนการลงทุนจาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 ล้านบาท ส่งผลให้สภาพ
การแข่งขันการก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซในปี 2561 ยังคงสูงต่อเนื่องจากปี 2559 อีกทั้งคู่แข่งขัน
ต่างชาติและผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศทั้งขนาดกลางและใหญ่ต่างพยายามรักษาสัดส่วนปริมาณ
งานในมือไว้ให้มากที่สุดส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง ในด้านโครงการก่อสร้างทั่วไปและ
โครงการก่อสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) มกีารทยอยเปิดประมลูงานออกมากกว่าปีก่อนท�าให้
กลุ่มบริษัทฯมีโอกาสเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ และโครงการนวัตกรรมใหม่ที่น�าเครื่องจักรเข้า
มาด�าเนินการแทนการใช้แรงงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับโครงการใหม่เพิ่มเติมในระหว่างปี รวม
ทั้งสิ้น 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท โครงการที่ส�าคัญ เช่น งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ  
The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของปตท.โดยรบังานจาก Sinopec International Petroleum 
Service Corporation ซ่ึงเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก  
ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิในถนนพระราม 3 ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามแยก ณ ระนองจากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ล้านบาท  
และโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน จากบริษัท ปตท.น�้ามันและ 
การค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากัด มีงานในมือรวม 17 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ 4,995 ล้านบาท 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,305 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 5.39 มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,041 ล้านบาท ขณะที่ปีก่อน
มีก�าไรสุทธิ 93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา(ขาดทุน) ก�าไรสุทธิร้อยละ -88.55 และ 3.81 ตามล�าดับ สาเหตุ
หลกัของการเกดิขาดสทุธมิาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันาโครงการเหมอืงแร่โพแทชของ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจบันทึกส�ารองทางบัญชี
และค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ด�าเนินการที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเหมืองแร่โพแทชประกอบด้วย การตั้งหน้ี
สูญและส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นมูลค่าที่กระทบต่องบการเงินรวมจ�านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ล้านบาท ซึ่งหาก 
ไม่พจิารณารวมรายการดงักล่าว ผลประกอบการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี�าไรสทุธ ิ53.19 ล้านบาท  
คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 2.31 
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 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 113.48 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างลดลงมาจากความต่อเนื่องของการรับรู้รายได้ 
จากการได้รับโครงการใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่ของโครงการใหม่ที่ส�าคัญได้รับในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งยังรับรู้รายได ้
ไม่มากนัก นอกจากนั้นแล้วมีการปรับมูลค่างานของโครงการใหญ่ที่ยกมาจากปีก่อน คือ โครงการ 1st 
Transmission Pipeline Life Extension Project ทีไ่ด้จากปตท. จาก 3,725 ล้านบาท เป็น 3,237.76 ล้านบาท  
ส�าหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานเพิ่มเติมจากภาคเอกชน 6 โครงการ มูลค่า 1,560.52 
ล้านบาท และจากภาครัฐ 4 โครงการ มูลค่า 2,061.05 ล้านบาท รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ มูลค่ารวม 
3,621.57 ล้านบาท

- รายได้จากการขาย 5.73 ล้านบาท เป็นการจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่อุตสาหกรรม 
และชุมชนบริเวณต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ของบริษัท ทีอาร์ซี 
ยูทิลิตี้ จ�ากัด บริษัทย่อยที่เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

- รายได้จากดอกเบี้ยรับและรายได้อ่ืน ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบ้ียรับ 0.84 
ล้านบาท และรายได้อื่น 41.31 ล้านบาท รวมเท่ากับ 42.15 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน 23.55 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 35.84 เนือ่งจากปีก่อนมรีายได้ 
จากการเคลมหนังสือค�้าประกันของผู้รับเหมาร่วมรายหนึ่งจ�านวน 39.40 ล้านบาท

 • ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างและการขาย 

 - ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 2,344.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ 
ปีก่อน 485.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.08 ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/
ภาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการแก่บริษัทร่วม คือ บริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 468 ล้านบาท  
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13.1) การพิจารณารับรู ้ต้นทุนดังกล่าวมีสาเหตุเดียวกับ 
การพิจารณาตั้งส�ารองด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่จะกล่าวในข้อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 
การรับรู้ต้นทุนดังกล่าวส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2561 และทั้งปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไร 
ขั้นต้นติดลบ -385.04 ล้านบาท และ -88.11 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งหากไม่รวมการรับรูต้้นทนุจาก APOT 
ดังกล่าว ในไตรมาส 4 และทั้งปี 2561 จะมีต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 587.58 ล้านบาท และ 
1,876.81 ล้านบาท และมีก�าไรข้ันต้นจากการก่อสร้าง 82.91 ล้านบาท และ379.84 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 12.37 และ ร้อยละ16.83 ตามล�าดับ 

2. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร 

• รายได้

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการ
2561 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

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

-  งานระบบท่อ 1,007.81 44.66 1,074.68 45.34 -66.87 -6.22

- งานระบบวิศวกรรม 420.16 18.62 345.45 14.58 74.71 21.63

- งานโยธา 828.68 36.72 950 40.08 -121.32 -12.77

รวม 2,256.65 100.00 2,370.13 100.00 -113.48 -4.79
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ไตรมาส 4 ปี 2561 ปี 2561

ล้านบาท อัตราก�าไร
ขั้นต้น

ล้านบาท อัตราก�าไร
(ขาดทุน)
ขั้นต้น

รายได้ค้าบริการก่อสร้าง 670.49 2,256.65

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง -1,055.53 -2,344.76

ก�าไรขั้นต้น -385.04 -57.43% -88.11 -3.90%

กรณีไม่การรับรู้ต้นทุน APOT ที่เกิดในไตรมาส 4

ปรับ: ต้นทุนโครงการ APOT ในไตรมาส 4 -467.95 -467.95

ก�าไรขั้นต้น 82.91 12.37% 379.84 16.83%

 - ต้นทนุจากการขาย 6.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเสือ่มราคาเครือ่งมอืและอปุกรณ์
ที่ใช้ผลิตน�้าประปา

 • ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 318.43 ล้านบาท และ 21.29 ล้านบาท  
ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 23.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87 ส่วนค่าใช้จ่าย 
ทางการเงนิเพิม่ข้ึน 4.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ และดอกเบีย้หุน้กูท้ีบ่รษิทัฯ  
กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ สิ้นปี 2561 มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้คงเหลือ 
580 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท ตามล�าดับ

 • ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 1,212.73 ล้านบาท ตามที่ในปี 2555 - 2559 บริษัทฯ 
ให้เงนิกูย้มืแก่ทอีาร์ซ ีอนิเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเตท็และ ทอีาร์ซ ีอนิเวสเม้นท์ ลิมิเตท็ (บรษิทัย่อย) เพือ่ลงทนุ
หุ้นสามัญของ APOT รวมจ�านวน 7.05 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.13 ของทุนที่ช�าระแล้วของ APOT  
ผลประกอบการของ APOT ที่ผ่านมามีผลขาดทุนต่อเนื่องประกอบกับความล่าช้าของแผนการพัฒนา
โครงการเหมืองแร่โพแทชที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการได้รับเงินทุนสนับสนุน จึงเป็นเหตุให้เกิดข้อบ่งชี้ 
ของการด้อยค่าที่มีนัยส�าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ 
จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจ�านวน (ตามหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน ข้อ 13.3)

 • หนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 365.69 ล้านบาท เป็นการบันทึกหนี้สูญ และค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการ APOT ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
เงนิประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง และรายได้ทีย่งัไม่เรยีกช�าระ เนือ่งจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ในการพัฒนาโครงการของ APOT ประกอบกับ APOT ค้างช�าระค่างวดงานเป็นเวลานาน 

 • ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ปี 2561 มีขาดทนุสุทธิ 2,040.57 
ล้านบาท ขณะทีง่วดเดยีวกนัของปีก่อนมกี�าไรสทุธ ิ92.78 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธร้ิอยละ 88.55 
และอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 3.81 ตามล�าดับ สาเหตุหลักของการเกิดขาดสุทธิมาจากค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ 
ด�าเนนิการเกีย่วกบัโครงการเหมืองแร่โพแทช การตัง้หนีสู้ญและส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นมูลค่าที่กระทบต่องบ
การเงินรวมจ�านวนทั้งสิ้น 2,093.76 ล้านบาท ซ่ึงหากไม่พิจารณารวมรายการดังกล่าว ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และบริษัทร่วมจะมีก�าไรสุทธิ 53.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 2.31
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(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2561

ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,040.57

ปรับรายการที่เกี่ยวข้องกับ APOT:

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 1,212.73

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นต้นทุนในไตรมาส 4 467.95

หนี้สูญและส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ 365.69

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 47.39 2,093.76

ก�าไรสุทธิ (กรณีไม่รวมผลกระทบจาก APOT) 53.19

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 32.30 ล้านบาท ลดลง 25.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.13 
สอดคล้องกับรายได้และก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง รายละเอียดภาษีเงินได้แสดง 
ดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29

• ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

บริษัท
ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

ทีอาร์ซี -240.01 306.95 -2,328.69 101.91

-18.05% 25.26% -172.68% 7.60%

สหการวิศวกร 117.58 170.17 91.23 112.34

13.92% 18.00% 10.29% 11.66%

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค 24.66 19.28 19.89 15.95

29.75% 9.11% 23.40% 7.50%

บริษัทฯ และบริษัทย่อย -88.72 510.42 -2,040.57 92.79

-3.90% 21.54% -88.55% 3.81%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิ

- ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้นในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ -3.90 ต�่ากว่ากว่าก�าไรขั้นต้นในปี 2560 ที่อยู่ที่ร้อยละ 
21.54 ก�าไรขั้นต้นของ แต่ละบริษัทเป็นดังนี้

 - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ -18.05 
  ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 25.26 สาเหตุตามเหตุผลข้างต้นในหัวข้อต้นทุนจาก 
  การให้บริการก่อสร้าง

 - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 13.92 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ 
  ที่ร้อยละ18.00 โครงการส่วนใหญ่ของสหการวิศวกรจะเป็นงานด้านโยธา ซึ่งเป็นงาน 
  ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นไม่สูงมาก สาเหตุของก�าไรขั้นต้นที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากป ี
  ก่อนมีการปรับประมาณการต้นทุนของโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการที่ท�างานสะสม 
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  ไปมากกว่าร้อยละ 95 ให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริง โดย 2 โครงการดังกล่าว 
  ได้ส่งมอบในปี 2561 เรียบร้อยแล้ว 

 - กจิการร่วมค้า ไฮโดรเทค็ สหการ มอีตัราก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 29.75 เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
  ทีอ่ยูท่ีร้่อยละ 9.11 เนือ่งจากโครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็ โดยได้มกีารปรบัประมาณการ 
  ต้นทุนโครงการลดลงให้ใกล้เคียงกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง

- ก�าไรสุทธิ และก�าไรของแต่ละส่วนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิส�าหรับปี 2561 เท่ากับ 2,040.57 ล้านบาท ก�าไร
สุทธิลดลง 2,133.35 ล้านบาทจากปี 2560 ซึ่งมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 92.78 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างและก�าไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 “ข้อมูลทางการเงิน
จ�าแนกตามส่วนงาน” รายได้ตามส่วนงานล�าดับจากมากไปน้อย คือการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ  
งานโยธา การให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี  
และรายได้จากการขายและบริการอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.55, 36.63, 18.57 และ0.25 ตามล�าดับ 
โดยก�าไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ  

ผลการ
ด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิ
ของทีอาร์ซี
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้
ที่ใช้อ้างอิง

อัตราเงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)

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

หลังหัก
ส�ารองตาม
กฎหมาย

เงินปันผล 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%

ปี 2561 -2,328.69 0.125 งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

• อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2557 - 2561 ดังนี้ 
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3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

• สินทรัพย์รวม

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีสินทรพัย์รวมทัง้ส้ินจ�านวน 3,055.78 ล้านบาท  
ลดลงจากสิ้นปีก่อนจ�านวน 1,542.60 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.55 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 เพิ่ม/ (ลด)

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,342.15           2,599.12 (256.97)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินทุนในการร่วมค้า 24.62 1,266.36 (1,241.74)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 640.97 684.74 (43.77)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 48.04 48.16 (24.07)

รวมสินทรัพย์ 3,055.78 4,598.38 (1,542.60)

รายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญได้แก่ 

1. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ เพ่ิมข้ึนจาก 854.29 ล้านบาท เป็น 1,010.49 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 156.20 เกิดจากงานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะเป็นไป
ตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา 

2. เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ลดลงทัง้จ�านวนจากสิน้ปีก่อนทีอ่ยูท่ี ่1,259 ล้านบาทจากการตัง้ด้อยค่า 
ของเงินลงทุนทั้งหมด  เน่ืองจาก APOT (บริษัทร่วม) มีความไม่แน่นอนของสถานการณ์ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานในปัจจบุนัและอนาคตหลายประการ อาท ิเช่น ความเสีย่งจาก
การถูกเพิกถอนประทานบัตรในการท�าเหมืองแร่โพแทช จากการที่ APOT ผิดเง่ือนไขการ
ช�าระเงนิผลประโยชน์พเิศษเพือ่ประโยชน์ต่อรฐั สบืเนือ่งมาจากความล่าช้าและไม่แน่นอน
ในการหาแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิจากผูถ้อืหุน้ และการได้รบัสินเช่ือจากสถาบนัการเงนิเพือ่น�า
มาใช้ในการพฒันาโครงการเหมอืงแร่ให้สามารถด�าเนนิการในเชงิพาณชิย์ได้ จนท�าให้ APOT 
ประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน  มีภาระหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน
จ�านวนมาก บริษัทฯเห็นควรปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนในAPOT ให้สะท้อนมูลค่า 
ที่แท้จริงในปัจจุบันจึงพิจารณาตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งจ�านวน

• หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561     31 ธันวาคม 2560 เพิ่ม/ (ลด)

หนี้สินหมุนเวียน 1,512.99 1,366.79 (146.20)

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 761.55 400.36 (361.19)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 78.22 75.41 (2.81)

รวมหนี้สิน 2,352.76 1,842.56 (51.02)

ส่วนของผู้ถือหุ้น 703.02 2,755.82 (2,052.80)

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055.78 4,598.38 (1,542.60)



รายงานประจำาปี 2561
148

- หน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจาก 1,842.56 ล้านบาทเป็น 2,352.76 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญ 
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร เพื่อน�ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน 

- ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจาก 2,755.82 ล้านบาทเหลือ 703.02 ล้านบาท 
สาเหตุหลักเกิดจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ปรากฏผลขาดทุนสุทธิ 
2,041.06 ล้านบาท

 4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการด�าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการ 
มักเป็นการกู้ยืมระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงิน
ฝากประจ�าค�า้ประกนัวงเงนิ จากสถานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานในระดบัทีด่ ีบรษิทัฯ และบรษิทั 
สหการวิศวกร จ�ากัด สามารถต่อรองยกเว้นเง่ือนไขเงินฝากค�้าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ  
อีกทั้งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผลประกอบการปี 2561 บริษัทฯ 
ต้องงดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากปี 2561 มีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
จ�านวน 82.26 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 254.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม 2561 2560 2559

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (491.64) 339.21 (388.94)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (79.79) (59.99) (1,038.12)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 316.99 (56.32) 246.64

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 0.33 4.44 0.02

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (254.11) 227.34 (1,180.40)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 336.37 109.03 1,289.43

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 82.26 336.37 109.30

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
แยกตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 491.64 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของ
ปีปัจจุบัน

-  เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จ�านวน 79.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากเงนิสดจ่ายลงทนุใน
อปุกรณ์จ�านวน 63.44 ล้านบาท โดยเป็นการลงทนุในการก่อสร้างโรงงานประกอบผลติภณัฑ์ชิน้
งานโลหะ และการช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เรียกช�าระเพิ่มเติมของบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด 
(“SHC”) จ�านวน 15.30 ล้านบาท ปัจจุบัน SHC  มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว 40 ล้าน 
โดยสหการวิศวกรถือหุ้นร้อยละ 51

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 316.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมสถาบัน
การเงินและการออกหุ้นกู้ให้บุคคลในวงจ�ากัด โดยมีเงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะส้ัน 481.45 
ล้านบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการช�าระคืนหุ้นกู้และออกหุ้นกู้จ�านวน 121.08 ล้านบาท เงินสด
จ่ายช�าระดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะส้ันและดอกเบีย้หุน้กูจ้�านวน 20.40 ล้านบาท และจ่ายเงนิปันผล 
11.74 ล้านบาท
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อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 3.35 0.67 0.86

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 1.09 0.15 0.16

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)** -87.79 16.28 32.84

ตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

 * อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถืง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้ 

หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

 ** อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ หมายถงึ ก�าไรสทุธติามงบการเงนิรวมของผูอ้อกหุน้กูบ้วกดอกเบีย้ 

จ่าย ภาษเีงินได้ ค่าเสือ่มราคา ค่าตดัจ�าหน่ายค่าธรรมเนยีม ค่าตดัจ�าหน่ายค่าความนยิม ค่าตดัจ�าหน่ายส่วนลด 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ 3.35 เท่า อตัราส่วนหนี้
สินทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 1.09 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้เท่ากบั 
-87.79 เท่า ภายใต้ข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯ ต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน  
2 ประการคือ อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2 เท่า และอัตราส่วน 
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่ต�่ากว่า 4 เท่า ท้ังนี้จากผลกระทบของการตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ
และการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในจ�านวนที่มีนัยส�าคัญดังที่กล่าวก่อนหน้านี้ ท�าให้บริษัทฯ  
ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยได้ บริษัทฯ จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคต ดังนี้  
ในเดือนภุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนดด้วยการท�าค�า
เสนอซื้อคืนหุ้นกู้ 180 ล้านบาท ซ่ึงจะครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2563 กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย โดยก�าหนด
วันช�าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียค้างช�าระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2562 ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นกู้ 
แสดงความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ 150 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นกู้ 1 ราย มูลค่าหุ้นกู้ 30 ล้านบาท
แสดงความประสงค์ขอถือหุ้นกู้ต่อ จนครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยยินยอมผ่อนผัน 
การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้ไปจนถึงวันที่หุ้นกู้ครบก�าหนดไถ่ถอน

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเคมี และงาน
สาธารณปูโภคโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ของภาครฐัขึน้อยูก่บันโยบายการเงนิและการลงทนุ แผนพฒันา 
ประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ การเปล่ียนแปลงรัฐบาลเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความต่อเนือ่งของการผลกัดนัโครงการลงทนุก่อสร้างขนาดใหญ่และมผีลต่อความเชือ่มัน่และการตดัสนิใจ 
ลงทนุของภาคเอกชน รายได้ของบรษิทัฯ ซึง่มกีารด�าเนนิธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างเป็นธุรกจิหลักยงัขึน้อยูก่บั 
ความต่อเนื่องของการได้รับงานใหม่ จึงไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนของรายได้ได้ การรับงานรับเหมา
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะต้องผ่านการคัดเลือกและแข่งขัน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น 
(Prequalification หรอื PQ) การเข้าประมลูราคา และการปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดก่อนลงนามในสญัญา
รับเหมาก่อสร้าง บางโครงการที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเปิดประมูลก็ประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไป 

อัตราส่วนความเพียงพอของทุน
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จากสาเหตุหลายประการตามสภาวการณ์ของตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงข้อจ�ากัด 
ดังกล่าวจึงได้ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาโครงการและการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่ต้อง 
พึง่พงิการเข้าประมลูงาน อกีทัง้ก่อให้เกดิรายได้ทีส่ม�า่เสมอในระยะยาว และการเข้าสูธ่รุกจินวตักรรมใหม่ๆ  
ทีย่งัมคีูแ่ข่งขนัน้อยรายเช่น งานก่อสร้างคลงัสนิค้าอจัฉรยิะทีใ่ช้ระบบ Automated Storage and Retrieval 
System (AS/RS) เป็นต้น 

โครงการส่วนใหญ่ของกลุม่บรษิทัฯ เป็นโครงการขนาดกลางตัง้แต่ 200 ล้านบาทขึน้ไป การบรหิารงาน 
แต่ละโครงการจ�าเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูงเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าจ้างส�าหรับการให้บริการก่อสร้างภายหลังจากการส่งมอบงาน 
ในแต่ละงวดงานภายใต้เงือ่นไข และเครดติเทอมทีไ่ด้รบัตามทีก่�าหนดในสญัญา ซึง่นอกจากการขอสนบัสนนุ 
จากสถาบันการเงินในรูปสินเชื่อโครงการเพื่อใช้ในการบริหารงานโครงการแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายใน 
การจัดหาแหล่งเงินกู้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน  
การออกต๋ัวแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange) การออกหุ้นกู้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากแนวโน้ม 
การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจมีผลท�าให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ สูงขึ้น และจากการที่ผล
การด�าเนนิงานในปี 2561 ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีป่รากฏผลขาดทนุสุทธิอาจจะส่งผลต่อความเชือ่มัน่ 
ของนักลงทุน และอาจมีผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้รุ่นต่อๆ ไปได้ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) ซึง่ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุ
สรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ด้วยเช่นกนั

ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนนิงานและ กระแสเงนิสด ส�าหรบัปี 
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรบัผดิชอบ 
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
ได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีต่อไปนี้แต่อย่างใด

1. ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และ ข้อ 13 บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ ์ 2562) บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง คือ บริษัท อา
เซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯถือหุ้นในบริษัทร่วมผ่านบริษัทย่อยสองแห่งคิดรวมเป็นร้อยละ 25.13) 
ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวนเงิน 1,213 ล้านบาท 
ตลอดจนได้บันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
นี้และดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 1,502 ล้านบาทด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์
หมุนเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯให้บริการแก่บริษัทร่วมดังกล่าวนั้น ซึ่งแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยัง

งบการเงิน15.
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ไม่เรียกช�าระ และลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง คิดเป็นจ�านวนเงินประมาณ 366 ล้านบาท พร้อมทั้ง 
บนัทกึค่าใช้จา่ย/ภาระผกูพนั/ภาระอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับบรษิัทร่วมดงักลา่วเข้าเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุโครงการ คดิเป็น 
จ�านวนเงินอีกประมาณ 468 ล้านบาท รวมส�ารองผลขาดทุนที่รับรู ้ในปี 2561 จากกรณีนี้มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น
ในงบการเงินรวม 2,047 ล้านบาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,336 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามหลักความระมัดระวังแล้วเห็นว่า ในปี 2561 ได้เกิดข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าที่มีนัยส�าคัญหลายประการ
ทีส่่งผลกระทบต่อมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วม ตลอดจนสนิทรพัย์หมนุเวยีนต่างๆ ทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับบริษัทร่วมดังกล่าว 

  การส�ารองผลขาดทนุดงักล่าวเป็นผลมาจากความล่าช้าของแผนพฒันาโครงการเหมืองแร่โปแตชของบรษิทัร่วม 
จากปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทร่วมเรียกช�าระ ในระหว่างปี 2561  
และยังไม่มีความคืบหน้าในการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการไม่ได้รับสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการด้วยเช่นกัน เหตุการณ์ดังกล่าว ท�าให้บริษัทร่วมผิดเง่ือนไขการช�าระเงินผล
ประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามที่บริษัทร่วมเคย ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ช�าระ
เงินผลประโยชน์พิเศษงวดที่ 1 ภายใน เดือนสิงหาคม 2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบัตร และงวดที่ 2 ภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทร่วมยังไม่สามารถจ่ายช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษทั้งสองงวด
ดังกล่าวได้

  ทั้งนี้จากข้อมูลในงบการเงินของบริษัทร่วมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม
ดงักล่าวได้เสนอรายงานการสอบบญัชแีบบไม่แสดงความเหน็ลงวนัที ่22 กมุภาพนัธ์ 2562 เนือ่งมาจาก ความไม่แน่นอน
หลายสถานการณ์ที่บริษัทร่วมประสบอยู่ ซึ่งรวมถึงการผิดเงื่อนไขการจ่ายช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์
แก่รัฐทั้งสองงวดดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทร่วมอาจมีความเสี่ยง ในการถูกเพิกถอนประทานบัตรเหมืองแร่โปแตช
จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และการไม่ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่า 
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานการท�าเหมืองแร่ภายใต้ประทานบัตร
ดังกล่าว

  ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้ตั้งส�ารองเผื่อขาดทุนไว้เต็มจ�านวนส�าหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่
โปแตชแล้วก็ตาม บริษัทฯยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด�าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้คืนมาซึ่งมูลค่าของ
สินทรัพย์เหล่านั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในอนาคตถ้าได้รับคืนมาซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น บริษัทฯก็จะ
สามารถกลบัรายการส�ารองเผือ่ขาดทนุทีเ่กนิความจ�าเป็น และรบัรูก้�าไรในอนาคตเพือ่ชดเชยขาดทนุจากส�ารองซึง่ตัง้ขึน้ 
ในปีปัจจุบัน

