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“เรามุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
ตอบสนองความต้องการท่ีดีที่ สุดให้กับ 
ลูก ค้า ท้ัง ในประ เทศและภู มิภาค เอ เชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้” (CLMVT)

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

1. To our shareholders and partners สร้างผล
ตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหาร
งานอย่างโปร่งใส

2. To our customer ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ 
ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และนำามาซึ่ง
ความสำาเร็จของธุรกิจลูกค้า

3. To our society เราจะบริหารจัดการธุรกิจ 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม

4. To our employees เราจะสร้างเสริมบรรยากาศ
การทำางานใ ห้ ดี ท่ี สุดแล ะ เ ป็นองค์กร ท่ี มี  
การปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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ปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายทั้งจากทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม น�ามาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นและการพัฒนาศักยภาพของ
บริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะกรรมการบรษิทัได้ท�าการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยทุธ์
ในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมท้ังพัฒนากระบวนการท�างานภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุเพือ่ลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง บรษิทัฯ มุง่เน้นการเตบิโตของธรุกิจอย่างต่อเนือ่งและมัน่คง โดย
บรษิทัฯ ได้ขยายการลงทุนในธรุกจิใหม่ อาท ิโครงการด้านพลงังานและด้านเทคโนโลยี ซ่ึงคาดว่าจะเริม่รับรู้ราย
ได้ประมาณปลายปี 2563 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ด�าเนิน
โครงการเพือ่สงัคมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง โดยเริม่จากชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมภายในบริษทั อาท ิ“โครงการ
สู่บ้านเกิด” ที่ด�าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังท�าให้พนักงานเกิดความ
ภาคภมูใิจทีไ่ด้มส่ีวนช่วยเหลอืและพฒันาชมุชนบ้านเกดิของตนเอง “โครงการหลงัคาเขียว” และ “โครงการ 
Go Green” เป็นการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ โดยขยะที่สามารถรีไซเคิลได้
บรษิทัฯ จะน�าไปบรจิาคให้มลูนธิต่ิางๆ เพือ่ใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถงึการสร้างค่านิยมวฒันธรรมองค์กรให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งน้ี ด้วยการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ”จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ท้ายนีใ้นนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอแสดงความขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้และผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝ่ายที่
ให้ความเชือ่มัน่ สนบัสนนุ และให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานกบับรษิทัฯ อย่างดีมาโดยตลอด คณะกรรมการ
บรษิทัและฝ่ายบรหิารรวมทัง้พนกังานทกุคนจะมุง่มัน่ท�างานเพ่ือให้บรษิทัเตบิโตและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นางไพจิตร รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
13 มีนาคม 2563

สารจากประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอสิระ 

จ�านวน 3 คน ประกอบด้วยนางรชัดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.นพ.ก�าจร ตตยิกวี  
และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านอุตสาหกรรม
พลังงาน ดา้นเศรษฐศาสตร์และดา้นบรหิารธุรกิจ ระหว่างปี 2562 มกีารเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ โดย
นายอรณุ จริชวาลา ครบวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 และ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  
ได้แจ้งขอลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีอาร์ซี  
คอนสตรัคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ในปี 2562 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยได้มกีารหารือร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายใน  
และผู้สอบบัญชี

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชมุ 1 คร้ัง เพือ่ปรึกษาหารอือย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีระบบการควบคมุภายใน
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ ความร่วมมอืจากผูบ้รหิาร ตลอดจนแผนการสอบบัญชแีละการแสดง
ความเหน็ของผูส้อบบญัชต่ีองบการเงิน สรปุสาระส�าคญัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบได้ดงันี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและ 
งบการเงินประจ�าปี ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนการเปิดเผยหมายเหตปุระกอบงบการเงนิว่าเพียงพอ  
ครบถ้วน มีการพจิารณาเรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนญุาต โดยการซกัถามและ 
พิจารณาความเชื่อถือได้ของตัวเลขประมาณการ ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�า แสดงรายการ ตลอดจน 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�างบการเงินเป็นไป
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีแสดงรายการถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

2. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบ 
การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในราย
ไตรมาส ซึง่ไม่พบประเดน็หรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั ในการประชมุคณะกรรมการเพือ่พจิารณางบการเงนิ 
ทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้น�าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับสรุปผล 
การตรวจสอบภายใน และน�าเสนอประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและคอยติดตามผลการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้ท�าการทบทวนความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในปี 2562 ด้วยการท�าแบบประเมินการควบคุม
ภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission ผลการประเมินสามารถสร้างเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระค�าคัญในเรื่อง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4. การก�ากบัดแูลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคดัเลอืกบรษิทั เอล บสิซเินส  
แอดไวเซอร์ร่ี จ�ากัด ผู้ตรวจสอบภายในอิสระรายเดิมที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558  
เป็นผูต้รวจสอบภายในปี 2562 ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาความเหมาะสมของแผนงานตรวจสอบ 
ภายในประจ�าปี 2562 และมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ 
ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและ
เหมาะสม 

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ซึง่ต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีปี 2562 จากผลการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
ประสบการณ์ในการท�างานและการให้ข้อเสนอแนะรวมท้ังความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน แล้วน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 โดย 
ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุน้มมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจ�ากดัเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และอนุมัติค่าสอบบัญชีจ�านวน 1,200,000 บาท นอกจากนี้ยัง ได้รับเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 
3 แห่ง คือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด และบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด  
และบริษัทร่วม คือบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ด้วย

โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีร่ะบไุว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความรอบคอบ ระมัดระวังและความมีอิสระ ตลอดจนให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบ
ริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ มรีะบบการบรหิารจดัการความสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมมปีระสทิธภิาพ
เพียงพอ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน 

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
ต่องบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทาง 
การเงนิทีป่รากฎในรายงานประจ�าปี โดยงบการเงนิดงักล่าวได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิซึง่ได้
มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการอย่างสมเหตสุมผล รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบ 
การเงินเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย 
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
เพือ่ให้มัน่ใจว่า ข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วนและเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ซึง่ทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 
ตลอดจนป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระให้เป็นผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลรบัผดิชอบการสอบทาน 
นโยบายในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ สอบทานความเหมาะสมความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน 
การตรวจสอบภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง การพิจารณาและเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได ้
รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
มคีวามเหมาะสม เพยีงพอทีใ่ห้ความเชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่า งบการเงนิของบรษิทั ทีอาร์ซ ีคอนสตรัคช่ัน จ�ากดั  
(มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นางไพจิตร  รัตนานนท์
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำาปี 2562

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา ปี 2562

ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิท ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากคณะกรรมการบริษัทจ�านวน 6 คน  ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
2 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 67 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่
ในการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงให้เป็นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหามกีารประชมุทัง้สิน้ 3 ครัง้ ซึง่สรปุสาระส�าคญั 
การประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและทบทวนการก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ให้ความเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
ให้อยู ่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีสามารถจูงใจ รักษากรรมการที่มีความรู ้ 
ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทน
มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมและมีความเหมาะสม เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เพื่ออนุมัติ

2. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประจ�าปี 2562 และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณาก�าหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2563 และโบนัสประจ�าปี  
2562 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานใน 
ภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เมื่อมีต�าแหน่งว่างลง 
หรือครบวาระให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งประเมินผล 
การปฏิบัติงานของตนเองและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง 
และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ

รศ.พิเศษ  เสตเสถียร
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

27 พฤศจิกายน 2562
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ปี 2562 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล ตระหนกัถงึความส�าคัญของการสร้างคุณค่าของกจิการให้เตบิโตอย่างม่ันคง 

และยั่งยืน จึงน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
กบัแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิอย่างสม�า่เสมอ อาทิเช่น การประกอบธรุกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธมินษุยชน  
มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน 
ท�าหน้าที่สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การเสนอแนวปฏบัิต ิและ/หรอืนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี การให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ รวมถึงติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และน�าเสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้อนุมัติแผนงาน 
การปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี ซึ่งประกอบไปด้วย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสื่อสารกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อท�าให้องค์กรเติบโตอย่างมี
คุณค่าและยัง่ยนื เป็นผลให้บรษิทัฯ บรรลเุป้าหมายของการรกัษาระดับผลการประเมนิโครงการส�ารวจการก�ากบั
ดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยให้อยูใ่นระดบัดเีลศิตลอดไป โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
ประกาศให้บริษัทมีผลการประเมินประจ�าปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปีก่อน 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและน�าไปปฏิบัติจะท�าให้การด�าเนินธุรกิจได้
มาตรฐานที่น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  
ทีย่ดึถอืค่านิยมองค์กร BETRC อนัได้แก่ นวตักรรมน�าองค์กร ขบัเคลือ่นอย่างมพีลงั มุ่งสูผ่ลลพัธ์ ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ด้วยเชื่อมั่นไว้วางใจน้ันจะสร้างโอกาสความได้เปรียบในการแข่งขัน และน�าพาไปสู่ความม่ันคง
เจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสภาพแวดล้อม อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

27 พฤศจิกายน 2562
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก�าจร  ตติยกวี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

27 พฤศจิกายน 2562

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปี 2562

บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ตระหนกัและให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งขององค์กร เพือ่ให้การด�าเนนิงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลวัุตถปุระสงค์และเป้าหมาย
ทีก่�าหนดไว้รวมถงึป้องกนัและลดความสูญเสียทีอ่าจจะเกดิขึน้ภายใต้เศรษฐกจิ เทคโนโลยแีละสภาพแวดล้อม
ทีเ่ปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งให้ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายและ
กรอบบรหิารความเสีย่งในด้านต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม  การก�าหนดแนวทางป้องกนั 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมมือกันจัดการบริหารความเสี่ยง 
ทั่วทั้งองค์กรโดยจัดตั้งคณะท�างานในการบริหารความเส่ียง ติดตามผลการด�าเนินงานและรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั ได้แต่งตัง้กรรมการบรหิารความเสีย่งใหม่ 2 ท่าน  
โดยท้ังสองท่านเป็นกรรมการอิสระ  ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจึงมีการประชุม 1 ครั้ง  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. การติดตาม ก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงองค์กรปี 2562 
2. ให้ข้อเสนอแนะการจัดท�าแผนด�าเนินงานการบริหารความเส่ียงองค์กรประจ�าปี 2563 ต่อ 

คณะท�างานโดยพิจารณาถึงปัจจัยส�าคัญและคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินงานบริษัท 

3. อนมัุตแิผนการด�าเนนิงานบริหารความเสีย่งองค์กรประจ�าปี 2563 โดยพิจารณารายการความเส่ียง 
ที่มีนัยส�าคัญที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีความมุ่งม่ันด�าเนินการให้บรษิทัฯมีการก�ากบัดแูลและบรหิารความเสีย่ง
ทัว่ท้ังองค์กรให้มคีวามต่อเนือ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนปี พ.ศ. 2560 รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ
เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ ผู้มส่ีวนได้เสยี น�ามาซึง่ความมัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ มกีารจดัการด้านความเส่ียง
ระดบัองค์กรให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ด้วยระบบการควบคุมภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  14 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 : 10/10 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 28.660% (2,747,711,285หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน 
 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

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

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรรม

หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 23

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 : 64 ปี



12
รายงานประจำาปี 2562

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  21 มิถุนายน 2562

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

3/3 3/3 1/1 1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2019
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 204/2015
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 1/2014
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2014

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 ปี 2560

Governance Matters Australia The Board’s Role in Strategic Formulation

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

21 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

12 พ.ย. 2562 - 
ปัจจุบัน

กรรมการอิสะ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) “MCOT” สื่อสารมวลชน

2558 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
สายงานบัญชีและการเงิน      

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ปิโตรเลยีม

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 62 ปี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสะพานปลา รัฐวิสาหกิจ

2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จ�ากัด จ�าหน่ายปิโตรเคมี

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท น�้ามัน ไออาร์พีซี จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ามันและก๊าซ

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้า

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จ�ากัด จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายเม็ดพลาสติก

2553 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ
สายบริหาร

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด ปิโตรเคมี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำาจร  ตติยกวี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา
อายุ : 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  29 เมษายน 2562

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

29 เม.ย. - 12 พ.ย. 62 กรรมการบริหารความเสี่ยง

29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน)
“BJC”

การผลิตและการจัดจ�าหน่าย

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

2558 - 2559 ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรัฐ

2557 - 2558 เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หน่วยงานรัฐ

2557 – 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

2556 - 2558 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวาช สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี



15
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  24 กุมภาพันธ์ 2559

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  3 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

9/10 5/5 3/3 1/1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม :
สถาบัน หลักสูตร

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

กระทรวงอุตสาหกรรม “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) 
รุ่นที่ 2/2558

สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558

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

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556

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

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

สถาบันฝึกอบรมด้านส�ารวจและผลิตปิโตเลียม 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การปฏิรูปองค์กร

ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาล 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา
อายุ : 65 ปี
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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

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

สิงหาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค
แก่โรงงานอุตสาหกรรม

2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านปิโตรเลียม

ฝึกอบรมบุคลากรที่ท�างานในธุรกิจส�ารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

2557 - 2558 อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลังงาน

หน่วยงานภาครัฐ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  14 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

8/10 2/3 1/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 0.042% (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 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 63 ปี



18
รายงานประจำาปี 2562

นายสมัย  ลี้สกุล 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ : 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  9 พฤษภาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  12 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

10/10 11/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 1.227% (117,631,494หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
 นางสาวภาวิตา 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

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8

The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd. หลักสูตร  Cryptoasset Revolution รุ่น 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 1  (BRAIN 1)

สถาบันวิทยาการพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 

สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 9 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 62 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค
แก่โรงงานอุตสาหกรรม

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -

2559 - ปัจจุบัน รองประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

เหมืองแร่โพแทช

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited 
(ประเทศฮ่องกง)

ลงทนุ และเข้าประมลูงานในโครงการต่างๆ

กรรมการ TRC Investment Limited 
สาธารณรัฐมอริเชียส

ลงทนุ และเข้าประมลูงานในโครงการต่างๆ

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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นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
อายุ : 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  9 สิงหาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  12 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

10/10 3/3 2/2 1/1 12/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 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

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจด
ทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

2550 - 2561 กรรมการ และกรรมการจัดการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

บรษัิท อควา คอร์เปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) 
“AQUA”

บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

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 ประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด 

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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นายภาสิต  ลี้สกุล  
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อายุ : 36 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  21 มีนาคม 2556

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  6 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

10/10 12/12 1/1 3/3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 0.114% (10,919,998 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร และ 
 นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตาลี้สกุล  
 กรรมการ และผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

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

สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงาน ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7  (วพม.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

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2558 - 2561 ประธานกรรมการจัดการ

ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

2554 - 2561 กรรมการจัดการ

2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555 - 2558 ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

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

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย -

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล  
กรรมการ ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
อายุ : 33 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  8 สิงหาคม 2561

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง :  1 ปี  4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562 :
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

10/10 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 0.184% (17,645,411 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการและนายสมัย ลี้สกุล  
 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร น้องสาวของนายภาสติ ลีส้กลุ กรรมการ 
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40

วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน
พระปกเกล้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (SET) รุ่นที่ 4

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

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร 

2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

2557 - 2558 เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
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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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การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2562: 11/12

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 0.026% (2,515,574 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

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2560 – ก.ย. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ  

2558 - 2561 กรรมการจัดการ

2556 - 2560 ผู้อ�านวยการโครงการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

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

งานวิศวกรรมและการให้ค�าปรึกษาทาง
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

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

งานวิศวกรรมและการให้ค�าปรึกษาทาง
ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

นายโลห์ อิง คี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
และกรรมการบริหาร
อายุ : 62 ปี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 0.009% (828,238 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - 2561 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 
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ : 61 ปี
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 : 0.002% (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 : 51 ปี
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1. ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ หน่วย 2562 2561 2560

งบก�าไรขาดทุน ล้านบาท    

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  3,365.40 2,256.65 2,370.13

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 

หนี้สูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน

 -122.19 -275.88 290.33

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  -293.28 -2,040.57 92.79

งบแสดงฐานะการเงิน ล้านบาท    

สินทรัพย์รวม  3,715.63 3,055.78 4,598.38

หนี้สินรวม  2,876.05 2,352.76 1,842.55

ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -28.53 -29.29 -27.67

ส่วนของบริษัทใหญ่  868.11 732.31 2,783.49

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว ล้านหุ้น 9,587.15 6,163.18 5,869.70

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 0.09 0.11 0.47

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น บาท -0.038 -0.331 0.016

เงินปันผลต่อหุ้น บาท - - 0.00825

อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - - 47.86

อัตราส่วนทางการเงิน     

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง ร้อยละ 1.58 -3.90 21.54

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น ร้อยละ 31.39 -10.52 N/A

อัตราก�าไรสุทธิ ร้อยละ -8.56 -88.55 3.81

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ -38.02 -117.99 3.41

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ -8.66 -53.32 1.93

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 3.43 3.35 0.67

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น* เท่า 0.60 1.09 0.15

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย** เท่า -4.91 -88.89 15.36

สูตรตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

* อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

** อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ หมายถงึ ก�าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุน้กูบ้วกดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสือ่ม

ราคา ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตัดจ�าหน่ายค่าความนิยม ค่าตัดจ�าหน่ายส่วนลด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่

รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
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ก�อสร�างระบบท�อ

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

0

500

1,000

1,500

1,074.68

950.00

5.73 13.05

2,018.23

828.68

1,007.81

345.45
420.16 388.57

958.60

2,000

2,500

รายได�จากให�บร�การ
ก�อสร�างระบบว�ศวกรรม

รายได�จากให�บร�การ
ก�อสร�างงานโยธา

รายได�จากการให�บร�การอื่น

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

TRC

0

500

1,000

1,500
1,347.90

13.05 5.73
82.87

213.02

0.00 0.00

1,329.19

2,017.51

844.59
945.25

1,211.86

2,000

2,500

SKW TRC-UT Other

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย  

แยกตามประเภทของการให้บริการ                                                                   

แยกตามบริษัท                                                                   

ล้านบาท

ล้านบาท
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สินทรัพย�หมุนเว�ยน เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
และเง�นลงทุนในการร�วมค�า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น 

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2,599.12

1,366.79
1,512.99

400.36

2,276.29

2,755.82

703.02
839.59

503.05

75.41 78.22 96.70

761.55

2,342.15

3,011.58

1,266.36

24.62 51.61

684.74 640.97 595.91

48.16 48.04 56.53

หนี้สินหมุนเว�ยน เง�นกู�ยืมและหุ�นกู� หนี้สินไม�หมุนเว�ยน ส�วนของผู�ถือหุ�น

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

สินทรัพย�หมุนเว�ยน เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
และเง�นลงทุนในการร�วมค�า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ� สินทรัพย�ไม�หมุนเว�ยนอื่น 

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2,599.12

1,366.79
1,512.99

400.36

2,276.29

2,755.82

703.02
839.59

503.05

75.41 78.22 96.70

761.55

2,342.15

3,011.58

1,266.36

24.62 51.61

684.74 640.97 595.91

48.16 48.04 56.53

หนี้สินหมุนเว�ยน เง�นกู�ยืมและหุ�นกู� หนี้สินไม�หมุนเว�ยน ส�วนของผู�ถือหุ�น

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

รายได�จากให�บร�การ
ก�อสร�างระบบท�อ

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

0

500

1,000

1,500

1,074.68

950.00

5.73 13.05

2,018.23

828.68

1,007.81

345.45
420.16 388.57

958.60

2,000

2,500

รายได�จากให�บร�การ
ก�อสร�างระบบว�ศวกรรม

รายได�จากให�บร�การ
ก�อสร�างงานโยธา

รายได�จากการให�บร�การอื่น

ป� 2560 ป� 2561 ป� 2562

TRC

0

500

1,000

1,500
1,347.90

13.05 5.73
82.87

213.02

0.00 0.00

1,329.19

2,017.51

844.59
945.25

1,211.86

2,000

2,500

SKW TRC-UT Other

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน

2560 2561 2562

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง (ร้อยละ) 21.54 -3.90 1.58

อัตราก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการอื่น (ร้อยละ) N/A -10.52 31.39

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.81 -88.55 -8.56

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 3.41 -117.99 -38.02

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.93 -53.32 -8.66

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.67 3.35 3.43

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 1.09 0.6

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า) 15.36 -88.89 -4.91

ล้านบาท

ล้านบาท
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2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ก่อตัง้เมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน 2541 บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิ 
ให้บรกิารงานรบัเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานการออกแบบวศิวกรรม การจดัหาเครือ่งจกัรและ
อุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบท่อ 
(ทัง้ท่อก๊าซธรรมชาต ิท่อน�า้ ท่อปิโตรเคม)ี และการรบัเหมาก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีนอกจาก
การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ยังมีธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ 
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค 
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานเงินทุนและการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ขยายไปสู่ 
งานนวตักรรมใหม่ ๆ  เช่น การรบัเหมาก่อสร้างคลงัสนิค้าอจัรยิะ ด้วยระบบ Automated Storage and Retrieval 
System (AS/ RS) ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
และหน่วยงานราชการ เป็นต้น 

บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ “TRC” เม่ือวันที่ 
22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และตั้งแต่วันที่  
2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในหมวดบริการรับเหมา
ก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร 

 บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คร้ังที่ 9/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เห็นควรให้คงไว้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 วันที่  
12 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กรไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