2. ข้าพ เจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22 เนื่องจากบริษัทฯได้พิจารณาตามหลักความระมัดระวัง
และตัง้ส�ารองเผือ่ขาดทนุไว้เป็นจ�านวนมากในปี 2561 ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วกบัโครงการเหมอืงแร่โปแตชตามทีก่ล่าวไว้
ในข้อหนึง่ข้างต้น ดงันัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯไม่สามารถด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิในส่วนของอตัราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (EBITDA to Interest Ratio) ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและ
หน้าที่ของผูอ้อกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุน้กู้ท�าการช�าระเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยทันที  
ท�าให้หุ้นกู้ดังกล่าวต้องจัดประเภทเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯได้แจ้งความประสงค์ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนครบ
ก�าหนด อันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเรื่องการด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน ด้วยการท�าค�าเสนอซื้อหุ้น
กู้กับผู้ถือหุ้นกู้ ทุกรายแล้ว 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน 
ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง ประมาณการต้นทุนโครงการ
ก่อสร้าง และประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 และ ข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
การรบัรูร้ายได้และประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาก่อสร้างเป็นความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
รายได้จากสัญญาก่อสร้างที่บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม 
ของกลุ่มบริษัท นอกจากน้ี กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึง รอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และประมาณการ 
ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ดุลยพินิจที่มีนัยส�าคัญของผู้บริหารในการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้าง
และความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงท�าให้เกิดความเส่ียงเกี่ยวกับมูลค่า
รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการ
ในการท�าสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ และ การประมาณการขั้นความส�าเร็จ
ของงานและผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้จากสญัญาก่อสร้าง โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ท�าความเข้าใจและเลอืกตวัอย่างสุม่ทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯและบริษัทย่อยออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาก่อสร้าง ส่งหนังสือยืนยันยอด
คงเหลอืและเงือ่นไขของสญัญากบัลกูค้าโดยตรง สอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัเงือ่นไขและความเสีย่งต่างๆของสญัญาดงักล่าวเกีย่วกบั 
การรับรู้รายได้และประมาณการ ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและท�าความเข้าใจกระบวนการที่บริษัทฯ
และบริษัทย่อยใช้ในการประเมินขั้นความส�าเร็จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
กับเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค�านวณขั้นความส�าเร็จของงานจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบ 
ขัน้ความส�าเรจ็ของงานทีป่ระมาณโดยผูบ้รหิารโครงการกบัรายงานการประเมนิทีส่่งให้เจ้าของโครงการ รวมถงึพจิารณาความสอดคล้อง
กับเอกสารประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบโครงการ และสอบทานเหตุผล 
ทีส่นบัสนนุข้อสรุปทีผู่บ้รหิารได้จากการเปรยีบเทยีบระหว่าง ขัน้ความส�าเรจ็ของงานทีป่ระเมนิโดยผูบ้รหิารโครงการและขัน้ความส�าเรจ็
ของงานท่ีเกดิจากต้นทนุจรงิทีเ่กดิข้ึน นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ประเมนิการประมาณผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ของผูบ้รหิารโดยการวเิคราะห์
เปรียบเทียบอัตราก�าไรขั้นต้นของงานก่อสร้างกับประมาณการต้นทุนโครงการ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 13 บรษิทัฯมเีงนิลงทนุในบรษิทัร่วมแห่งหนึง่ทีม่สีาระส�าคญั ซึง่ในระหว่างปี
ปัจจบุนั ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯประเมนิว่าเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมดงักล่าวมข้ีอบ่งชีข้อง การด้อยค่าทีม่นียัส�าคญัหลายประการ ทัง้น้ี 
ในการพจิารณาการด้อยค่าของเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมดงักล่าว บรษิทัฯจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีส่�าคญัของฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วข้องกบั
การประเมินความเป็นไปได้ของแผนพัฒนาโครงการ และการเริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในอนาคตของบริษัทร่วม ซึ่งดุลยพินิจ
ดังกล่าวท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บันทึก

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและตรวจสอบความเหมาะสมของผลการประเมินของฝ่ายบริหารของบริษัทฯที่สรุปว่า มีข้อบ่งชี้
ที่แสดงว่าอาจมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดขึ้น โดยพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ค�านึงถึงข้อมูลทั้งจาก
แหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบรษิทัร่วม ตลอดจนแนวโน้มของการเริม่ด�าเนนิงานตามแผนพฒันาโครงการ และความสามารถ
ในการเริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในอนาคตของบริษัทร่วมดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว รวมทั้งตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการประเมิน การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
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ข้าพเจ้าได้ประเมิน ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้ว

ข้อมูลอื่น

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั (แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้ง 
ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไข 
ที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผย
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญช ี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก 
การใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง ผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ 
ได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ 
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ
เหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องได้

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิ
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเหมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรม
ทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุ
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระ 
และได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตผุลทีบ่คุคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดใน การตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

อรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 82,256,498 336,369,445 7,181,371  10,825,521 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8  715,322,660  825,587,318  483,621,496  852,950,312 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 6, 9 1,010,493,370 854,291,357 614,444,722  359,022,629 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9  103,272,163  100,306,896  49,252,312  53,205,255 

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 6 257,517,738  329,586,856  57,643,521  169,942,944 

งานระหว่างก่อสร้าง 6  60,122,790  56,243,218  28,633,519  46,651,260 

สินค้าคงเหลือ 10  5,542,143  5,513,620  5,513,620  5,513,620 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  -  2,913,947 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 11  69,254,538  55,306,079  49,196,854  20,999,107 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  38,371,044  35,913,661  29,142,459  22,370,628 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,342,152,944 2,599,118,450 1,324,629,874 1,544,395,223 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกัน 12  16,359,848  16,329,548  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  - 1,306,517,215 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  - 1,259,003,235  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -  -  476,073,232  476,073,232 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15  24,622,523  7,359,476  2,375,587  2,375,587 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  640,962,329  684,744,143  605,773,668  644,061,723 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17  12,972,717  12,847,372  12,530,286  12,321,056 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29  12,999,513  12,395,496  8,545,005  9,816,192 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5,710,394  6,580,863  5,453,223  6,264,463 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  713,627,324 1,999,260,133 1,110,751,001 2,457,429,468 

รวมสินทรัพย์ 3,055,780,268 4,598,378,583 2,435,380,875 4,001,824,691 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 18  581,803,829  70,357,683  480,000,000  70,357,683 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6, 19  744,130,976  451,030,060  496,667,959  220,147,875 

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  349,488,927  414,273,722  132,056,482  221,109,824 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 9  6,000,000  -  -  - 

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  45,457,691  48,783,159  10,468,588  12,370,056 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9  294,016,021  371,280,297  24,821,591  81,990,108 

เงินกู้ยืมระยะสั้น 20  -  30,000,000  -  30,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -  -  510,000,000  98,000,000 

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 21  24,530,822  19,650,308  6,350,827  14,962,276 

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22  179,749,895  300,000,000  179,749,895  300,000,000 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด
  ช�าระภายในหนึ่งปี

23  4,210,861  11,237,541  -  7,232,788 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  10,929,548  1,852,410  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24  34,227,610  48,687,452  28,135,840  43,181,528 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,274,546,180 1,767,152,632 1,868,251,182 1,099,352,138 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
  ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

23  1,765,375  5,977,590  -  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25  56,453,560  49,424,694  47,845,082  42,760,366 

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 36.1  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  78,218,935  75,402,284  67,845,082  62,760,366 

รวมหนี้สิน 2,352,765,115 1,842,554,916 1,936,096,264 1,162,112,504 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2561
158

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามัญ 6,163,177,960 หุ้น มูลค่าหุ้นละ       
      0.125 บาท

         (2560: หุ้นสามัญ 5,869,698,010 หุ้น  
         มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)

 770,397,245  733,712,251  770,397,245  733,712,251

   ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

      หุ้นสามัญ 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
      0.125 บาท

         (2560: หุ้นสามัญ 5,869,693,296 หุ้น  
         มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท)

 770,395,728  733,711,662  770,395,728  733,711,662 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 1,041,739,823 1,041,739,823 1,041,739,823 1,041,739,823 

ส่วนต่�ากว่าทุนอื่น  (2,955,890)  (2,955,890)  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

   จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 27

      บริษัทฯ  73,371,225  73,371,225  73,371,225  73,371,225 

      บริษัทย่อย  4,108,018  4,108,018  -  - 

   ยังไม่ได้จัดสรร (1,168,874,948) 920,121,276 (1,386,222,165)  990,889,477 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  14,525,756  13,398,607  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  732,309,712 2,783,494,721 499,284,611 2,839,712,187 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ 
  บริษัทย่อย

 (29,294,559)  (27,671,054)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  703,015,153 2,755,823,667  499,284,611 2,839,712,187 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055,780,268 4,598,378,583 2,435,380,875 4,001,824,691 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 6  2,256,649,610  2,370,133,222  1,329,568,297  1,215,338,685 

รายได้จากการขาย  5,725,201  -  -  - 

ดอกเบี้ยรับ 6  837,141  1,339,972  234,802  65,661,076 

รายได้อื่น 6  41,311,535  64,354,172  18,724,048  60,396,350 

รวมรายได้  2,304,523,487  2,435,827,366  1,348,527,147  1,341,396,111 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 6  2,344,764,613  1,859,716,316  1,569,576,700  908,386,508 

ต้นทุนขาย  6,327,582  -  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  318,426,612  341,911,264  272,737,424  290,387,774 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 6  365,688,596  (127,330)  1,805,762,835  - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13  1,212,730,981  -  -  - 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 13  - 35,001,334  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย  4,247,938,384  2,236,501,584  3,648,076,959  1,198,774,282 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) 

   จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 (1,943,414,897)  199,325,782  (2,299,549,812)  142,621,829 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13.2  (47,389,365)  (34,337,471)  -  - 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 15.2  1,963,196  (116,061)  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 (1,988,841,066)  164,872,250  (2,299,549,812)  142,621,829 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6  (21,289,459)  (16,396,236)  (27,867,071)  (16,634,777)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (2,010,130,525)  148,476,014  (2,327,416,883)  125,987,052 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29  (32,298,577)  (57,806,327)  (1,271,187)  (24,080,688)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (2,042,429,102)  90,669,687  (2,328,688,070)  101,906,364

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  (2,040,572,652)  92,782,562  (2,328,688,070)  101,906,364 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (1,856,450)  (2,112,875)

 (2,042,429,102)  90,669,687 

ก�าไรต่อหุ้น 30

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.331) 0.015 (0.378) 0.017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (2,042,429,102)  90,669,687 (2,328,688,070)  101,906,364 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 242,984  3,220,888  -  - 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 13.2  1,117,110  -  -  - 

ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 13  -  9,498  -  - 

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้

 1,360,094  3,230,386  -  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 25  -  (1,733,458)  -  (759,199)

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ 29  -  346,691  -  151,840 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    - สุทธิจากภาษีเงินได้

 -  (1,386,767)  -  (607,359)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  1,360,094  1,843,619  -  (607,359)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (2,041,069,008)  92,513,306 (2,328,688,070)  101,299,005 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (2,039,445,503)  91,478,283 (2,328,688,070)  101,299,005 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (1,623,505)  1,035,023 

(2,041,069,008)  92,513,306 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก

และช�าระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

ก�าไรสะสม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว-
ส�ารองตาม
กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  641,998,220  1,041,739,823  72,637,344  1,002,582,335  2,758,957,722 

ก�าไรส�าหรับปี  -  -  -  101,906,364  101,906,364 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  (607,359)  (607,359)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  101,299,005  101,299,005 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล 31  91,713,442  -  -  (91,713,442)  - 

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 27  -  -  733,881  (733,881)  - 

เงินปันผลจ่าย 31  -  -  -  (20,544,540)  (20,544,540)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  733,711,662  1,041,739,823  73,371,225  990,889,477  2,839,712,187 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  733,711,662  1,041,739,823  73,371,225  990,889,477  2,839,712,187 

ขาดทุนส�าหรับปี  -  -  -  (2,328,688,070)  (2,328,688,070)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  (2,328,688,070)  (2,328,688,070)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล 26, 31  36,684,066  -  -  (36,684,066)  - 