มุง่มัน่สร้างสรรค์นวตักรรมและตอบสนองความต้องการทีด่ทีีส่ดุให้กบัลูกค้าทัง้ในประเทศและภมิูภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT*)

* ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย 

พันธกิจ

1. สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงานอย่างโปร่งใส
2. ส่งมอบบรกิารทีมี่คณุภาพ ตรงตามเวลา มคีวามปลอดภยั และน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ของธรุกจิลกูค้า
3. บริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สร้างเสริมบรรยากาศการท�างานให้ดีที่สุดและเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร

1. B = Be Innovative นวัตกรรมน�าองค์กร 
2. E = Energetic   ขับเคลื่อนอย่างมีพลัง 
3. T = Target-Oriented มุ่งสู่ผลลัพธ์ 
4. R = Respect & Trust เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้ใจ 
5. C = Commitment  มุง่มัน่สูค่ณุภาพ ปลอดภยัทกุเวลา รกัษาสิง่แวดล้อม รบัผดิชอบต่อสงัคม
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2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 

กลุม่บรษิทัฯ มกีารพฒันาการด้านการขยายธรุกจิ และได้รบัเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนือ่ง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2558 

• บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ 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 (ต่อมาในปี 2562  
มีการปรับมูลค่าโครงการเป็น 3,241 ล้านบาท)

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด: 

- โครงการก่อสร้างถนนศรนีครนิทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที ่1 จากกรงุเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง  
และการประปานครหลวง มูลค่างาน 1,089.32 ล้านบาท

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ�าเภอ
เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงาน 
ในนามกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ มูลค่างาน 855.23 ล้านบาท

- โครงการงานจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบระบบเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลิตบหุรีด้่านกระบวนการ 
ผลติยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มลูค่างาน 237.21 ล้านบาท 
และ 15.48 ล้านยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 834.14 ล้านบาท 

• เดือนมีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายภาสิต  
ลี้สกุล เป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  
2558 เป็นต้นไป

• เดือนเมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 มีมติที่ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับทุน 
จดทะเบียน 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

- อนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้สามัญให้แก่บคุคลในวงจ�ากดัแบบมอบอ�านาจทัว่ไปจ�านวน
ไม่เกิน 330,461,068 หุ้น

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

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,852,943,146 หุ้น เพ่ือรองรับการออก 
ใบส�าคญัแสดงสทิธทิีอ่อกให้กบับุคคลในวงจ�ากดั รวมถงึบคุคลทีไ่ด้จองซ้ือหุน้กู ้การจ่ายหุน้ 
ปันผล และการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2
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• เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท

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

• เดือนกรกฎาคม 2558 

- ออกหุน้กูใ้ห้กับบคุคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงนิ 100 ล้านบาท หุน้กูม้อีาย ุ2 ปี อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 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

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

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

• ในระหว่างปี 2558 มกีารลงทนุเพิม่เตมิในหุน้สามญัของบรษิทั อาเซียนโปแตชชยัภมิู จ�ากดั (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 บรษิทัย่อยทีส่าธารณรฐัมอริเชียส ซือ้หุน้ APOT จ�านวนไม่เกนิ 6.30 ล้านหุน้  
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 ประกอบ 
ด้วยการถือหุ้นโดย 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

- จัดตัง้บรษิทัย่อยในนาม “บรษัิท กจิการร่วมค้าซอีาร์สามและสหการ จ�ากดั” (“CR3”) ร่วมกบั  
China Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วน
การถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 51 วัตถุประสงค์เพ่ือเข้าร่วมประมูลงานของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่ได้เข้าประมูลงาน และไม่ม ี
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แผนการด�าเนนิธรุกจิต่อ ฝ่ายจัดการจึงด�าเนนิการปิดกจิการเพือ่ลดค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จัดการและได้ช�าระบัญชีแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558

- จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 
(มหาชน) สดัส่วนการลงทนุของสหการวศิวกรอยูท่ีร้่อยละ 49 เพือ่ด�าเนนิโครงการรับเหมา
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก 
การประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานของกิจการ
ร่วมค้าทัง้หมด โดยบรษิทั ไฮโดรเท็ค จ�ากดั (มหาชน) ไม่ขอรบัส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทนุ 
และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งท่ี 4-7 
จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุ้น (ครั้งท่ี 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 มลูค่างาน 142.03 ล้านเหรยีญ 
สหรฐัอเมรกิา 416.00 ล้านยโูร และ 12,433.39 ล้านบาท หรอืประมาณ 34,089.50 ล้านบาท และ
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้รับ 1st Limited Notice to Proceed ส�าหรับงาน Early Works 
ในส่วนงานวิศวกรรมและงานส�ารวจพื้นที่มูลค่างาน 10.20 ล้านยูโร และ 294.94 ล้านบาท หรือ
ประมาณ 711.36 ล้านบาท ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2. Surface Processing and Facilities

• เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC 
Middle East LLC และTRC Engineering LLC บรษิทัย่อยทีส่าธารณสลุต่านโอมาน เนือ่งจากบรษิทั
ทั้งสองมิได้ด�าเนินโครงการใดๆ ตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีแผนการเข้าประมูลงานเพิ่มเติม

• เดอืนมีนาคม 2559 บรษิทัฯ ออกหุน้กูใ้ห้กบับคุคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงนิ 200 ล้านบาท หุน้กู ้
มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีมติที่ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับทุน 
จดทะเบียน 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 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 1,245,665,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล การออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจ�ากัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ และ 
การปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 

• เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท

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

• TRC Investment Limited ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญ APOT โดยได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จ�านวน 
905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
ใน APOT เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22 (ถอืเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ ) ประกอบด้วยการถอืหุน้โดย TRC 
Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ที่ทุนช�าระแล้ว
ของ APOT ณ สิ้นปี 2559 ที่ 2,688.31 ล้านบาท 

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559  
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559)

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 
(ครั้งสุดท้าย) จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตราการ
ใช้สิทธิ 1:5) ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 
641,998,220 บาท

ปี 2560

• บรษัิทฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดัได้รบังานรบัเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มลูค่ารวม 5,357.74 
ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้

 บริษัทฯ: 

- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and 
Utilities System จากบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ล้านบาท

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

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

 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด: 

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

- โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท การ
ไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท 

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
733,712,250 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็น 733,712,251.25 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,869,698,010 หุ้น 
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- อนมุตักิารจัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�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 สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีน 733,712,251.25 บาท และทนุทีช่�าระแล้ว 733,711,662 บาท

• เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด” มีทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจากองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์  
อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 46.50 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

• เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท 
หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited

• เดอืนพฤศจกิายน 2560 บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั จดัตัง้บรษิทัย่อยช่ือ บรษิทั เอสเอช ครอสซิง่ส์  
จ�ากัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจาก
ประเทศจนี สดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 51 ต่อ 49 ตามล�าดบั ทนุจดทะเบยีน 40,000,000 บาท เพ่ือ
ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอโุมงค์

• บริษทัฯ ได้รบัคดัเลอืกเข้าเป็นหนึง่ในหลกัทรพัย์ในการค�านวณดชันรีาคา sSET Index หรอืดชันรีาคา
ทีส่ะท้อนความเคลือ่นไหวของราคาหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นดัชนีที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่อยู ่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่มี 
สภาพคล่องในการซือ้ขายสม�า่เสมอ และมสีดัส่วนผูถ้อืหุ้นรายย่อยตามทีก่�าหนด โดยบรษิทัฯ ได้รบั 
การคัดเลือกในการค�านวณ sSET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 - 2561 และครึ่งปีแรกของปี 
2562 ด้วย

• บริษทัฯ ได้รบัผลการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี 2560 ในระดบั “ดเีลิศ” จากสมาคมส่งเสรมิ 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” และในปี 2561 ยังสามารถคงระดับดีเลิศ
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

• ในระหว่างปี 2560 APOT บริษัทร่วม มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วดังนี้

- เดอืนมนีาคม 2560 APOT ได้รบัช�าระค่าหุน้เพิม่ทุนจากกระทรวงการคลังจ�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 
สิ้นปี 2560 สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย
การถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited 
ร้อยละ 2.67
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- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็น 
29,472,035,900 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2560

ปี 2561

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57  
ล้านบาท 

 บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการส�าคัญได้แก่
- งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษัท 

ปตท. จ�ากดั (มหาชน) โดยรบังานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation  
ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ลักษณะงานคือ Engineering, Procurement, 
Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่า
งาน 755.23 ล้านบาท ระยะเวลา 33 เดือน

 บจก. สหการวิศวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการส�าคัญได้แก่
- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ

ในถนนพระราม 3 ร่วมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง จากกรงุเทพมหานคร
และการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ล้านบาท ระยะเวลา 900 วัน

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

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

• เดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 มีมติที่ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับทุน 
จดทะเบียน ดังนี้

- อนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

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

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 6,163,177,960 หุ้น เพ่ือรองรับการออก 
หุ้นปันผล

• 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
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 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 770,395,728.12  
บาท

• เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ หยุดการก่อสร้างโครงการที่ APOT  
ว่าจ้างบริษัทฯ ทั้งหมด และขอยกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงอุโมงค์เอียง 

• สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต 
หลายประการของ APOT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้ม ี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับค่างวดงานที่ APOT ค้างช�าระ และไม่ได้รับผลตอบแทน 
จากการลงทุนตามที่เคยคาดการณ์ บริษัทฯ จึงพิจารณาบันทึกส�ารองต่างๆ ส�าหรับเงินลงทุน  
ลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ้ืน่ รวมทัง้รบัรูค่้าใช้จ่าย/ภาระผกูพนั/ภาระอืน่ ๆ  เกีย่วกบัโครงการก่อสร้าง
ที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ APOT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซ่ึง 
ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานอย่างมนียัส�าคัญ และส่งผลให้บรษิทัฯ ไม่สามารถด�ารงอตัราส่วน
ทางการเงินที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 
180 ล้านบาทคืนก่อนก�าหนด 

ปี 2562

• เดือนมิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุน 
จดทะเบียน ดังนี้

- อนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนจาก 770,397,245 บาท เป็น 770,395,728.12 บาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจ�านวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 
3,423,981,013 หุน้ จากทนุจดทะเบยีน 770,395,728.12 บาท เพิม่เป็น 1,198,393,354.75 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 9,587,146,838 หุ้น 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
เมื่อเสนอขายให้กลับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่

- อนมุตักิารโอนทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 73,371,224.63 บาท และส่วนเกนิมูลค่าหุน้
จ�านวน 1,041,739,823 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

• เดือนกรกฎาคม 2562 

- บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนเป็น 770,395,728.12 บาท

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,198,393,354.75 บาท

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 3,423,981,013 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 
ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ออก
และช�าระแล้วจ�านวน 1,198,393,354.75 บาท

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 จาก
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
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• เดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด 
(มหาชน) (AGE) และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จ�ากัด (APTECH) ในการจัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนเพื่อด�าเนินธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 
บรษิทัร่วมทนุได้จดัตัง้และจดทะเบยีนบรษิทัในนาม บรษิทั แอท เอนเนอจ ีโซลชูัน่จ�ากดั (AT Energy) 
ณ สิ้นปี 2562 AT Energy มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนช�าระแล้ว 50.75 ล้านบาท 
สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง TRC AGE และ APTECH เป็นร้อยละ 50 : 50 : 0 ตามล�าดับ

• เดอืนพฤศจกิายน 2562 บรษิทัฯ ได้รบัผลการประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการประจ�าปี 2562 ในระดบั 
“ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

• เดือนธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้า 
ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ�ากัด เพื่อด�าเนินธุรกิจธุรกิจ
ด้านการให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่าน IOT ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งส้ิน 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,660.80  
ล้านบาท 

 บริษัทฯ: 2 โครงการ รวม 2,222.75 ล้านบาท โครงการส�าคัญ ได้แก่

- โครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างโรงงานผลติกลเีซอรนี จากบรษิทั บางจากไบโอฟเูอล 
จ�ากัด มูลค่างาน 389.75 ล้านบาท ระยะเวลา 480 วัน

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าดิบอ่างเก็บน�้าคลองหลวง-ชลบุรี จากบริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 1,833 ล้านบาท ระยะเวลา 
24 เดือน

 บจก. สหการวิศวกร: 7 โครงการ รวม 4,438.05 ล้านบาท โครงการส�าคัญ ได้แก่

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสี
นนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากส�านักก่อสร้างทางที่ 2 
กรมทางหลวง มูลค่างาน 558.88 ล้านบาท ระยะเวลา 690 วัน

- โครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ โครงการรชัดาภเิษก-อโศก จาก
การไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 2,205.42 ล้านบาท ระยะเวลา 1,260 วัน

- โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน�้าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5+500.000 - กม.
10+700.00 จากส�านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 633.01 ล้านบาท ระยะ
เวลา 900 วัน 

- โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน�้าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 ช่วง กม.28+030.000 - กม.
30+300.00 ส�านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 293.69 ล้านบาท ระยะเวลา 
720 วัน

- โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 4 จากการ
ไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 517.76 ล้านบาท ระยะเวลา 630 วัน
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3. โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี

• ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย และบริษัทย่อย
ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

2. TRC Investment Limited 

3. TRC International Limited 

4. TRC Middle East LLC*  

5. TRC Engineering LLC*  

6. บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด

7. บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

8. บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด

• ภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ  

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

ทุนชำระแล�ว 1,198 ล�านบาท

กิจการร�วมค�า ซ�โนเปค-ทีอาร�ซ�
(ประเทศไทย) 

โครงการวางท�อก�าซธรรมชาติ
สระบุร�-นครราชสีมา ของ

บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ป�  2556-2559)

30%

70%

100%

22.46%

100%

2.67%

25.13%

99.99%

49%

49%51%

51%

99.97% 50%

TRC Investment Limited
(สาธารณรัฐเมอร�เช�ยส)

TRC International Limited
 (ฮ�องกง)

Sinopec International Petroleum 
Service Corporation

(ประเทศจ�น)

บร�ษัท อาเซ�ยนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแล�ว 2,806 ล�านบาท

กิจการร�วมค�า ไฮโดรเท็ค สหการ(ประเทศไทย)
Construction, Improvement and Expansion 

of Waterworks at Koh Samui  (855 ล�านบาท)

บร�ษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

Huayuan Innovative Development 
(Hong Kong) Company Limited

(ประเทศจ�น)

บร�ษัท เอสเอช ครอสซ�่งส� จำกัด (ประเทศไทย)
ทุนชำระแล�ว 40 ล�านบาท

บร�ษัท แอท เอนเนอจ� โซลูชั่น จำกัด
ทุนชำระแล�ว 50.75 ล�านบาท 

บร�ษัท สหการว�ศวกร จำกัด 
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแล�ว 500 ล�านบาท

บร�ษัท ทีอาร�ซ� ยูทิลิตี้ จำกัด
(ประเทศไทย)

ทุนชำระแล�ว 1 ล�านบาท

* บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมานอยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัทและช�าระบัญชี จึงไม่ได้ใส่ในภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 
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• ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และโครงสร้างการถือหุ้น
 ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทุนชำาระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน)

1,198.39 

ล้านบาท

ให้บริการด้านงานการออกแบบวิศวกรรม 

การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ

การก่อสร้างแบบครบวงจร

-

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 

งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์

51% 

(ถือผ่านบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด)

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ 1 

ล้านบาท

รับเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยาย

การประปาส่วนภูมิภาค  สาขาเกาะสมุย 

อ�าเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กิจการร่วมค้าจัดตั้งขึ้นเพื่อการด�าเนินงาน

ก่อสร้างเฉพาะโครงการนี้)

49% 

(ถือผ่านบริษัท สหการ

วิศวกร จ�ากัด)
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บริษัท ทุนชำาระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทร่วม:

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 

จ�ากัด (มหาชน)

2,806 

ล้านบาท

ท�าเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทชที่อ�าเภอ

บ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

25.13%

(ถือผ่าน TRC

 International Limited 

2.67% และ TRC 

Investment Limited 

22.46%)

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น 

จ�ากัด

50.75 

ล้านบาท

ธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้

แก่โรงงานอุตสาหกรรม

50%
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ ดำาเนินการโดย
สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ

บริษัท

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560
จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ จ�านวนงิน 

(ลบ.)
ร้อยละ

1. รายได้จากการให้บริการ 
   ก่อสร้าง

 1.1 รายได้จากให้บริการ 
      ก่อสร้างระบบท่อ 

บริษัทฯ 958.60 27.98 924.94 40.14 861.67 35.37

กิจการร่วมค้า
 ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

30% - - - - 1.40 0.06

กิจการร่วมค้า 
 ไฮโดรเท็ค 

สหการ

49%* - - 82.87 3.60 211.62 8.69

รวม 958.60 27.98 1,007.81 43.74 1,074.69 44.12

 1.2 รายได้จากการให้บริการ
      ระบบวิศวกรรมและ 
      ก่อสร้างโรงงานใน
      อุตสาหกรรมพลังงาน
      และปิโตรเคมี

บริษัทฯ  388.57 11.34 387.83 16.82 52.02 2.13

สหการวิศวกร 99.99% - - 32.32 1.40 293.42 12.05

รวม 388.57 11.34 420.15 18.22 345.44 14.18

 1.3 รายได้จากการให้บริการ
      ก่อสร้างงานโยธา

บริษัทฯ - - 16.42 0.71 298.17 12.24

สหการวิศวกร 99.99% 2,017.51 58.88 812.26 35.25 651.83 26.76

รวม 2,017.51 58.88 828.68 35.96 950.00 39.00

 1.4 รายได้จากการขายและ
     ให้บริการอื่น

บริษัทฯ 0.72 0.02 - - - -

รวม 0.72 0.02 - - - -

รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการให้บริการอื่น 3,365.40 98.22 2,256.64 97.92 2,370.13 97.30

2. ดอกเบี้ยรับ ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ 99.97% 13.06 0.38 5.73 0.25 - -

3. ดอกเบี้ยรับ 1.66 0.05 0.84 0.04 1.34 0.06

4. รายได้อื่น 46.49 1.36 41.31 1.79 64.36 2.64

รวมรายได้ 3,426.61 100.00 2,304.52 100.00 2,435.83 100.00

* 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 ซึ่งประกอบไปด้วยงานออกแบบวิศวกรรม 
งานจัดหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ และงานก่อสร้าง โดยบรษิทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้าง
ทัง้จากทางภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นผูร้บัเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผูร้บัเหมา
ช่วง (Sub-Contractor) นอกจากนีย้งัร่วมมอืกบัพนัธมิตรทางธุรกจิ ทัง้ในและต่างประเทศในการเข้าประมูลงาน
ในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมท�างาน (Consortium) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติหรือเงื่อนไขตามที่ลูกค้าก�าหนดในการเข้าร่วมประมูลงาน

 นอกเหนอืจากธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างซึง่เป็นธุรกจิหลักแล้วบรษิทัฯ แสวงหาโอกาสและเพิม่ศักยภาพ
การด�าเนนิธรุกจิเพือ่ให้กลุม่บรษิทัฯ มกีารเจรญิเตบิโตอย่างม่ันคงและยัง่ยนื ด้วยการรบัรูร้ายได้อย่างสม�า่เสมอ 
ลดการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ด้วยธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน 
วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวข้องที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว และน�ามาซึ่งผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ เร่ิมจากในปี 2560 จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิตี้ จ�ากัด 
(TRC-UT) เพือ่ประกอบธรุกจิลงทนุในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัสาธารณปูโภคพืน้ฐาน โครงการแรกคอื โครงการ
สมัปทานประปาจากองค์การบรหิารส่วนต�าบลตาสทิธิ ์อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซึง่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และ
เริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 โดยในปี 2562 TRC-UT มีผลก�าไรสุทธิ 1.89 ล้านบาท 
ต่อมาในช่วงครึ่งปีหลัง 2562 บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนในบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด (AT Energy) เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเข้าลงนามในสัญญา
ร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ�ากัด จัดตั้ง บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จ�ากัด (Olive) เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจธุรกิจด้านการให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่าน IoT ทั้ง AT Energy และ Olive 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการ ยังไม่ได้ประกอบการในเชิงพาณิชย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 บริษัทฯ ให้บริการงานก่อสร้างด้านต่างๆ ดังนี้

 1.1 งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ

   บรษิทัฯ ให้บรกิารงานวางระบบท่อทีห่ลากหลาย อาทเิช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิท่อน�า้ ท่อขนส่ง 
ปิโตรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็น 
อย่างมาก ลกัษณะงานประกอบไปด้วยงานวางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานคีวบคุมแรงดนัก๊าซ และงานก่อสร้าง
สถานวีดัปรมิาตรก๊าซ เป็นต้น บรษิทัฯ มทีมีงานวศิวกรทีม่ปีระสบการณ์และความเช่ียวชาญ สามารถให้บรกิาร
งานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว รวมถึงงานวางท่อระบบท่อก๊าซข้าม
จังหวัด หรือ Provincial Gas Pipeline ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life 
Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เป็นงานบรกิารก่อสร้าง
ในการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว ด้วยการขุด 
เปิดหน้าดนิแล้วลอกวสัดทุีหุ้่มท่อเดมิและท�าการเคลอืบท่อใหม่ เพือ่ให้มอีายกุารใช้งานทีย่าวนานข้ึน ประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ได้เป็นอย่างมาก กลุม่ลกูค้าหลกัของบรษิทัฯ ในงานก่อสร้างงานวางระบบ
ท่อ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เช่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จ�าหน่ายก๊าซ
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ธรรมชาติ จ�ากัด บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัท 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 เอส
ซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด 