เงินปันผลจ่าย 31  -  -  -  (11,739,506)  (11,739,506)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  770,395,728  1,041,739,823  73,371,225  (1,386,222,165)  499,284,611 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (2,010,130,525)  148,476,014 (2,327,416,883)  125,987,052 
รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น
 เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  112,872,397  106,451,651  100,962,278  96,889,957 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  365,688,596  (127,330)  1,805,762,835  - 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  3,149,091  6,042,494  1,538,182  9,335,058 
 (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  (18,926)  105,150  (7,801)  176,825 
 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์  1,613,862  4,784,870  1,653,214  4,749,298 
 ค่าเผ่ือการด้อยค่าอุปกรณ์  343,607  -  -  - 
 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม  1,212,730,981  -  -  - 
 ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม  -  35,001,334  -  - 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  47,389,365  34,337,471  -  - 
 ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  (1,963,196)  116,061  -  - 
 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  37,095,921  1,180,240  20,782,380  303,884 
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  10,308,110  8,655,697  8,345,689  7,127,686 
 ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  829,895  -  829,895  - 
 ดอกเบี้ยรับ  (837,141)  (1,339,972)  (234,802)  (65,661,076)
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  21,673,193  18,992,412  28,343,666  19,397,651 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
 และหนี้สินด�าเนินงาน

 (199,254,770)  362,676,092  (359,441,347)  198,306,335 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (275,329,556)  (416,594,875)  (143,861,111)  (416,967,650)
 รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  (156,879,247)  915,187,293  (256,834,064)  754,449,077 
 ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  (10,819,256)  (12,836,222)  (3,901,046)  (7,115,133)
 เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  72,069,118  107,429,654  112,299,423  (112,669,666)
 งานระหว่างก่อสร้าง  (3,879,572)  (56,243,218)  18,017,741  (46,651,260)
 สินค้าคงเหลือ  (28,523)  -  -  - 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (2,457,383)  (5,721,967)  (6,771,831)  (3,429,880)
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  870,469  1,180,190  811,240  1,376,289 

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  285,624,471  (12,300,854)  252,422,339  (108,108,485)
 ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  (63,784,795)  (509,196,746)  (88,053,342)  (176,810,575)
 รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า  6,000,000  -  -  - 
 เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  (3,325,468)  (2,449,078)  (1,901,468)  (12,200,496)
 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  (77,264,276)  25,538,615  (57,168,517)  (9,236,134)
 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  (33,215,407)  (4,537,422)  (30,393,829)  (3,556,416)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  11,079,557  28,127,229  11,106,185  23,965,539 
 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (3,279,244)  (309,522)  (3,260,973)  (227,043)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (453,873,882)  419,949,169  (556,930,600)  81,124,502 
 เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (52,023,277)  (80,738,857)  (28,197,747)  (64,170,279)
 รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  14,249,361  -  -  - 
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (491,647,798)  339,210,312  (585,128,347)  16,954,223 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง  -  360,770  - 360,770

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกันเพิ่มขึ้น  (30,300)  (29,620)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  (594,947)  (337,048)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  -  (249,925)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า  (15,299,850)  (5,099,950)  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  836,964  1,375,162  233,479  247,456 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  50,290  370,461  39,158 198,479

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์  (63,437,315)  (54,920,840)  (46,234,770)  (48,467,287)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,909,712)  (2,043,530)  (1,909,712)  (1,980,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (79,789,923)  (59,987,547)  (48,466,792)  (50,227,555)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 
(ลดลง)

 511,446,146  (33,896,959)  409,642,317  (33,896,959)

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (30,000,000)  30,000,000  (30,000,000)  30,000,000 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -  -  412,000,000  68,000,000 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  180,000,000  100,000,000  180,000,000  100,000,000 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  (1,080,000)  -  (1,080,000)  - 

ช�าระคืนหุ้นกู้  (300,000,000)  (100,000,000)  (300,000,000)  (100,000,000)

จ่ายเงินปันผล  (11,739,506)  (20,544,540)  (11,739,506)  (20,544,540)

ดอกเบี้ยจ่าย  (20,395,658)  (19,072,856)  (21,639,034)  (19,302,196)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง  (11,238,895)  (12,804,571)  (7,232,788)  (8,997,190)

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย
เพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งบริษัทย่อย

 -  75  -  - 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  316,992,087  (56,318,851)  629,950,989  15,259,115 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  332,687  4,439,884  -  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (254,112,947)  227,343,798  (3,644,150)  (18,014,217)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  82,256,498  336,369,445  7,181,371  10,825,521 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ช�าระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  5,857,734  9,605,500  16,423,542  (3,173,159)

โอนวัสดุก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  -  1,608,139  -  1,608,139 

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ  1,132,897  3,755,148  1,132,897  3,755,148 

จ่ายหุ้นปันผล  36,684,066  91,713,442  36,684,066  91,713,442 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

 -  (1,733,458)  -  (759,199)

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  1,117,110  -  -  - 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงนิรวมนีไ้ด้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (ซึง่ต่อไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัฯ”) 
และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2561
ร้อยละ

2560
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 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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ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบรษิทัย่อยได้จดัท�าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่�าคญัเช่นเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีส่�าคญัของบรษิทัฯ 

จ) สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยรายปี  
ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกลา่วได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น
ของบรษิทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุรวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการ
เงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

2.4 บรษิทัย่อยมีการร่วมการงานประเภทการด�าเนนิงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบรษิทัย่อยและผูร่้วมด�าเนนิงานอืน่ (Other 
joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนินงานร่วมกันตาม
ส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ส่วนได้เสียในการ
ด�าเนินงานร่วมกัน

2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ก่อสร้าง ไทย - -

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วม
ลงนามหนังสือสัญญาร่วมค้า กิจการร่วมค้า สหไฮโดร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าประกวดราคาและด�าเนินงานโครงการ
จ้างเหมาก่อสร้างกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด และบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามล�าดับ ต่อมามีการจัดท�าและลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าบริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัด จะไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ และ
ให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีภาระจากการให้
กิจการร่วมค้าใช้วงเงินหนังสือค�้าประกันของบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 112 ล้านบาท

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 
1 มกราคม 2562

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือ
ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเมือ่น�ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยน
 เกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส�าหรับการก่อสร้าง
 อสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท�ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส�าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ�านวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลีย่นสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ด้ส่งมอบให้แก่ลกูค้า และก�าหนดให้กจิการต้องใช้ดลุยพนิจิและพจิารณาข้อเทจ็จรงิ
และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�า 
มาตรฐานฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

 ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชไีด้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบ
ด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

 ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการบัญชี

 ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

 ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครือ่งมือทางการเงนิ และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
กลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่
มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�า 
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 
(Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณาอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จซึ่ง
ค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่ เกิดขึ้นจริงแล้ว จนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ใน
การก่อสร้างตามสญัญาประกอบด้วย โดยจะตัง้ค่าเผือ่ผลขาดทนุส�าหรบัโครงการก่อสร้างทัง้จ�านวนเม่ือทราบแน่ชัดว่าโครงการ
ก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน 

 รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ใน งบแสดงฐานะการเงิน

 ขายสินค้า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับ
ผูซ้ือ้แล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก�ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่ ส�าหรบัสินค้าทีไ่ด้ส่งมอบหลงัจาก
หักส่วนลดแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนในการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละโครงการ 
(โดยค�านงึถงึต้นทนุทีเ่กดิข้ึนจรงิด้วย) แล้วจึงรบัรูเ้ป็นต้นทนุในการให้บรกิารในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามอตัราส่วนของงาน
ที่แล้วเสร็จ

 ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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 ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น 
“งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่ถงึก�าหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ส�าหรบัผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ
และการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 สินค้าคงเหลือ

 สินค้าส�าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต

 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.6 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

 ข) เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิ 
 จากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 3 - 30 ปี
  เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 ปี
  ยานพาหนะ 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบญัช ีเมือ่จ�าหน่ายสนิทรพัย์หรอืคาดว่าจะไม่ได้รบัประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู ้
ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นป ี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

   อายุการให้ประโยชน์
  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 3 - 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรอืทางอ้อมซึง่ท�าให้มอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อบรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อี�านาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สทุธขิองจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้
มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปยังผู้เช่าถือเป็น
สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงนิทีจ่่ายตามสญัญาเช่าด�าเนนิงานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุตามวธิเีส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่า
จะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงใน
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สภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับ
สินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการ
จ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู ้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รบัคนืภายหลงัจากการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าครัง้ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จากการกลับรายการ 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
ของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยัง
ส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุทนัท ีเว้นแต่สนิทรพัย์นัน้แสดงด้วยราคาทีต่ใีหม่ การกลบัรายการส่วนทีเ่กนิกว่ามลูค่าตามบญัชทีีค่วร
จะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และ 
บรษิทัย่อยจดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงนิรางวลัการปฏบิตังิานครบก�าหนดระยะเวลา

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน
จะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการ
รับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
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4.14 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่มภีาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีได้เกดิข้ึนแล้ว 
และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสียทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันัน้
และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณ
จากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชขีองผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างช่ัวคราวทีต้่องเสียภาษทีกุรายการ แต่รบัรูส้นิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว
ที่ใช้หักภาษีและ ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท�าการปรับลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะไม่มกี�าไรทางภาษเีพยีงพอ
ต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการ
ที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่ายตุธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะได้รบัจากการขายสินทรพัย์หรอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพือ่โอนหนีสิ้นให้ผูอ้ืน่โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อย
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิ
ที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

 ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่า
ยุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอยีดของแบบก่อสร้างและน�ามา
ค�านวณจ�านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้าง
จนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

 ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ
ก่อสร้างที่ได้เสร็จสิ้นในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รายการที่เกิดขึ้นจริง
ในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่ารายจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไป
และรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะมีต้นทุนเกิดขึ้น
อีก โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนจบโครงการ

 ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิจากค่าปรบัจากความล่าช้าส�าหรบัโครงการทีไ่ม่สามารถส่งมอบงานให้เสรจ็ทนั
ภายในเวลาทีก่�าหนด โดยพจิารณาจากอตัราค่าปรบัตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญาและเป็นจ�านวนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยคาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและ
เป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัหรอืเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังานประมาณ
ขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการข้ึนเงนิ
เดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป 
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น  
ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

นโยบายการก�าหนดราคา
2561 2560 2561 2560

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง - - - 2 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง - - 9 13 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ - - - 65 อัตราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย - - 7 1 อัตราร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี
 (2560: ร้อยละ 2.5 ต่อปี)

รายได้อื่น - - 4 3 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 16 298 16 298 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า 2 1 2 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง - 1 - 1 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 138 - - - ราคาตามสัญญา

รายได้อื่น 9 - 8 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 219,489 159,227

บริษัทร่วม 382,537 380,104 382,537 380,104

กิจการร่วมค้า 6,487 223 6,237 -

รวม 389,024 380,327 608,263 539,331

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (382,537) - (594,906) (13,128)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

6,487 380,327 13,357 526,203
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 9)

บริษัทย่อย - - - 617

บริษัทร่วม - 11,992 - 11,992

รวม - 11,992 - 12,609

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วม 7,854 7,514 7,854 7,514

กิจการร่วมค้า 45,691 45,691 45,691 45,691

รวม 53,545 53,205 53,545 53,205

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854) - (7,854) -

รวมลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

45,691 53,205 45,691 53,205

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง - 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า 32,454 - - -

รวม 32,454 - - -

งานระหว่างก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม - 46,651 - 46,651

รวม - 46,651 - 46,651

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 60,129 59,537

รวม - - 60,129 59,537

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (60,129) (56,623)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - 2,914

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 1,306,517 1,306,517

รวม - - 1,306,517 1,306,517

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (1,306,517) -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - 1,306,517
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 19)

บริษัทย่อย - - 11,481 22,705

กิจการร่วมค้า 44,072 - - -

รวม 44,072 - 11,481 22,705

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วม - 27,869 - 27,869

รวม - 27,869 - 27,869

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 510,000 98,000

รวม - - 510,000 98,000

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ บันทึกหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้กู้ยืมแก่ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท และ ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท พร้อมดอกเบี้ย 
ค้างรับ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,505.3 ล้านบาท (รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ยค้างรับในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 
ใน APOT จ�านวน 3.8 ล้านบาท) และยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ให้บริการแก่บริษัทร่วม ได้แก่  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และรายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
365.7 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการของบริษัทร่วมตามที่กล่าวในหมายเหตุ 13 และ
บริษัทร่วมค้างช�าระค่างวดงานที่บริษัทฯ วางใบแจ้งหนี้เป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริหารเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูง 
ที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับช�าระเงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่างวดงานดังกล่าว

 ยอดคงค้างของเงนิให้กูย้มืและเงนิกูย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง

การปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริษัทย่อย 2,914 311 - (3) 3,222