 1.2 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

   บรษิทัฯ ให้บรกิารก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเริม่ตัง้แต่ 
งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร กลุ่มลูกค้า 
ได้แก่ 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�าหนดให้มีธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อ 
การลงทนุ ซึง่นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการด�าเนนิโครงการเมือ่โครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็และด�าเนนิ
การในเชงิพาณชิย์แล้ว ยงัจะเป็นการสร้างโอกาสในการรบังานก่อสร้างต่อเนือ่งจากโครงการทีไ่ด้พฒันาขึน้อกี
ด้วย โดยพจิารณาลงทุนธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ อาทิเช่น ธรุกจิสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน ธรุกจิ
โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการลงทุน ดังนี้

 2.1 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

   บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสจากการทีร่ฐับาลได้ส่งเสรมิให้มีการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจน 
การให้สทิธพิเิศษต่างๆ เพือ่จงูใจนกัลงทนุทัง้ภายในและภายนอกประเทศให้มกีารขยายฐานการผลติมายงัพ้ืนที่ 
EEC ส่งผลให้เกดิการจ้างงานและความต้องการสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานเพิม่มากขึน้ในอนาคต บรษิทัฯ จงึได้
ลงทนุในกจิการผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาชุมชนต�าบลตาสิทธ์ิ อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โดยการจดัตัง้ 
บริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิตี้ จ�ากัด โดยได้เริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

 2.2 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสัมปทานกับภาครัฐ

   บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชที่อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย 
เข้าถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 25.13 ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยใช้บริษัทย่อย 
ที่ต่างประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 APOT ได้รับอนุมัติประทานบัตรท�าเหมืองแร่ใต้ดินจากกระทรวง
อุตสาหกรรม อายุประทานบัตร 25 ปี โดยมีเป้าหมายก�าลังผลิตแร่โพแทชเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 
1.235 ล้านตันต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการน�าเข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตันต่อปี ส�าหรับการผลิตส่วนเกินที่เหลือ
จะท�าการส่งออกไปต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

 2.3 การพัฒนาโครงการด้านพลังงาน

   TRC เข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับ AGE จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ชื่อ AT Energy ทุนจดทะเบียน 
200 ล้านบาท โดย TRC และAGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน และ
ธรุกจิการจดัหาและให้บรกิารด้านสาธารณปูโภค โดยเฉพาะด้านพลงังานให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป เช่น 
การผลิตและจ�าหน่าย ไอน�้า ไฟฟ้า และน�้าใช้ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การเข้าร่วมทุนดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดระหว่างกัน เนื่องจากผู้ร่วมทุนมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ  
ทั้งด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร การจัดหาแหล่งเช้ือเพลิง และการให้บริการออกแบบและซ่อมบ�ารุง 
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค และยังท�าให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
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2.4  การพัฒนาโครงการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
มั่นคงปลอดภัย และพัฒนาสังคม ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและภาคผู้บริโภค ปัจจุบันความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีและมีความครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง 
การประยุกต์ใช้งาน Big data analytics ท�าให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านความรวดเร็ว แม่นย�า  
ให้ข้อมูลที่ทันต่อการตัดสินใจและท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯเห็นว่าการลงทุนธุรกิจ 
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียังมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์
เซ้นส์ อนิฟอร์เมชัน่ เซอร์วสิ จ�ากดั (XSense) เพ่ือจดัตัง้บรษิทัร่วมทนุด�าเนนิธุรกจิด้านการให้บรกิารวิจยัพฒันา
ระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่านระบบ IoT ภายใต้ชื่อ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จ�ากัด

  • บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

   บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (SKW) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ จ�ากัด  
ก่อตั้งในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค�าประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกร 
เริม่ประสบปัญหาทางการเงิน จนปี 2543 ได้เข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการและประสบความส�าเรจ็สามารถด�าเนนิการ
ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ในเดือนมีนาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการ
วิศวกร ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ท�ารายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี  
คอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ท�าให้สหการวศิวกรเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา  
ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีทุนจดทะเบียนที่ออกและช�าระแล้ว 500 ล้านบาท

   สหการวศิวกรเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างทีข่ึน้ทะเบยีนและได้รบัการจดัล�าดบัช้ันเป็นผูร้บัเหมางาน
ก่อสร้างชัน้ 1 จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรงุเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรพัยากร
น�้า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้รับการคัดเลือกจากกรมทางหลวง
ในการปรับระดับจากผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้น 1 เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ ซึ่งไม่มีข้อจ�ากัดเงื่อนไข
มูลค่าโครงการในการเข้าประมูลงาน และสามารถประมูลงานได้ทุกประเภทจากกรมทางหลวง

   ตัง้แต่ปี 2552 สหการวศิวกร ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
ต่อมาปี 2561 ได้ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท�างานที่เทียบ
เท่าระบบสากล

   สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา 
ผลงานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น 
กลุม่ลกูค้าในงานลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกจิ และนอกจากงานรบัเหมาก่อสร้าง
งานโยธาแล้ว สหการวิศวกรยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี 
และงานติดตั้งเครื่องจักร ผลงานที่ผ่านมาอาทิเช่น 

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

- ปี 2558 รับงานจัดหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี ่
ด้านกระบวนการผลติยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั มลูค่างาน  
834.14 ล้านบาท
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- ปี 2558 รบังานโครงการก่อสร้างถนนศรนีครนิทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที ่1 จากกรงุเทพมหานคร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง มูลค่างานรวม 
1,089 ล้านบาท

  • บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด

   ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้บรษิทัย่อยชือ่ บรษิทั ทอีาร์ซ ียูทลิติี ้จ�ากดั (TRC-UT) ทนุจดทะเบยีน  
1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีการลงทุน
โครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา จากองค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ ลักษณะโครงการเป็น 
การก่อสร้างโรงผลิตน�้าประปา และบริหารจัดการขายน�้าประปาให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต�าบลตาสิทธิ์ อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือน
มีนาคม 2561 

  • บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ�ากัด

   ในปี 2560 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development  
(Hong Kong) Company Limited พนัธมติรจากประเทศจนี ได้จดัตัง้บรษิทัย่อยชือ่ บรษิทั เอสเอช ครอสซิง่ส์ จ�ากดั  
(SHC) ทนุจดทะเบยีน 40 ล้านบาท เพือ่ประกอบธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ งานดนัท่อ
ลอด และงานขดุเจาะอโุมงค์ โดยปัจจุบนัเอสเอช ครอสซิง่ส์รบังานก่อสร้างต่อจาก บริษทั สหการวศิวกร จ�ากดั

  • บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด

   ในปี 2562 บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนในบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด (AT Energy) เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2562 AT Energy 
มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนช�าระแล้ว 50.75 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง TRC AGE 
และ APTECH เป็นร้อยละ 50 : 50 : 0 ตามล�าดับ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด�าเนินการและยังไม่มีรายได ้
ในเชิงพาณิชย์

  • บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

   - TRC Middle East LLC จดัตัง้ในปี 2552 เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้เฉพาะกจิ เพือ่รบังานก่อสร้าง
โครงการ Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงาน
เป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่งน�้ามันดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 
2552 - เมษายน 2555) และจากการท�างานที่เป็นที่พอใจของลูกค้า ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุ
สัญญา ส�าหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อย
แล้วตั้งแต่ปี 2557

   - TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง 
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิพลงังาน โดยในปี 2554 ได้รบังานวางท่อน�า้มันดบิจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลา 
งานสิ้นสุดปี 2555

   ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณา
อนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC และบริษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก 
Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าแล้ว และ
ตั้งแต่ปี 2558 บริษัททั้งสองไม่ได้ด�าเนินโครงการใดๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ 
โดยมอบให้ตัวแทนในต่างประเทศเป็นผู้ช�าระบัญชีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2563



49
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

2. การตลาดและการแข่งขัน

2.1  การตลาด

  จากการสภาวเศรษฐกจิโลกมกีารขยายตวัในเกณฑ์ทีต่�า่และความไม่แน่นอนของทศิทางมาตรการ
กีดกันทางการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ซ่ึงต�่ากว่าปี 2561 ที่มีการขยาย
ตัวร้อยละ 4.2 โดยภาคเอกชนและภาครัฐมีขยายตัวด้านการลงทุนร้อยละ 2.8 และร้อยละ 0.2 ตามล�าดับ  
ซึง่ต�า่กว่าปี 2561 ทีม่กีารขยายตวัด้านการลงทนุร้อยละ 4.1 และร้อยละ 2.9 ตามล�าดบั (ท่ีมา: ข่าวสภาพฒัน์ 17  
ก.พ. 2563 ส�านกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต)ิ แม้ว่าการขยายตวัของการลงทนุจะลดลง บรษิทัฯ
ยังได้รับโครงการใหม่อย่างต่อเน่ือง ในปี2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับงานใหม่ 9 โครงการ มูลค่ารวม 
6,660.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างงานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

  บริษัทฯ และบริษัทสหการวิศวกร จ�ากัด ตระหนักถึงการให้บริการที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด จึงก�าหนดนโยบายให้มีการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าส�าหรับ 
ทุกโครงการก่อสร้างในมือ เพื่อน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การให้บริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการค�านวณดัชนีวัดระดับองค์กร 
ส�าหรับปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 92.14

  ก.  กลยุทธ์ทางการแข่งขัน

    กลุ ่มบริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนการด�าเนินงานโดยส่งเสริมและพัฒนาทีมงานให้ม ี
ความสามารถหลากหลายเพื่อควบคุมบริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมมาใช้เพือ่ประหยดัเวลา ลดต้นทนุของการด�าเนนิงาน พฒันาความสมัพันธ์แลกเปลีย่นความคดิและ
ถ่ายทอดประสบการณ์กับพนัธมติรทางธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศทีมี่ความเชีย่วชาญในงานนัน้ๆ เพือ่ก่อให้เกดิ 
ความร่วมมือและความส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาระบบของการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานจัดซ้ือจัดจ้าง โดยบริษัทฯ ได้น�าระบบ ERP 
มาใช้บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการพัสดุตั้งแต่ปี 2552 นอกจากนี้ ในปี 2561 ทางบริษัทฯ 
ได้ก่อสร้าง Fabrication shop ทีอ่�าเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในด้านบรกิารงาน
ก่อสร้างและบริหารต้นทุนการก่อสร้างอีกทางหนึ่งด้วย

    กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกงานและโครงการที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ 
และความสามารถ ประกอบกับพัฒนาการบริการให้มีความหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมตามข้อก�าหนด 
ของลูกค้า รวมท้ังพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

  ข.  กลยุทธ์ทางการตลาด

   • ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

    ส�าหรับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานใน
อุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดจ้างทั้งในลักษณะของ
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลักษณะของการประกวดราคา ทางบริษัทฯ จึงพัฒนารูปแบบการให้
บริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน เริ่มจากงานออกแบบ
วิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง 

    ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ซ่ึงมีการจัดจ้าง 
ในลักษณะของการประกวดราคาเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการให้บริการงานการจัดหาเครื่องจักร
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อุปกรณ์ และการก่อสร้าง เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
และบริหารสัญญาเพื่อการส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 มาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัย OHSHA18001:2007 และมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 ท่ีทางบริษัทฯ ได้รับ 
การรับรองมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้ง 3 ระบบ

   • ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ 

    กลุม่ลูกค้าของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผูว่้าจ้างงาน คือ กลุ่มลกูค้า 
ภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ในปี 2562 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟ้า
นครหลวง และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้
จะพจิารณาการเข้าร่วมเป็นคูค้่าด้วยการก�าหนดคณุสมบตัเิพือ่ให้ผูร้บัเหมาทีผ่่านคณุสมบตัสิามารถขึน้ทะเบยีน
เป็นคูค้่า โดยเกณฑ์คณุสมบตัพิจิารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต ส�าหรบักลุม่ลกูค้าภาคเอกชนนัน้ 
มีทั้งการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าโดยการขึ้นทะเบียนคู่ค้า และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษัท 
จากค�าแนะน�าทีม่กีารบอกต่อกนัมา กลุม่ลกูค้าหลกัของบรษิทัฯ คอื กลุม่บรษิทั บางจาก คอร์เปอร์เรช่ัน จ�ากดั 
(มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่  
เอ๊าท์เลท จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

    บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาผลงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลายด้าน อาทิ พัฒนาทีมงาน
และบคุคลากรด้านการตลาดให้มมีาตรฐานในการจดัการงานเอกสาร งานประมลู การได้รบัการรบัรองมาตรฐาน
ทีเ่ป็นสากล คอื มาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐานด้านความปลอดภยั OHSHA 18001:2007 และ
มาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม ISO14001:2015 พัฒนาทมีงานก่อสร้างโครงการและทีมงานสนับสนุนเพื่อส่งมอบงาน
คุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   • ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

    ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างเป็นงานทีต้่องตดิต่อและเข้าหาลกูค้าโดยตรง สายงานการตลาด
เป็นผูร้บัผดิชอบและดแูลในการพัฒนาความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาสในการเข้าร่วม
ประมลูโครงการต่าง ๆ  และพฒันาโครงการลงทุน บรษิทัฯ จึงก�าหนดให้มกีารจดัท�าแผนงานของฝ่ายการตลาด
ประจ�าปี รวมถึงการก�าหนดกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สายงานการตลาดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยมี 
การติดตามข้อมูลข่าวสารแผนการลงทุน หรืองานประมูลของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ มีการพัฒนาและปรับปรุง
งานขึน้ทะเบยีนเป็นคูค้่ากบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2562 บรษัิทฯ 
และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้ขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 30 ราย แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐ 8 ราย 
และภาคเอกชน 22 ราย

สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผูว่้าจ้างงานคอืงานก่อสร้างของภาครฐัและ
งานก่อสร้างของภาคเอกชน มีสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย 53:47 (ที่มา: บทวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ�ากัด (มหาชน) แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563) และหากแบ่งตามลักษณะของผู้รับจ้างอาจแบ่ง
ได้ออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้รับเหมาก่อสร้างภายในประเทศ ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (รายได้ 
ต่อปีมากกกว่า 5,000 ล้านบาท) ผูป้ระกอบการขนาดกลาง (รายได้ต่อปี 1,000 - 5,000 ล้านบาท) ผูป้ระกอบการ 
ขนาดเล็ก (รายได้ต่อปีต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท) และ ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างประเทศ
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ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่และขนาดกลางมักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ ความช�านาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และม ี
การพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมาขนาดเล็กจะมีโอกาสรับงาน 
ภาครัฐในลกัษณะของผูร้บัเหมาช่วง ในขณะทีง่านก่อสร้างของภาคเอกชนจะประกอบไปด้วย งานก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัย งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างพาณิชยกรรม และอื่นๆ เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล  
ซึ่งงานก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตามความเชื่อมั่นในการลงทุนซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ สภาวะ
เศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ

ผูป้ระกอบการรบัเหมาก่อสร้างทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลในประเทศไทยมปีระมาณ 90,000 ราย (ทีม่า
กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์) ประกอบด้วยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ซึง่มีจ�านวนน้อย ผูป้ระกอบการ 
ขนาดกลาง และผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีจ�านวนมากที่สุด โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดบริการรับเหมา
ก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 20 ราย โดยในปี 2562 มีผู้ประกอบการรายใหญ่ 3 อันดับแรก คือ บริษัท อิตาเลียนไทย 
ดิเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีสัดส่วนรายได้ค่าบริการก่อสร้างรวมกันกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จาก 
การให้บรกิารก่อสร้างรวม (รายได้จากการให้บรกิารก่อสร้างรวมในปี 2562 ของทัง้ 20 บรษิทั เท่ากบั 111,343 
ล้านบาท) 

ในปี 2562 ธรุกจิก่อสร้างงานวางระบบท่อมกีารแนวโน้มการแข่งขนัสงูขึน้ โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซ
ธรรมชาติ สาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน�้ามันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ผู้ส�ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ประกอบกับการเข้ามาของคู่แข่งขันจากต่างประเทศ
อกีหลายราย กลุ่มบรษิทัฯ จึงปรบัตวัโดยการหนัมาพฒันาธรุกจิกอ่สร้างอื่นๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบ
คลงัสนิค้าอจัฉรยิะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ เป็นต้น เพือ่เพิม่รายได้ชดเชยให้กบัรายได้ทีล่ดลง
จากงานก่อสร้างระบบท่อ บริษัทคู่แข่งขันในธุรกิจงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย จ�ากัด บริษัท ควอลิเทค 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสครัคชั่น จ�ากัด และคู่แข่งขันจากประเทศจีน คือ Sinopec International Petroleum 
Service Corporation และ China Petroleum Pipeline Bureau เป็นต้น 

ส่วนการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธานัน้ ปี 2562 มอีปุสงค์ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้ 
งบประมาณประจ�าปี แต่อัตราการเติบโตต�่ากว่าประมาณการณ์ ส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนชะลอ
ตัวตามมา สภาพการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูงขึ้นจากปี 2562 อีกทั้งความสามารถในการท�าก�าไรจากงาน
ก่อสร้างยงัมแีนวโน้มลดลงต่อเนือ่งซึง่มาจากปัญหาขาดแคลนแรงงานทัง้ด้านปรมิาณและคุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง แรงงานที่มีทักษะความช�านาญ ประกอบกับราคาน�้ามัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
กลุม่บรษิทัฯ จงึปรับตวัด้วยการใช้นโยบายการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัคูค้่าต่างๆ ท้ังผู้จดัจ�าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง 
และผูรั้บเหมาช่วง บรษิทัคูแ่ข่งในธรุกจิงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธา ได้แก่ บรษิทั จซีี 
เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ากัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ�ากัด บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต

คาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2563-2565 จะมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
6 - 8 ต่อปี จากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกับมีการฟื้นตัวของการลงทุน
ก่อสร้างภาคเอกชน ซ่ึงเป็นปัจจัยผลักดันส�าคัญให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แนวโน้มงาน
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ก่อสร้างภาครัฐในปี 2563 คาดว่าจะมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 6 - 8 จากโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการ
รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และโครงการใหม่ที่คาดว่าจะ
ทยอยก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา รถไฟฟ้าสาย
สีแดงส่วนต่อขยาย สายสีม่วงใต้ (เตาปูน ราษฎร์บูรณะ) รวมถึงโครงการอื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาสนามบิน
อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงเหนี่ยวน�าจากการลงทุน
เมกะโปรเจกต์ของภาครฐั มลูค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมแีนวโน้มเตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอตัราร้อยละ  
4 - 7 ต่อปี แรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่
ศักยภาพใหม่ เช่น EEC ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ก�าหนด จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการ
ในระยะ 3 ปีข้างหน้าฟื้นตัวดีขึ้น งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารส�านักงานและโรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็น
สญัญาณบวกจากพืน้ท่ีอนญุาตก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่พาณชิยกรรม อาคารส�านกังาน และโรงแรมทีข่ยายตวั
ขึ้น เช่น One Bangkok และ Dusit Central Park ส�าหรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโต
ในระยะ 3 ปีข้างหน้า ส่วนหนึ่งพิจารณาจากสถิติการขอรับส่งเสริมลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

แนวโน้มผลประกอบการของผู้รับเหมาก่อสร้างจะกลับมาขยายตัวโดยเฉพาะผู้รับเหมาท่ีเน้นรับงาน
ก่อสร้างโครงการภาครัฐจะมีงานในมือเพ่ิมขึ้นมาก รายได้ของผู้รับเหมากลุ่มน้ีน่าจะมีทิศทางเติบโตดีขึ้น  
แต่อย่างไรกต็าม ผลประกอบการอาจขยายตวัต�า่กว่าทีค่าดได้หากเกดิความล่าช้าในการลงทนุโครงการภาครฐั  
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาวัสดุก่อสร้างอาจเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ขณะที่ผลประกอบการของ
กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างที่เน้นรับงานภาคเอกชนจะทยอยฟื้นตัวตามแรงหนุนของอุปสงค์การลงทุนภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่จะปรับตัวดีขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการในเชิงของขนาดผู้ประกอบการ รายได้ของกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างราย
ใหญ่มีแนวโน้มขยายตัวดีจากความได้เปรียบด้านเงินลงทุนและมีความเช่ือมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง ขณะที่รายได้ของกลุ่ม 
ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีแนวโน้มฟื้นตัวในกรอบจ�ากัด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงจากความไม่แน่นอน 
ของปริมาณงานก่อสร้างและการรับจ้างเหมาช่วง นอกจากนี้ยังเผชิญกับการแข่งขันที่สูงเพราะผู้รับเหมา 
ก่อสร้างขนาดเล็กมีจ�านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบด้ังเดิมที่พึ่งแรงงานไม่มีทักษะมากกว่า
เคร่ืองจักร ท�าให้งานในมือมีจ�ากัดและอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในกรณีที่ภาวะ
ตลาดแรงงานตึงตัว 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างของไทยอาจมผีลชดัเจนขึน้ในช่วงปี 2562- 2563 ทีก่ารลงทนุ 
โครงการภาครัฐขยายตัวสูง และงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจน�าไปสู่การแย่งชิง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความช�านาญ และการที่ พรก.แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เริ่มต้นบังคับ
ใช้ครึ่งหลังของปี 2561 และหากนายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลให้
แรงงานต่างด้าวส่วนหน่ึงของภาคก่อสร้างในระยะ 3 ปีข้างหน้าลดลง เนื่องจากโครงสร้างการจ้างแรงงาน 
ในภาคก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากเป็นแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ท�างาน