TRC Engineering LLC บริษัทย่อย 56,623 81 - - 56,704

TRC Middle East LLC บริษัทย่อย - 203 - - 203

บริษัท อาเซียนโปแตช ชัยภูมิ 
จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทร่วม - 13,000 (13,000) - -

รวม 59,537 13,595 (13,000) (3) 60,129

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,623) (3,506) - - (60,129)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ 2,914 10,089 (13,000) (3) -
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(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี
31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง

การปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2561

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริษัทย่อย 1,260,508 - - - 1,260,508

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
ลิมิเต็ท

บริษัทย่อย 46,009 - - - 46,009

รวม 1,306,517 - - - 1,306,517

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,306,517) - - (1,306,517)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 1,306,517 (1,306,517) - - -

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) มีก�าหนดช�าระ
คืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

 เงินให้กู้ยืมแก่ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท และทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญ 
ของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 โดยเป็นการลงทุนในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ
จึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ 

วนัที่
31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่

31 ธันวาคม 2561

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทย่อย 31,000 819,000 (394,000) 456,000

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็คสหการ บริษัทย่อย 67,000 90,000 (103,000) 54,000

รวม 98,000 909,000 (497,000) 510,000

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี (2560: ร้อยละ 2.5 ต่อปี) มีก�าหนดช�าระ
คืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีใ่ห้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 33 36 33 35

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 2 2 2 2

รวม 35 38 35 37

 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.4 และ 35.5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินสด 1,354 1,375 451 481

เงินฝากธนาคาร 80,902 199,069 6,730 10,345

เงินลงทุนในกองทุนรวม - 135,925 - -

รวม 82,256 336,369 7,181 10,826

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�ามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี (2560: 
ร้อยละ 0.13 ถึง 0.63 ต่อปี)

    เงินลงทนุในกองทนุรวมเป็นเงนิลงทนุในกองทนุรวมตลาดเงนิทีเ่น้นลงทนุในเงนิฝากธนาคารและตราสารหนีร้ะยะสัน้ โดยอายุ
เฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 3,111 14,102 3,111 14,102

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - 131,071 - 132,636

3 - 6 เดือน 10,627 - 10,627 -

6 - 12 เดือน 34,147 234,918 35,204 234,918

มากกว่า 12 เดือน 333,166 - 334,731 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 381,051 380,091 383,673 381,656

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (381,051) - (381,051) -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - 380,091 2,622 381,656

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 439,580 408,714 330,162 290,666

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 183,735 33,742 55,349 33,742

3 - 6 เดือน 83,106 - 83,066 -

6 - 12 เดือน 6 - - -

มากกว่า 12 เดือน 12,596 12,685 - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 719,023 455,141 468,577 324,408

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (668) (757) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 706,427 442,456 468,577 324,408

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 706,427 822,547 471,199 706,064

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,973 236 14,239 16,514

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 210,351 141,160

อื่นๆ 2,409 2,804 1,687 2,339

รวมลูกหนี้อื่น 10,382 3,040 226,277 160,013

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,486) - (213,855) (13,127)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 8,896 3,040 12,422 146,886

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 715,323 825,587 483,621 852,950
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจาก 
สถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหนี้การค้าซึ่งใช้เป็นหลัก
ประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจ�านวนประมาณ 935 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 827 ล้านบาท) (2560: 800 ล้านบาท เฉพาะของ 
บริษัทฯ: 692 ล้านบาท)

9. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระและเงินรับล่วงหน้า
   จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

มูลค่างานตามสัญญา 19,357,590 16,245,331 12,432,894 11,993,514

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 12,355,890 10,122,651 8,687,951 7,358,383

หัก: หนี้สูญ (300) - (300) -

หัก: มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (11,639,113) (9,639,640) (8,098,028) (7,081,350)

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 1,010,493 854,291 614,445 359,023

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (294,016) (371,280) (24,822) (81,990)

รวม 716,477 483,011 589,623 277,033

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 111,126 100,307 57,106 53,205

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854) - (7,854) -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 103,272 100,307 49,252 53,205

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

มูลค่างานตามสัญญา 600,000 - - -

มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ 6,000 - - -

หัก: การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ - - - -

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 6,000 - - -
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10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

วัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง 7,909 7,892 (2,378) (2,378) 5,531 5,514

สินค้าคงเหลือ 11 - - - 11 -

รวม 7,920 7,892 (2,378) (2,378) 5,542 5,514

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

วัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง 7,892 7,892 (2,378) (2,378) 5,514 5,514

รวม 7,892 7,892 (2,378) (2,378) 5,514 5,514

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ปี 2557 - 14,249 - -

ปี 2558 7,861 7,861 - -

ปี 2559 6,522 6,522 - -

ปี 2560 26,674 26,674 20,999 20,999

ปี 2561 28,198 - 28,198 -

69,255 55,306 49,197 20,999

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแสดงภาษเีงนิได้ถกูหกั ณ ทีจ่่ายเป็นสนิทรพัย์ เนือ่งจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีทิธขิอคนืภาษข้ีางต้น 
อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยโดยหน่วยงานของรัฐ

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

 ยอดคงเหลอืนี ้คอื เงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ�าซึง่บรษิทัย่อยได้น�าไปค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ด้รบัจากธนาคารและ
หนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.4
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
 จ�ากัด (มหาชน)

ขุดเจาะ
 เหมืองแร่

ไทย 22.46 22.46 1,261,274 1,261,274 1,126,742 1,168,092

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 
 จ�ากัด (มหาชน)

ขุดเจาะ
 เหมืองแร่

ไทย 2.67 2.67 100,000 100,000 85,989 90,911

รวม 1,361,274 1,361,274 1,212,731 1,259,003

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (1,361,274) - (1,212,731) -

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ - 1,361,274 - 1,259,003

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2555 มีมติอนุมัติให้ TRC International Limited ซึ่งเป็น
บรษิทัย่อยทีเ่ขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีของบรษิทัฯ เข้าลงทนุซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 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 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 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�าระเงินให้แก่
ผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”)  และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอน
หุ้น APOT จ�านวน 1.8 ล้านหุ้น 

 ในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 4 รวมจ�านวน 4.5 ล้าน
หุ้น เป็นเงิน 906 ล้านบาท  ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 (ประกอบด้วยการถือหุ้น
โดย TRC Investment Limited  ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ของทุนที่ช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ของ APOT ที่ 2,688 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จัดประเภทเงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในระหว่างปี 2560 APOT ได้รับเงินช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง  (เป็นการช�าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 
1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช�าระแล้วจาก 2,688 ล้านบาท เป็น 2,806 
ล้านบาท ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่ TRC ใน APOT ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทนุช�าระแล้ว ณ สิน้ปี 2559 เป็นร้อยละ 
25.13 ณ สิ้นปี2560 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited 
ร้อยละ 2.67) บริษัทฯได้บันทึกผลสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมเป็นจ�านวน 35 ล้านบาท แสดง
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 ตามข้อตกลงการขอประทานบัตรระหว่าง APOT กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมใน
เดือนมกราคม 2558 APOT มีภาระผูกพันในการจ่ายช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ จ�านวน 8 งวด เป็นจ�านวนเงินงวดละ 433 
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ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งหมด 569 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ปี 2561 และมีข้อผูกพัน
ในการจ่ายช�าระเงินกองทุนต่างๆ ทุกปีตลอดอายุประทานบัตร ทั้งนี้ APOT ได้รับหนังสือจากส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ชัยภูมิเรียกร้องให้ช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดที่ 1 จ�านวน 569 ล้านบาท พร้อมค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 
90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งครบก�าหนดในเดือนสิงหาคม 2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบัตร ตาม
นัยมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

 ในเดือนเมษายน 2561 APOT ได้จัดสรรและเรียกช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จ�านวนไม่เกิน 29 ล้านหุ้น โดยเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท ระยะเวลาจองซื้อและช�าระค่าหุ้นในเดือนกรกฎาคม 2561 
ทั้งนี้ เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาจองซื้อและช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน

 ต่อมา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของ APOT ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปี 2562 ที่จะจัดในวันที่ 26 เมษายน 2562 ในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
จากราคาหุ้นละ  68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อหุ้น และพิจารณาอนุมัติการเรียกช�าระค่าหุ้นครั้งที่ 1 จ�านวนไม่
เกิน 35 ล้านหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นเงินค่าหุ้น 526 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

 จากงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทร่วมดังกล่าว APOT ยังคงไม่สามารถจ่ายช�าระเงิน
ผลประโยชน์พเิศษฯงวดที ่1 ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พเิศษ ดงักล่าวได้ เนือ่งจากอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการหาแหล่ง
เงนิทนุจากทัง้ในส่วนการเพิม่ทนุจาก ผูถ้อืหุน้ และ/หรอืจากการขอวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย์ ทัง้นี ้ในเดอืนพฤศจกิายน 
2561 APOT ได้รับหนังสือแจ้งให้จ่ายเงินผลประโยชน์พิเศษฯงวดที่ 2 เป็นจ�านวนเงิน 569 ล้านบาท ภายในวันที่ 15 มกราคม 
2562

 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯไม่ด�าเนินการใดๆ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษัทร่วมจนกว่าจะมีแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือในการพัฒนา
โครงการ และอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจ�านวน เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,361 
ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ของบริษัทร่วมมีความไม่แน่นอนที่ส�าคัญ อาทิเช่น ภาระในการช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ 
ทั้ง 2 งวด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนประทานบัตร  และยังมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
ในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วนการเพิ่มทุนที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐ
และภาคเอกชน และ/หรือการได้รับสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์  ท�าให้บริษัทร่วมเกิดปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าของแผนพัฒนาโครงการของบริษัทร่วม รวมถึง การที่บริษัทฯต้องรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้
เสียเข้ามาในผลประกอบการรวมเป็นจ�านวนมากต่อเนื่องกันมาหลายปี และจะต้องรับรู้มากขึ้นในอนาคตจากการบันทึกค่า
ปรับจากการที่บริษัทร่วมไม่สามารถช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ ที่ต้องช�าระทุกๆ ปี นอกจากนั้นแล้ว บริษัทร่วมดังกล่าวยังมี
หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวนมาก

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยังมีมติอนุมัติให้บันทึกค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อสร้างที่บริษัทฯให้บริการแก่บริษัทร่วมเข้ามาเป็นต้นทุนโครงการ ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงทั้งงาน
ก่อสร้างและงานวิศวกรรม งานระหว่างก่อสร้าง ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกัน มูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 468 ล้านบาท

 ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะได้บันทึกส�ารองเผื่อขาดทุนไว้เต็มจ�านวนส�าหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่
โปแตชของบรษิทัร่วมแล้ว บรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการอย่างดทีีสุ่ดเพือ่ให้ได้คืนมาซึง่มูลค่าของ
สนิทรพัย์เหล่านัน้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ และในอนาคตถ้าได้รบัคนืมาซึง่มลูค่าของสนิทรพัย์เหล่านัน้ บรษิทัฯกจ็ะสามารถ
กลับรายการส�ารองเผื่อขาดทุนที่เกินความจ�าเป็น และรับรู้ก�าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส�ารองซึ่งตั้งขึ้นในปีปัจจุบัน
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13.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (47,389) (34,337) 1,117 -

รวม (47,389) (34,337) 1,117 -

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน 23 110

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,871 6,127

หนี้สินหมุนเวียน (1,928) (531)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (3,459) (4,018)

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,507 1,688

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13 25.13

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 379 424

การตัดรายการระหว่างกัน (13) (12)

ค่าความนิยม 847 847

รวม 1,213 1,259

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (1,213) -

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม - 1,259

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560

รายได้ 7 2

ก�าไร (ขาดทุน) (186) (112)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (182) (112)



รายงานประจำาปี 2561
186

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(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
  เนชั่นแนล 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 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้
บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินโครงการของกิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 
ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (บาท) (บาท)

บริษัท สหการวิศวกร
  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 อินเวสเม้นท์ 
  ลิมิเต็ท

ลงทุนในกิจการอื่น สาธารณรัฐ
เมอริเชียส

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

100.00 100.00 32 32

บริษัท ทีอาร์ซี
  ยูทิลิตี้ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
  น้�าประปา

ไทย 250,000
บาท

250,000
บาท

99.97 99.97 249,925 249,925

รวม 621,144,648 621,144,648

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (145,071,416) (145,071,416)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 476,073,232 476,073,232

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการปิดบริษัท TRC Middle 
East LLC และTRC Engineering LLC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยดังกล่าว อยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัท

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า

15.1 รายละเอียดของการร่วมค้า

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี 

ตามวิธีส่วนได้เสีย
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

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 51 20,400 5,100 22,247 4,983

รวม 22,776 7,476 24,623 7,359

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

2561 2560 2561 2560

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท)

กิจการร่วมค้าซิโนเปค -ทีอาร์ซี ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376

รวม 2,376 2,376

 เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯครัง้ที ่3/2561 มมีตอินมุตัใิห้บรษิทัฯ จดัตัง้กจิการร่วมค้าร่วมกบับรษิทั 
ชิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จ�ากัด เพื่อการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานส่วนบนดิน Surface Processing Plant & Facilities โครงการ
เหมืองแร่โปแตช ที่อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งบริษัทฯ เคยได้รับ Letter of Award ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ�ากัด ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติให้เรียกเงิน
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจ�านวน 30 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 โดยช�าระค่าหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

15.2 ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัท

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด 1,963 (116) - -

รวม 1,963 (116) - -
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 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เนื่องจากผลกระทบของรายการดังกล่าว ไม่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

15.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�าคัญ

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

2561 2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 10

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 127 -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15 -

หนี้สินหมุนเวียน (100) -

สินทรัพย์ - สุทธิ 44 10

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 22 5

 สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

2561 2560

รายได้ 138 -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (2) -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1) -

ก�าไร (ขาดทุน) 4 -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 4 -
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 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

ซื้อเพิ่ม - 761 39,511 5,353 30 23,640 69,295

จ�าหน่าย - - (49) (150) - - (199)

ตัดจ�าหน่าย - - (11,970) (4,625) - - (16,595)

โอนเข้า (ออก) - 7,003 31,266 743 - (39,547) (535)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 142,062 293,748 561,462 98,978 97,937 15,214 1,209,401

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 10,737 75,691 13,198 10,927 - 110,553

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - - (18) (150) - - (168)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนท่ีตัดจ�าหน่าย - - (10,480) (4,501) - - (14,981)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 35,295 368,478 78,471 85,851 - 568,095

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 344 - - - 344

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - - 344 - - - 344

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 142,062 261,426 199,419 27,733 22,983 31,121 684,744

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 142,062 258,453 192,640 20,507 12,086 15,214 640,962

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2560 (65 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 104,193

2561 (66 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 110,553
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 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

ซื้อเพิ่ม - 761 38,068 4,859 - 18,970 62,658

จ�าหน่าย - - (49) (64) - - (113)

ตัดจ�าหน่าย - - (7,498) (3,463) - - (10,961)

โอนเข้า (ออก) - 7,003 8,292 743 - (16,573) (535)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 140,472 293,715 418,276 87,961 76,725 15,214 1,032,363

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 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

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 10,735 65,506 12,500 9,985 - 98,726

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   - - (18) (63) - - (81)

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนท่ีตัดจ�าหน่าย   - - (5,959) (3,349) - - (9,308)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 35,293 257,321 68,404 65,571 - 426,589

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 - - - - - - -

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - - - - - - -

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 140,472 261,393 181,671 26,570 21,139 12,817 644,062

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 140,472 258,422 160,955 19,557 11,154 15,214 605,774

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2560 (64 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 94,711

2561 (61 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 98,726
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 204 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 117 
ล้านบาท) (2560: 188 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 96 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องมือและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 10 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8 ล้านบาท) (2560: 27  
ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 16 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯได้น�าที่ดินและอาคารซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 100 ล้านบาท (2560: 180 ล้านบาท)  
ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:

ราคาทุน 26,521 25,682

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (13,548) (13,152)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 12,973 12,530

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

ราคาทุน 24,076 23,237

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (11,229) (10,916)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 12,847 12,321

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 12,847 14,511 12,321 13,970

ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 1,910 594 1,910 530

รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 535 - 535 -

ค่าตัดจ�าหน่าย (2,319) (2,258) (2,236) (2,179)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 12,973 12,847 12,530 12,321

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2561 2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ร้อยละ 6.87 1,804 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ร้อยละ 3.00 - 4.60 580,000 -

ทรัสต์รีซีท - (2560: ร้อยละ 4.35) - 70,358

รวม 581,804 70,358

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ร้อยละ 3.00 - 4.60 480,000 -

ทรัสต์รีซีท - (2560: ร้อยละ 4.35) - 70,358

รวม 480,000 70,358

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทรัสต์รีซีทค�้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้ตามที่กล่าวไว้ใน 
หมายเหตุ 8 

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 44,072 - - -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 434,822 367,312 234,976 141,540

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5,792 22,526

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 17,717 11,322 17,702 129

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5,689 179

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 247,520 72,396 232,509 55,774

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 744,131 451,030 496,668 220,148

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มยีอดคงเหลอืของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส�าหรบัค่าใช้จ่าย/ภาระผกูพนั/ภาระอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั
โครงการก่อสร้างที่บริษัทฯให้บริการแก่บริษัทร่วมที่บันทึกเข้ามาเป็นต้นทุนโครงการตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 เป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 157.8 ล้านบาท
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20. เงินกู้ยืมระยะสั้น

 ยอดคงเหลอืนีค้อืตัว๋แลกเงนิประเภททีไ่ม่สามารถเปลีย่นมอืได้จ�านวน 30 ล้านบาท ออกให้กบับคุคลในวงจ�ากดัในอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 3.85 ต่อปี ตั๋วแลกเงินดังกล่าวมีอายุ 183 วัน บริษัทฯได้ช�าระคืนตั๋วเงินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

21. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

การรับประกันผลงาน
ผลขาดทุนจาก

โครงการก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 22,808 199 23,007

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2,000 876 2,876

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (4,338) (199) (4,537)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (1,696) - (1,696)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 18,774 876 19,650

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 40,768 2,554 43,322

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (32,339) (876) (33,215)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (5,226) - (5,226)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 21,977 2,554 24,531

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับประกันผลงาน
ผลขาดทุนจาก

โครงการก่อสร้าง รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 18,215 - 18,215

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2,000 - 2,000

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (3,557) - (3,557)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (1,696) - (1,696)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 14,962 - 14,962

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 20,650 2,554 23,204

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (30,394) - (30,394)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (1,421) - (1,421)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,797 2,554 6,351
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22. หุ้นกู้

 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและหน้าที่บางประการซึ่งรวมถึงการ
ด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วนความ
สามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (EBITDA to Interest Ratio) ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ 
หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาตามหลักความระมัดระวังและได้บันทึกส�ารองเผื่อขาดทุน ส�าหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วม ส่งผลกระทบให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนความ
สามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (EBITDA to Interest Ratio) ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา ท�าให้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายคืน
เมือ่ทวงถามทนัท ีบรษิทัฯจึงได้จดัประเภทหุน้กูด้งักล่าวรวมเป็นส่วนของหุน้กูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีทัง้จ�านวน อย่างไร
ก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯได้แจ้งความประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนด ด้วยการท�าค�าเสนอซื้อหุ้นกู้กับ
ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย การจัดประเภทหนี้สินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย การช�าระดอกเบี้ย อายุ ครบก�าหนด

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ร้อยละ 4.40 ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2559

2 ปี 10 มีนาคม 2561 - 200,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ร้อยละ 4.50 ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560

1 ปี 12 กรกฎาคม 2561 - 100,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ร้อยละ 4.80 ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561

2 ปี         
2 วัน

17 มีนาคม 2563 180,000 -

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 180,000 300,000

หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (250) -

หุ้นกู้ - สุทธิ 179,750 300,000

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (179,750) (300,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - -

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 300,000

ออกหุ้นกู้ 180,000

ช�าระคืนเงินกู้ (300,000)

ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (1,080)

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 830

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 179,750
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23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพือ่เช่าเครือ่งมอืและยานพาหนะใช้ในการด�าเนนิงานของกจิการ
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,203 17,992 - 7,374

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (227) (776) - (141)

รวม 5,976 17,216 - 7,233

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (4,211) (11,238) - (7,233)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี

1,765 5,978 - -

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า

4,415 1,788 6,203 - - -

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (204) (23) (227) - - -

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

4,211 1,765 5,976 - - -

(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�่าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

11,238 5,978 17,216 7,233 - 7,233
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24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีขายตั้งพัก 29,696 43,990 26,505 41,799

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 1,044 1,769 - -

อื่นๆ 3,488 2,928 1,631 1,383

รวม 34,228 48,687 28,136 43,182

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2561 2560
ผลประโยชน์

หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 44,806 4,619 49,425 35,053 4,292 39,345

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 7,845 1,387 9,232 7,099 1,361 8,460

ต้นทุนดอกเบี้ย 970 106 1,076 921 113 1,034

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์

- - - 578 (82) 496

ส่วนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติ
ทางการเงนิ

- - - 1,375 42 1,417

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - (220) (798) (1,018)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,756) (523) (3,279) - (309) (309)

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 50,865 5,589 56,454 44,806 4,619 49,425

25. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560
ผลประโยชน์

หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 38,794 3,966 42,760 31,423 3,677 35,100

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,269 1,163 7,432 5,795 1,131 6,926

ต้นทุนดอกเบี้ย 824 90 914 817 96 913
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560
ผลประโยชน์

หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ผลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน
ประชากรศาสตร์

- - - (109) (119) (228)

ส่วนทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติ
ทางการเงนิ

- - - 1,118 29 1,147

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - (250) (621) (871)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (2,756) (505) (3,261) - (227) (227)

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 43,131 4,714 47,845 38,794 3,966 42,760

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 9,233 8,460 7,432 6,926

ต้นทุนดอกเบี้ย 1,076 1,034 914 913

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (838) - (711)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 10,309 8,656 8,346 7,128

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ต้นทุนการให้บริการ 4,512 3,086 3,404 2,504

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5,797 5,570 4,942 4,624

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 10,309 8,656 8,346 7,128

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ  
5  ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท) (2560: 3 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2560: 9 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี)
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 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซ่ึงท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท (เฉพาะของ 
บริษัทฯ: 8 ล้านบาท) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก�าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.28 - 2.43 2.28 - 2.43 2.28 2.28

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละต่อปี) 5.00 5.00 5.00 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)  
   (ร้อยละต่อปี)

0.00 - 20.00 0.00 - 20.00 0.00 - 20.00 0.00 - 20.00

ราคาทองค�า (บาท) 20,600 20,600 20,600 20,600

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (4.0) 4.6 (3.4) 3.9

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 4.8 (4.3) 3.7 (3.3)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ร้อยละ 1.0) (4.3) 1.6 (3.7) 1.4

ราคาทองค�า (1,000 บาท) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (ร้อยละ 1.0) (3.3) 3.8 (2.9) 3.3

อัตราการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 1.0) 4.0 (3.6) 3.1 (2.8)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ร้อยละ 1.0) (3.6) 1.4 (3.1) 1.2

ราคาทองค�า (1,000 บาท) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1)
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26. ทุนเรือนหุ้น

 จ�านวนหุ้นสามัญ ทุนช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายการ
จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น วันที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์
(พันหุ้น) (พันบาท) (พันบาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 5,869,698 733,712

ลดลงระหว่างปี (5) (1) 23 พฤษภาคม 2561

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 293,485 36,686 25 พฤษภาคม 2561

ณ วันปลายปี 6,163,178 770,397

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 5,869,693 733,712 1,041,740

เพิ่มทุนเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล 293,473 36,684 - 30 พฤษภาคม 2561

ณ วันปลายปี 6,163,166 770,396 1,041,740

 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญดังนี้

26.1 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวน 293.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.00625 บาท

26.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 733.7123 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 
733.7117 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,869.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่
ยังไม่ได้จ�าหน่าย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

26.3 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 733.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 
770.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 293.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 770.4 ล้านบาท 
จ�านวน 6,163.2 ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 733.7 ล้านบาท จ�านวน 5,869.7 ล้านหุ้น

27. ส�ารองตามกฎหมาย

 บริษัทฯ

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารอง
นี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 บริษัทย่อยในประเทศ

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผลก�าไร 
ซึ่งบริษัทท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของบริษัท 
ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
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 บริษัทย่อยในต่างประเทศ

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนผลก�าไร 
จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนทุนของบริษัทฯ

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 484,114 437,036 421,705 394,294

ค่าเสื่อมราคา 110,553 104,193 98,726 94,711

ค่าตัดจ�าหน่าย 2,318 2,258 2,235 2,179

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา 1,515,632 1,904,586 846,768 644,086

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 109,301 81,648 88,065 77,010

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 10,874 13,573 (111) 13,573

29. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 32,904 36,205 - 24,692

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

(605) 21,601 1,271 (611)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 32,299 57,806 1,271 24,081

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรหรือขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- (347) - (152)

- (347) - (152)
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 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (2,010,131) 148,476 (2,327,417) 125,987

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 12% - 20% 12% - 20% 20% 20%