ราคาวัสดุก่อสร้างในอีก 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นจากผล
ของปริมาณงานก่อสร้างที่มีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็ก เป็นต้น ความเข้มงวดของ 
พรบ.การจดัซือ้จัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ฉบบัใหม่อาจส่งผลกระทบให้งานก่อสร้างภาครฐัชะลอตัว เนือ่งจากกฎหมาย
ฉบับใหม่มีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมากขึ้น  
ต้ังแต่ขั้นตอนแรกคือ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประกวดราคา จนถึงการเบิกจ่ายค่างวด 
งานก่อสร้าง
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ในเดือนมกราคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมัติแผน 
การลงทุน 5 ปี (ปี 2563-2566) วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี การลงทุนของ ปตท. ยังเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักอันได้แก่  
กลุ่มก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 6 ของงบประมาณลงทุน กลุ่มธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17 ของ 
งบประมาณลงทุน และการร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ของงบประมาณลงทุน 
ร้อยละ 68 นอกจากน้ี ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provision Capital Expenditure) จ�านวน 
203,583 ล้านบาท เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมความร่วมมือของกลุ่มปตท.จากความช�านาญเดิม 
ของธุรกิจเดิม อาทิเช่น LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง 
กับพลังงานเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมท้ังตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

• วัตถุดิบ

 ในส่วนของวัตถุดิบ ในกรณีที่เป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเชื่อม เป็นต้น จะจัดซื้อ 
จากภายในประเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้าจากหลายตัวแทนจ�าหน่าย รวมไป
ถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท ผู้จ�าหน่ายเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนของระบบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ 
โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกตวัแทนจ�าหน่าย และภายหลงัการคัดเลือกจะมีการตดิตามผล เช่น
ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของสินค้า การยืนยันราคา ระยะเวลาการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพ
ของสินค้าและบริการที่บริษัทฯได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงที่เป็นไปตามที่สั่งซื้อ 

 ส่วนกรณีวัสดุก่อสร้างท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรือ วาล์ว ที่ต้องมีการก�าหนดคุณสมบัต ิ
ให้เหมาะสมเฉพาะงาน ซึ่งคุณสมบัตินั้นถูกก�าหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบ และ/หรือเจ้าของโครงการ บริษัทฯ 
อาจมีความจ�าเป็นต้องจัดซื้อจากต่างประเทศซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิตเองโดยตรง 
โดยทั่วไปแล้วเจ้าของโครงการจะมีการก�าหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกได้จากหลายบริษัท 
ผูจ้�าหน่าย ทางบรษิทัฯ จะค�านงึถงึมาตรฐานทางวศิวกรรมทีเ่หมาะสมจะน�ามาใช้งาน รวมไปถงึการตรวจสอบ
บรกิารของตวัแทนจ�าหน่ายหรอืผูผ้ลติ ในแง่ของการให้บรกิารทัง้ก่อนและหลงัการขาย หลงัจากคดัเลอืกในเบือ้ง
ต้นตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อของบริษัทฯ แล้ว จึงต่อรองและยืนยันราคาจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิตก่อน
ที่จะออกใบสั่งซื้อไปยังผู้จัดจ�าหน่ายที่คัดเลือกแล้วว่ามีความเหมาะสม ภายหลังการจัดซื้อและส่งมอบเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)
ธุรกิจ 2563 2564 2565 2566 2567 รวม ร้อยละ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 5,799 4,774 1,019 40 40 11,672 6

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 9,579 3,396 5,624 6,461 6,665 31,725 17

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 44 3 183 402 242 874 1

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม 5,836 2,850 1,924 1,444 1,167 13,221 7

ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ 848 78 56 919 52 1,087 1

การร่วมทุนและการลงทุนใน 
บริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100

47,204 30,314 12,761 8,045 10,894 122,235 68

รวม 69,310 41,415 30,484 20,545 19,060 180,814 100
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สิน้ บรษิทัฯยงัตดิตามคณุภาพของสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งเพือ่ทีจ่ะสามารถรบัรองคณุภาพ 
ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิตและเก็บไว้เป็นข้อมูลส�าหรับประกอบการ
พิจารณาและคัดเลือกตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ผลิตในครั้งต่อ ๆ ไป

• เครื่องจักรและอุปกรณ์

 ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็น 
ของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการด�าเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ บางส่วนที่
จ�าเป็นต่องานก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะท�าการเช่าเพื่อน�ามาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ นอกจาก
นี้ทางสหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด หรือรถแทรกเตอร์  
ซ่ึงสามารถน�ามาใช้งานร่วมได้ ท�าให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ลงได้

• ผู้รับเหมาช่วง

 ในการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงส�าหรับงานบางส่วน บริษัทฯ จะพิจารณาจากศักยภาพของผู้รับเหมา 
ช่วงในแง่ของความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงไปถึง 
เครื่องมือและเครื่องจักร ว่ามีความเหมาะสมต่อลักษณะงานหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะมีนโยบายที่จะก�าหนด
รายละเอียดในการจัดจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับท่ีบริษัทฯ ท�ากับลูกค้า (Back-to-back) เช่นในเรื่อง
ของการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น

4. งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังนี้

จ�านวนโครงการ
มูลค่างานที่เหลือ

(ล้านบาท)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 3 2,043.62

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 11 6,270.07

รวม 14 8,313.69

  - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

%ของงานที่ยัง
ไม่ได้

ส่งมอบ

ปีที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

1. The Fifth Transmission 

Pipeline Project Phase 1 

(5TP1) 

Project Contractor: 

Sinopec International 

Petroleum Service 

Corporation

755.23 249.68 33.06 2563

2. โครงการออกแบบ จัดหาและ

ก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน 

บริษัท บางจากไบโอฟู

เอล จ�ากัด

389.75 254.59 65.32 2563



55
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

%ของงานที่ยัง
ไม่ได้

ส่งมอบ

ปีที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

3. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่ง

น้�าดิบอ่างเก็บน้�าคลองหลวง-

ชลบุรี

บริษัท จัดการและ

พัฒนาทรัพยากรน�้า

ภาคตะวันออก จ�ากัด 

(มหาชน)

1,833.00 1,539.35 83.98 2564

รวมงานในมือทั้งสิ้น 3 โครงการ 2,977.78 2,043.62

 -  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด    

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

%ของงานที่ยัง
ไม่ได้

ส่งมอบ

ปีที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

1. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ การไฟฟ้านครหลวง 364.88 295.62 81.02 2563

2. โครงการปรับปรุงถนนประชา    

ร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี

กรุงเทพมหานคร 352.51 16.57 4.70 2563

การไฟฟ้านครหลวง 418.52 5.23 1.25 2563

3. โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 4 อ. ตะกั่วป่า – 

อ. ท้ายเหมือง จ.พังงา

ส�านักก่อสร้างที่ 1 

กรมทางหลวง

347.38 77.92 22.43 2563

4. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม

แยก ณ ระนอง

กรุงเทพมหานคร 1,257.08 1,092.91 86.94 2564

การไฟฟ้านครหลวง 267.29 257.27 96.25 2564

5. โครงการออกแบบและก่อสร้าง 

ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์      

หล่อลื่น

บริษัท ปตท.น�้ามัน

และการค้าปลีก จ�ากัด 

(มหาชน) 

600.00 422.88 70.48 2563

6. โครงการก่อสร้างทางหลวง   

ดอนสีนนท์ (ฉะเชิงเทรา)

ส�านักก่อสร้างที่ 2 

กรมทางหลวง

558.88 431.85 77.27 2564

7. โครงการเปลี่ยนระบบสาย

ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า

ใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-

อโศก

การไฟฟ้านครหลวง 2,205.42 2,102.12 95.32 2565

8. โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้�าหลัก อ.ทุ่งสง 

จ.นครศรีธรรมราช

ผู้รับเหมาหลักโครงการ 

: บริษัท วรรธน์สรร 

จ�ากัด

220.88 189.45 85.77 2564
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ
(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

%ของงานที่ยัง
ไม่ได้

ส่งมอบ

ปีที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จ

9. โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคู

น้�าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3

ส�านักก่อสร้างที่ 1 

กรมทางหลวง

293.69 263.45 89.70 2564

10. โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคู  

 น้�าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน    

 1

ส�านักก่อสร้างที่ 1 

กรมทางหลวง

633.01 597.05 94.32 2564

11. โครงการเปลี่ยนระบบสาย 

 ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า 

 ใต้ดิน โครงการพระราม 4

การไฟฟ้านครหลวง 517.76 517.76 100.00 2564

รวมงานในมือทั้งสิ้น 11 โครงการ 8,037.30 6,270.07
 



57
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

5. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯตระหนักและให้ความส�าคัญกับการบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัย

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สืบเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่ด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องท�าให้ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่ปรากฎในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ โดยในปี 2562 บริษัทฯมีความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างเป็นธรุกจิทีแ่ข่งขนักนัด้วยราคาเป็นหลกั โดยเบือ้งต้นเจ้าของโครงการจะคดัเลอืก 
ผู้เข้าร่วมการประมูลตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ จากนั้นจึงคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่เสนอราคาประมูล 
ทีต่�า่ท่ีสดุ ภาพรวมธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามหากแบ่งกลุ่มลกูค้าหลกัของ
กิจการที่มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐจะเห็นได้ว่าโครงการที่บริษัทฯได้รับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากกลุ่มลูกค้า
เดิมทีส่่วนใหญ่เป็นงานจากภาคเอกชนทีเ่กีย่วกบัระบบท่อ งานรบัเหมาเบด็เสรจ็ (Turnkey) ของโรงงานมาเป็น 
กลุม่ลกูค้าภาครฐัในงานเกีย่วกบัระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานมากขึน้ เนือ่งจากในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมาอตัรา
การเติบโตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงานเริ่มชะลอตัวลง ในขณะเดียวกันภาครัฐผลักดันเมกะโปรเจกต์
ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อให้มีความเติบโตทางเศรฐกิจจึงเป็นเหตุผลหนึ่ง 
ที่ท�าให้การเกิดการแข่งขันสูงขึ้นในงานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มปิโตรเคมีและพลังงานเป็นอย่างมากซึ่งจาก 
การแข่งขันที่สูงขึ้นท�าให้ระดับก�าไรข้ันต้นของบริษัทฯลดลง หรือเสนอเงื่อนไขของการท�างานที่ดีขึ้นแก่ 
เจ้าของโครงการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องส่วนแบ่งทางการตลาดจะลดลงและส่งผล 
ให้ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทฯต้องเผชิญกับคู่แข่งเดิมและคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม ่
ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาในประเทศและบริษัทต่างชาติที่มีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยีและศักยภาพ 
ในการด�าเนินงาน ดังน้ันเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันบริษัทฯและบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จึงแสวงหา
ความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ที่มีศักยภาพทั้งด้านแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงการรักษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวกบัลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิม่โอกาสการรบังานในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง เช่น 
ปรบัปรุงมาตรฐานด้านคณุภาพ มุง่เน้นด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั การส่งมอบงานภายในระยะเวลา
ทีก่�าหนด และเพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ยงัคงมคีวามได้เปรยีบในการแข่งขันจงึพฒันากระบวนการภายในองค์กร
อยู่เสมอ อาทิเช่น การอบรมพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ ความช�านาญในการท�างาน การปรับเปลี่ยนองค์กร
ด้วยการน�าเครือ่งมอืด้านดจิิทลั (ดจิทิลั ทรานฟอร์เมชัน่) มาใช้เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงให้เกดิกระบวนการ
ท�างานที่ถูกต้องและรวดเร็ว