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (342,790) 30,222 (465,483) 25,197

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน 1,778 (15,827) - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 261,964 3,148 377,751 1,910

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (2,819) (3,005) (2,812) (2,996)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี - (55) - (30)

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
 ของบริษัทร่วม

- 7,000 - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 9,478 6,868 - -

ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (393) 23 - -

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 105,081 29,432 91,815 -

รวม 373,311 43,411 466,754 (1,116)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 32,299 57,806 1,271 24,081

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 476 476 476 476

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 3,230 3,349 594 2,411

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,291 9,849 9,569 8,552

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - 228 - -

รวม 14,997 13,902 10,639 11,439

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,997 1,507 2,094 1,623

รวม 1,997 1,507 2,094 1,623
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 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของก�าไรทางภาษีส่วนที่เกินกว่า 
30,000 โอมานเรียล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน 2,142 ล้านบาท (เฉพาะ
บริษัทฯ: 2,137 ล้านบาท) (2560: 235 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ซึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วคาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 467 ล้านบาท 9 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านโอมานเรียล (เฉพาะบริษัทฯ: 459 ล้านบาท)  (2560: 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้าน
โอมานเรียล เฉพาะบริษัทฯ: ไม่มี) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566 

30. ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ด้วยจ�านวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการออกหุน้ปันผล ตามมตทิีป่ระชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯเมือ่วนัที ่27 เมษายน 2561 ตาม
ที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 26 และได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ามาเปรียบเทียบ  
(ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปล่ียนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

31. เงินปันผล/หุ้นปันผล

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (พันบาท) (2,040,573) 92,792 (2,328,688) 101,906

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (พันหุ้น) 6,163,166 6,163,166 6,163,166 6,163,166

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.331) 0.015 (0.378) 0.017

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมัติโดย
จ�านวนปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

11,740 0.0020000

หุ้นปันผลจากผลประกอบการปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

36,684 0.0062500

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2561 48,424 0.0082500

เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

20,545 0.0040000

หุ้นปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

91,713 0.0178571

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2560 112,258 0.0218571
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32. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก�าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จนถึง
ปัจจุบันส�าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 12,416 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 8,716 ล้านบาท)  
(2560: 10,179 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 7,405 ล้านบาท) มีจ�านวนเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส�าหรับงาน
ระหว่างก่อสร้าง เป็นจ�านวนประมาณ 1,071 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 643 ล้านบาท) (2560: 911 ล้านบาท เฉพาะของ 
บรษิทัฯ: 406 ล้านบาท)  และมจี�านวนเงนิทีผู่ว่้าจ้างมีสิทธิเรยีกร้องจากกจิการส�าหรบั งานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 
300 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 25 ล้านบาท) (2560: 371 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 82 ล้านบาท)

33. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัท ฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 
3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย
ได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน 8 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 7 ล้านบาท) (2560: 7 ล้านบาท เฉพาะ 
ของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท)

34. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงาน
ของส่วนงาน

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ  

• ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา

• ส่วนงานขายและบริการอื่น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในการตดัสนิใจเกีย่วกบั
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไร
หรือขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัทีใ่ช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิ
งานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

 การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�าหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก

 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังต่อไปนี้  
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(หน่วย : พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การให้บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้บริการ
ระบบ

วิศวกรรม

การให้บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขายและ
บริการอื่น รวมส่วนงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก 1,007,816 420,157 812,256 5,725 2,245,954 - 2,245,954

รายได้จากการให้บริการบริษัทย่อย - - - 370 370 (370) -

รายได้จากการให้บริการบริษัทร่วม - - 16,420 - 16,420 - 16,420

ค่าเสื่อมราคา (68,686) (29,179) (10,775) (3,404) (112,044) 1,491 (110,553)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (164,768) (70,155) (37,115) (5,448) (277,486) 3,372 (274,114)

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 82,554 (86,700) (411,417) (6,102) (421,665) 14,521 (407,144)

รายได้อื่น 41,312

ดอกเบี้ยรับ 837

ดอกเบี้ยจ่าย (21,289)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (365,689)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท
ร่วม

(1,212,731)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (47,389)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,963

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,010,130)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (32,299)

ขาดทุนส�าหรับปี (2,042,429)

(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)
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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

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

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

 ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 863 ล้านบาทและ 
256 ล้านบาท ซึง่มาจากส่วนงานการให้บรกิารก่อสร้างระบบท่อและการให้บรกิารระบบวศิวกรรม ตามล�าดบั (ปี 2560 มีรายได้
จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 841 ล้านบาทและ 568 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการ
ก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ตามล�าดับ)

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีภาระผกูพนัเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้วสัดกุ่อสร้างและการจ้างผูร้บัเหมาก่อสร้าง
เป็นจ�านวนเงินประมาณ 2,683 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัทฯ: 167 ล้านบาท และ 1 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) (2560: 1,196 ล้านบาท 40 ล้านยูโรและ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษัทฯ: 233 ล้านบาท 
40 ล้านยูโรและ 3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เครื่องจักร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 
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(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 19 19 17 17

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 10 24 9 21

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 1 1 1 1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ค�้าประกันการก่อสร้างและการประมูล
งานก่อสร้าง

1,746 ล้านบาท
1 ล้านยูโร

1,518 ล้านบาท
2 ล้านยูโร

583 ล้านบาท
-

1,101 ล้านบาท
1 ล้านยูโร

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับล่วงหน้า
และเงินประกันผลงาน

734 ล้านบาท
-

-
-

1,007 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

3 ล้านยูโร
2 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์

142 ล้านบาท
-

-
-

442 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา

1 ล้านยูโร
2 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์

ค�้าประกันอื่นๆ 7 ล้านบาท 24 ล้านบาท 6 ล้านบาท 24 ล้านบาท

รวม 2,487 ล้านบาท
-

1 ล้านยูโร
-

2,549 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

5 ล้านยูโร
2 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์

731 ล้านบาท
-

-

1,567 ล้านบาท
1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2 ล้านยูโร
2 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา และการรักษาความปลอดภัย อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

35.4 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

 หนงัสอืค�า้ประกนัออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระจากการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันใช้วงเงิน หนังสือค�้าประกันของ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นจ�านวนเงนิ 2 ล้านบาท (เฉพาะบรษิทัฯ: 2 ล้านบาท) (2560: 2 ล้านบาท เฉพาะบรษิทัฯ: 2 ล้านบาท)

35.5 การค�้าประกัน

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 800  
ล้านบาท (2560: 700 ล้านบาท) และค�้าประกันการช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยภายในวงเงิน 
23 ล้านบาท (2560: 23 ล้านบาท)

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,268 ล้านบาท (2560: 2,818 ล้านบาท)

36. คดีฟ้องร้อง

36.1 เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรฐัแห่งหนึง่มจีดหมายถงึธนาคารแห่งหนึง่ให้ยดึหนงัสอืค�า้ประกนัตามข้อเสนอทางการ
ค้าที่บริษัทฯ ได้วางไว้ต่อธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
ข้อเสนอดังกล่าวได้

 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ย่ืนฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาล
พิพากษาให้คู่กรณีคืนหนังสือค�า้ประกันและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 27.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 
7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทฯ 
เหน็ว่าการทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติามข้อเสนอดงักล่าวไม่ได้เกดิจากความผดิของบรษิทัฯ เพราะมกีฎหมายห้ามก่อสร้าง
ตามข้อเสนอทางการค้า

 เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มคี�าพพิากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรฐัคนืหลกัประกนัการยืน่ค�าร้อง
และข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค�้าประกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 จ�านวน 20 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ 
บริษัทฯ และธนาคารร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้เงินจ�านวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 
10 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 29 ธันวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จโดยให้ช�าระภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดี
ถึงที่สุด ส่วนอื่นที่บริษัทฯ ฟ้องให้ยกฟ้องเสียทั้งสิ้น

 เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2558 หน่วยงานของรฐัได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลปกครองกลาง และเมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2558 
บริษัทฯได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจ�านวน 20 ล้านบาทไว้ในงบการเงินของบริษัทฯแล้ว

 36.2 เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2554 บรษิทัเอกชนแห่งหนึง่ (คูก่รณ)ี ได้ยืน่ฟ้องบรษิทัย่อยต่อศาลแพ่งในข้อหาผดิสญัญาจ้างท�าของ 
และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 17.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ
แล้วเสร็จ

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การในคดีดังกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค�าฟ้องของคู่กรณี โดยบริษัท
ย่อยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องบริษัทย่อย และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าผลงานตามสัญญาดังกล่าวจ�านวน 10.9 ล้านบาท ให้แก่
บริษัทย่อย

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยช�าระค่าเสียหายให้กับบริษัทคู่กรณี จ�านวน 11.0 ล้านบาท
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสรจ็ และค่าฤชาธรรมเนยีม 0.1 ล้านบาทแทน
คู่กรณี   

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น 

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องขอวางหลักประกันตามค�าสั่งศาลชั้นต้นเพื่อของดการบังคับคดี และศาล
ชัน้ต้นมคี�าสัง่เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2558 ว่าบรษิทัย่อยวางหลกัประกนัและท�าหนงัสอืค�า้ประกนัแล้วตามรายงานเจ้าหน้าที่
ฉบับลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลักทรัพย์อันได้แก่ บัญชีเงินฝากประจ�าและหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นเงินจ�านวน 15.4 ล้านบาท กับโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ น.ส. 3 
ตั้งอยู่ ต�าบลหนองกระโดน อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รวมจ�านวน 7 แปลง เป็นพื้นที่รวม 102 ไร่ 9 งาน 289 
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ตารางวา พร้อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากส�านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็น
เงิน 3.1 ล้านบาท ศาลชั้นต้นจึงให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าร้องขอทุเลาการบังคับ
คดี

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาว่า “ศาลมีค�าพิพากษาให้ยกค�าพิพากษาศาลช้ันต้นให้จ�าหน่ายคดี 
เพื่อให้โจทก์และจ�าเลยไปด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการบังคับคดี” และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีค�าสั่ง
ถอนการอายัดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

 เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2558 ศาลได้มคี�าสัง่ให้คนืหลักประกนั 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�าเนินคดีนี้
ในอนุญาโตตุลาการ

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คู่กรณีได้ยื่นข้อเรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยจ่ายเงินค่า ผิดสัญญาจ�านวน 24.4 
ล้านบาท

 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2560 บรษิทัย่อยได้ยืน่ค�าคดัค้านข้อเรยีกร้องของคูก่รณ ีและเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2560 อนญุาโตตลุาการ
รับค�าคัดค้านของบริษัทย่อยและด�าเนินการส่งค�าคัดค้านไปยังผู้เรียกร้อง

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการก�าหนดให้บริษัทย่อยและคู่กรณีด�าเนินการก�าหนดข้อพิพาท และนัดวัน
สืบพยานทั้งสองฝ่าย ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2561 

 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยด�าเนินการยื่นค�าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และคดีอยู่ในระหว่าง
อนุญาโตตุลาการท�าค�าวินิจฉัยชี้ขาด

 บรษิทัย่อยเชือ่มัน่ว่าข้อเทจ็จรงิของบรษิทัย่อยและข้อกฎหมายสามารถต่อสูก้บัคูก่รณไีด้ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อยเชือ่ว่าคดี
ดงักล่าวจะไม่มีผลเสยีหายอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อฐานะการเงนิของบรษิทัย่อย จงึยงัมไิด้บนัทกึประมาณการหนีส้นิทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นในงบการเงิน

36.3 เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2550 บรษิทัย่อยได้ยืน่ฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหนึง่ (คูก่รณ)ี ต่อศาลปกครองกลางเพือ่ขอให้ช�าระเงนิ
ค่าเสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาก่อสร้างจ�านวน 13.4 ล้านบาท มาหกักบัเงนิ 7.7 ล้านบาททีบ่รษิทัย่อยได้เบกิเงนิล่วงหน้า
มาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 6.1 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสรจ็ อย่างไรกต็าม คูก่รณไีด้ยืน่ค�าให้การต่อศาล
ปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้นสูงเกินจริง และจากรายงานการ
พจิารณาค่าสนิไหมทดแทนครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคูก่รณไีด้มมีตจ่ิายค่าสนิไหมให้กบับรษิทั
ย่อยเป็นจ�านวนเงิน 0.8 ล้านบาทดังนั้นจึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท

 หลังจากนั้นมีการแก้ไขค�าร้องและค�าให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 

 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การแก้ไขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือค�้า
ประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องเรื่องดังกล่าว และให้บริษัทย่อยช�าระ
เงินจ�านวน 7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง 

 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้คู่กรณี
น�าเงินค่าเสยีหายจ�านวน 19.4 ล้านบาท มาหกักบัเงนิ 7.7 ล้านบาท ทีบ่รษิทัย่อยได้เบกิเงนิล่วงหน้ามาจากคูก่รณเีพือ่ด�าเนิน
การตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 
7.5 ต่อปี จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น 

 ทั้งนี้ คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การปฏิเสธค�าฟ้องของบริษัทย่อย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี และขอให้บริษัทย่อย
คืนเงินล่วงหน้าให้กับคู่กรณี
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 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยได้รับช�าระเงิน 3.3 ล้านบาท และให้ช�าระเงิน
คนืคูก่รณจี�านวน 4.4 ล้านบาท บรษิทัย่อยได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสงูสดุแล้วเมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 
2555

 เนื่องจากผลของคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน

36.4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและพวก (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และพวกต่อศาลปกครองชั้นต้นใน
ข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองช้ันต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2556 คู่กรณีได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์และขอให้ศาลยกฟ้อง

 เนื่องจากคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัทฯเช่ือม่ันว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับ
ผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวนี้ จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ใน 
งบการเงิน

36.5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้เสียหาย (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกับพวก 8 คน ต่อศาลปกครองเรียกค่าเสีย
หายเนื่องจากท�าให้ขาดรายได้จ�านวน 87.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯเป็นผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทฯ
ได้ยื่นคัดค้านการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าให้การต่อสู้
คดีต่อศาลปกครอง 

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าคัดค้านค�าให้การ และศาลมีค�าสั่งให้บริษัทฯ ท�าค�าให้การเพิ่มเติมและยื่นต่อ
ศาลภายใน 30 วัน 

 ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ขอขยายเวลายื่นค�าให้การเพิ่มเติม และเมื่อวัน
ที่ 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีค�าสั่งให้บริษัทฯ ยื่นค�าให้การเพิ่มเติมภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ต่อมาวันที่ 12 
มิถุนายน 2560 บริษัทฯยื่นค�าให้การเพิ่มเติมแก้ค�าค้านต่อศาลปกครองแล้ว

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ศาลปกครองมีค�าสั่งก�าหนดให้วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง

 เนื่องจากคดีความน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดีของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
บริษัทฯจะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน

36.6 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผู้รับเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ยื่นฟ้องขอให้ บริษัทฯคืนหลักประกันที่
ยึดไว้ต่ออนุญาโตตุลาการ จ�านวน 1.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 39.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้แจ้งผล
การแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ และคู่กรณีได้เข้าพบอนุญาโตตุลาการเพื่อ
ก�าหนดประเด็นข้อพิพาทและก�าหนดวันสืบพยาน เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2561 อนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่าย
ด�าเนินการสืบพยานบุคคลเรียบร้อยแล้ว  

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นค�าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และคดีอยู่ในระหว่าง
อนุญาโตตุลาการท�าการวินิจฉัยชี้ขาด

 เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริง และบริษัทฯเช่ือม่ันว่าข้อเท็จจริงของบริษัทฯ และข้อกฎหมายสามารถต่อสู้
กับคู่กรณีได้ บริษัทฯจึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน

36.7 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหนี้การค้าของโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ยื่นฟ้องขอให้บริษัทฯ ช�าระเงินค่าสินค้าที่ค้าง
ช�าระจ�านวน 23.5 ล้านบาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าให้การต่อศาล และก�าหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นวันเพื่อไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถ
ไกล่เกลี่ยได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาลให้บริษัทฯและคู่กรณีด�าเนินการก�าหนดประเด็นข้อพิพาท และก�าหนดวันนัดสืบ
พยานคู่ความทั้งสองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562
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 เนือ่งจากคดอียูใ่นระหว่างท�าค�าให้การจากข้อเทจ็จรงิตามค�าฟ้องโจทก์และเอกสารทีเ่กีย่วเนือ่งในค�าฟ้อง ประกอบกบัข้อเทจ็
จรงิเพือ่จดัท�าค�าให้การโต้แย้งของบรษิทัฯ และค่าสนิค้าทีค้่างช�าระจ�านวนดงักล่าวนี ้บรษิทัฯ ได้บนัทกึไว้งบการเงนิเรยีบร้อย
แล้ว บริษัทฯ จึงไม่จ�าเป็นต้องตั้งประมาณการหนี้สินที่จะเกิดขึ้นเพิ่มอีก

36.8  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค�าสั่งรับค�าฟ้องคดีระหว่างผู้ฟ้องร้องและหน่วยงานของรัฐเพื่อขอให้
ศาลมีค�าพิพากษาในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าที่ออกให้แก่บริษัทร่วม

2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน และ

3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินของบริษัทร่วม

  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค�าสั่งเรียกให้บริษัทร่วมเข้าเป็นคู่กรณี ในคดีโดยบริษัทร่วมได้
ยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาแล้ว ซ่ึงในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้ฟ้องร้องได้ย่ืนค�าคัดค้านค�าให้การ
ต่อศาลปกครองนครราชสีมา และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาได้มีค�าส่ังให้บริษัทร่วมท�าค�าให้การ
เพิม่เตมิ โดยในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2561 บรษิทัร่วมยืน่ค�าร้องต่อศาลปกครองนครราชสมีาขอขยายระยะเวลายืน่ค�าให้การ
เพิ่มเติมมีก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันครบก�าหนดเดิม 

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมยื่นค�าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครราชสีมา ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลปกครองนครราชสีมา ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมเห็นว่าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูล เอกสาร
หลักฐานยังไม่ครบถ้วน เพียงพอ ศาลจะมีค�าสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี หรือผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะจัดส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม 
แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน เพียงพอแล้ว ศาลจะออกหมายนัดคู่ความเพื่อก�าหนดประเด็นพิพาท และนัดวัน
พิจารณาพิพากษาต่อไป

 ทัง้นีฝ่้ายบรหิารของบรษิทัร่วมโดยอาศยัความเหน็ทีป่รกึษากฎหมายภายในของบรษิทัร่วมพจิารณาเหน็ว่าบรษิทัร่วมได้ด�าเนิน
การตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ทกุประการจงึเช่ือม่ันว่าคดดีงักล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

36.9 เมือ่วนัที ่28 มิถนุายน 2561 ศาลปกครองนครราชสมีามคี�าสัง่รบัค�าฟ้องคดรีะหว่างผูฟ้้องร้องและหน่วยงานของรฐัเพือ่ขอให้
ศาลมคี�าพพิากษาขอให้เพกิถอนรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนรวมส�าหรบั
โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินของบริษัทร่วม

 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัทร่วมได้ยื่นค�าร้องสอดเพื่อเข้าไปเป็นคู่ความในคดี เพื่อจะได้สามารถชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อศาลในคดีระหว่างผู้ฟ้องและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ศาลมีความเห็นว่าค�าร้องสอดของบริษัท
ร่วมยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงมีค�าสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเพิ่มเติมค�าร้องสอด ซึ่งบริษัทร่วมได้ยื่นค�าร้องสอดฉบับแก้ไขให้กับ
ศาลปกครองนครราชสีมาแล้วในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
นครราชสีมา 

 ทัง้นีฝ่้ายบรหิารของบรษิทัร่วมโดยอาศยัความเหน็ทีป่รกึษากฎหมายภายในของบรษิทัร่วม พจิารณาเหน็ว่าบรษิทัร่วมได้ด�าเนนิ
การตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ทุกประการ จึงเช่ือม่ันว่าคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระ
ทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

37. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิด
เผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม - - - - - 135.9 - 135.9

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้ - 180.3 - 180.3 - 299.7 - 299.7

ตราสารอนุพันธ์

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - - - (0.7) - (0.7)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  

หุ้นกู้ - 180.3 - 180.3 - 299.7 - 299.7

ตราสารอนุพันธ์

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - - - - - (0.7) - (0.7)

38. เครื่องมือทางการเงิน

38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เคร่ืองมือทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ 
ลกูหนีอ่ื้น ลกูหนี/้เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน เงนิให้กูย้มื/เงนิกูย้มื เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้
อ่ืน หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ และหุน้กู ้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักล่าวและ 
มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ และเงนิให้กูย้มื ฝ่ายบรหิาร
ควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึไม่คาดว่าจะได้
รบัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส�าคญัจากการให้สนิเช่ือ จ�านวนเงนิสูงสุดทีบ่รษิทัฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คอื มลูค่า
ตามบญัชขีองลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ และเงนิให้กูย้มืทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ

 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากธนาคาร เงนิให้กูย้มื/เงนิกูย้มื หนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงนิ และหุน้กู ้อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงนิส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ
และบรษิทัย่อยจงึอยูใ่นระดบัต�า่ 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ
ส�าหรบัสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอื วนัทีม่กีารก�าหนดอตัรา
ดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึก่อน) ได้ดงันี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 80 2 82 0.10 - 1.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 715 715 -

ลกูหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 103 103 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 1 - 15 - 16 0.45 - 1.30

1 - 95 820 916

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
   จากธนาคาร

582 - - - 582 3.00 - 6.87

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 744 744 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 
   ก่อสร้าง

- - - 45 45 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 2 - - 6 5.02 - 5.03

หุ้นกู้ 179 - - - 179 4.80

765 2 - 789 1,556

(หน่วย : ล้านบาท)

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 -

ลกูหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 100 100 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน 1 - 15 - 16 0.40 - 1.30

1 - 34 1,243 1,278



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
213

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า  
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 6 1 7 0.10 - 1.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 484 484 -

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง - - - 49 49 -

- - 6 534 540

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
   จากธนาคาร

480 - - - 480 3.00 - 4.60

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 497 497 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 
   ก่อสร้าง

- - - 10 10 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 510 - - - 510 2.50 - 4.50

หุ้นกู้ 179 - - - 179 4.80

1,169 - - 507 1,676

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ปี

มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
   จากธนาคาร

70 - - - 70 4.35

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 451 451 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 
   ก่อสร้าง

- - - 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
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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

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
   จากธนาคาร

70 - - - 70 4.35

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 220 220 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 
   ก่อสร้าง

- - - 12 12 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 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

 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปล่ียนทีเ่กีย่วเนือ่งจากการซือ้สินค้า การให้บรกิารและการให้กูย้มืเป็นเงนิตรา
ต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมือใน
การบรหิารความเสีย่ง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น 
สกลุเงินตราต่างประเทศทีม่สีาระส�าคญั ดงันี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 610 1,260 504 112 32.4498 32.6809

ยูโร 2 4,824 126 123 37.1252 39.0273
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 638 1,277 504 112 32.4498 32.6809

ยูโร 1 2 90 90 37.1252 39.0273

โอมานเรียล - 26 - - 84.2852 84.8855

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

จ�านวนที่ซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

วันครบก�าหนดตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ยูโร - 3.5 - 38.63 - 39.43 - มกราคม 2561 - 
มิถุนายน 2561

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมสีญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลอืดงันี้

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารประมาณการมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑ์ดงันี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/ เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน หน้ีสินตาม
สญัญาเช่าทางการเงนิ แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

ข) หุน้กูท้ีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราคงทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรมโดยการค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต คิด
ลดด้วยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณในตลาดปัจจบุนั ส�าหรบัหุน้กูท้ีม่เีงือ่นไขใกล้เคยีงกนั

ค) ตราสารอนพุนัธ์ แสดงมลูค่ายตุธิรรมซึง่ค�านวณโดยใช้เทคนคิการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎี
ในการประเมนิมลูค่า ซึง่ข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการประเมนิมลูค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ในตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้าของเงนิตราต่างประเทศ เป็นต้น 

 ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม

 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมมีลูค่ายตุธิรรมใกล้เคยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ยกเว้นรายการดงัต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หนี้สินทางการเงิน

   หุ้นกู้ 179.7 180.3 300.0 299.7



รายงานประจำาปี 2561
216

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน) ก�าไร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 0.7 - 0.7

 มลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ มดีงันี้

39. การบริหารจัดการทุน

 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทางการเงนิทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการ
ด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และเสรมิสร้างมลูค่าการถอืหุน้ให้กบัผูถ้อืหุน้

 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.35:1 (2560: 0.67:1) และเฉพาะบริษัทฯ 
มอัีตราส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 3.88:1 (2560: 0.41:1)

40. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 มีมตอินมัุตใิห้บรษิทัฯ เข้าค�า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่
โครงการก่อสร้างของบรษิทัย่อยทีไ่ด้รบัจากธนาคารจ�านวน 1,383 ล้านบาท

41. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงนินีไ้ด้รบัอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯเมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2562
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