 ความเสี่ยงจากการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯได้ก�าหนดกลยุทธ์การลงทุนเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสามารถต่อยอดจากธุรกิจ
ปัจจุบันที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่องค์กร โดยในปีนี้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติให้ลงทุนในโครงการต่างๆ ได้แก่ 

1. ธุรกิจพลังงาน เช่นโครงการโซล่าร์ฟาร์ม

2. ธุรกิจการบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) การเติบโตของ E-Commerce 
อย่างต่อเน่ืองเป็นผลผลกัดนัให้อตุสาหกรรมขนส่งและโลจสิตกิส์ทัว่โลกเตบิโตตาม โดย Economic 
Intelligence Center (EIC) ซึง่เป็นหน่วยงานกลยทุธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า “การใช้หุน่ยนต์ 
และระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์มีโอกาสท่ีจะแพร่หลายมากขึ้นจากการเติบโตของ E-Commerce 
ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตจาก 6.5 หมื่นล้านบาทในปี 2562 ไปเป็น 8.5 หม่ืนล้านบาทในปี 2564”  
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(ดร.สุปรีย์ ศรีส�าราญ. (2561) เติมศักยภาพ ขนส่งโลจิสติกส์ ด้วยหุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ, จาก  
https://www.scbeic.com/th/detail/product/4863)

3. ธุรกิจด้านวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็น
นวัตกรรมเทคโนโลยี ของการน�าอุปกรณ์ ระบบวิเคราะห์ขั้นสูง หรือคนมาท�างานร่วมกันผ่านโครง
ข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันด้วย Internet จะท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจได้ 
เร็วขึ้น 

 ส�าหรับโครงการที่กล่าวมาในข้างต้นเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความ
รู้ความช�านาญซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน บริษัทฯคาดว่าโครงการต่างๆ จะสามารถด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในปี 2563 - 2564 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง เนื่องจากต้องซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่าย
ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งบริษัทฯจะได้รับค่าจ้างจากการให้บริการก่อสร้างภายหลังส่งมอบงาน 
ในแต่ละงวดงาน หากผูว่้าจ้างมปัีญหาช�าระเงนิล่าช้ากว่าก�าหนดหรอืบรษิทัฯบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนไม่เหมาะสม 
จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ แนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มี
การรบังานจากภาครฐัเพิม่มากขึน้ตามนโยบายด้านเศรษฐกจิแห่งชาตใินการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐซ่ึงกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีขั้นตอนระเบียบการเบิกจ่ายค่างวดงานมากกว่า
ภาคเอกชนท�าให้บริษัทฯได้รับเงินล่าช้ากว่าที่ให้เครดิตเทอม ดังนั้นเพื่อป้องกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน 
บริษัทฯ จึงมีการเจรจาเงื่อนไขการขอรับช�าระเงิน ขอเงินรับล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และก�าหนดให้ 
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต้องร่วมกันจัดท�าประมาณการเงินสดของแต่ละโครงการเพื่อพิจารณาสภาพคล่องของ
โครงการรวมถึงจัดหาเงินทุนส�ารองมาใช้ได้ทันในกรณีจ�าเป็น โดยบริษัทฯ มีนโยบายขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงิน เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน วงเงินสินเช่ือโครงการ นอกจากนั้น
แล้วบริษัทฯมีการจัดท�าประมาณการเงินสดโดยรวมของบริษัทฯเป็นรายเดือน และรายงานงบกระแสเงินสด 
ทีเ่กดิข้ึนจรงิต่อคณะกรรมการบรหิารทกุเดือนด้วยหลกัความระมัดระวงั เพือ่ใช้เป็นแนวทางบรหิารสภาพคล่อง
ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและเกิดต้นทุนทางการเงินน้อยที่สุด

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

ตามข้อก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ของผูอ้อกหุน้กู ้(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกนิ 2 : 1 ณ วนัสิน้งวดปีบญัชี
ในทุกๆ ปีตลอดอายุ และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : EBITDA/
Interest Expenses) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า โดยผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2561 ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
รักษาเง่ือนไขอัตราส่วนทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แก้ไข ปัญหาดังกล่าวเพ่ือ 
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริษัทฯ 
โดยในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2562 บรษิทัฯ ได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก�าหนดด้วยการท�าค�าเสนอ 
ซ้ือหุ้นกู้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายและช�าระเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดแล้วเมื่อวันที่  
29 มีนาคม 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นกู้เพียง 1 ราย ที่ประสงค์จะถือต่อไปจนครบก�าหนดช�าระและยินยอมผ่อนผัน
การด�ารงอัตราส่วนทางการเงินไปจนถึงวันหุ้นกู้ครบก�าหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 มีนาคม 2563
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 ความเสี่ยงจากความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการกู้ยืมเงิน

ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯที่ต้องการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ 
องค์กร บริษัทฯได้พัฒนาโครงการใหม่ๆด้วยการลงทุนในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจที่ต่างไปจากธุรกิจหลักที่เป็น 
การรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องและส�ารองเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้ให้เพียงพอต่อ 
การด�าเนนิงาน อกีท้ังยงัต้องจดัหาแหล่งเงนิทนุทัง้ระยะส้ันและระยะยาวล่วงหน้า เช่น การออกตัว๋สญัญาใช้เงนิ  
การออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯมคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะด�ารงฐานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่งในการปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในการกู้ยืมเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขเสมอมา

ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน

 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการ

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่บริษัทฯได้รับเป็นโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง
โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี ซึ่งบริษัทฯได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนการท�างานตามมาตรฐานใน 
การก่อสร้าง ความล่าช้าของโครงการทีท่�าให้แผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีวางไว้อาจเกดิจากกรณต่ีางๆ อาทิ
เช่น การส่งมอบพ้ืนทีล่่าช้าอนัมาจากโครงการทีอ่ยู่ใกล้แหล่งชมุชน กลุ่มคนในพืน้ทีช่มุชนอาจรวมกลุม่คดัค้าน 
หรือประท้วงการก่อสร้างโครงการจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ระหว่างการก่อสร้าง ความไม่เชีย่วชาญของแรงงานหรอืไม่มปีระสบการณ์ การขาดประสบการณ์ของผูร้บัเหมา
ช่วง เป็นต้น นอกจากนีง้านก่อสร้างยงัมคีวามเสีย่งในด้านการปฏบิตังิานทีมี่โอกาสในการเกดิอบุตัเิหตสูุง จาก
หลายๆ สาเหตุ เช่น การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์ การใช้งานไม่ถูกวิธี ท�าให้แรงงาน บุคคลภายนอก 
ทรัพย์สินสถานที่ข้างเคียงหรือของเจ้าของโครงการได้รับความเสียหาย ซ่ึงความเส่ียงจากการปฏิบัติงานและ
การส่งมอบโครงการล่าช้าส่งผลกระทบให้เกดิความเสยีหายให้กับบรษิทัฯทัง้ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีเ่พิม่ขึน้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่ส�ารวจพื้นที่ท�าการก่อสร้าง ติดตาม 
ควบคุมแผนการท�างานเป็นประจ�า หากเกิดปัญหาและมีผู้รับได้รับความเสียหายร้องเรียนเข้ามา บริษัทฯ 
จะเร่งด�าเนินการตรวจสอบปัญหาและด�าเนินการแก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการท�าประกันเสี่ยงภัย
ทุกชนิด (Contractor All Risk) ทุกโครงการ

 ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ไม่เฉพาะแต่
บุคคลากรและพื้นที่ภายในองค์กรแต่ยังรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริเวณข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโดยดูแล
ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุด บริษัทฯน�ามาตรฐานระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001 
และOHSAS 18001 มาใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง 
ได้แก่การควบคุมระดับการเกิดมลภาวะเช่น ฝุ่น น�้าเสีย แรงส่ันสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�าหนด และมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียงด้วยการประสานงานกับผู้น�าชุมชนเพื่อ
เข้าส�ารวจพื้นที่และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม ความวิตกกังกวลที่เกิดจากผลกระทบ 
ของการก่อสร้างและสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมจ�านวนมากท�าให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล 
 ได้ในอนาคตอันใกล้

ในงวดบัญชีปี 2562 บริษัทฯมีผลการด�าเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 
280.26 ล้านบาท และเป็นการขาดทุนสุทธิต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ท�าให้บริษัทฯมีผลการด�าเนินงานขาดทุนสะสม
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ส้ินปี 2562 เป็นจ�านวน 551.37 ล้านบาท สาเหตุหลักการขาดทุนสะสม 
มาจากปี 2561 ลูกค้ารายหน่ึงของบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินมีหนี้คงค้างช�าระเป็นระยะเวลานาน 
บริษัทฯจึงบันทึกหน้ีสูญ ต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการที่บริษัทฯด�าเนินการ รวมถึงการบันทึกหน้ี
สูญจากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อไปลงทุนในโครงการของลูกค้ารายดังกล่าว ซึ่งท�าให้มีผลกระทบ 
ทางลบต่องบการเงนิเฉพาะกจิการจ�านวน 2,335 ล้านบาท นอกจากนีบ้รษิทัฯประสบภาวะการแข่งขนัด้านราคา
จากการประมลูงานท�าให้บรษิทัฯต้องยอมรบัก�าไรขัน้ต้นท่ีลดลง เมือ่ก�าไรข้ันต้นลดลงกม็ผีลกระทบต่อก�าไรสทุธิ
ตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯลดลงไปด้วย โดยในปี 2561 และปี 2562 มีอัตราขาดทุนสุทธิ เป็นร้อยละ  
-172.68 และร้อยละ -20.21 ตามล�าดับ การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจ�านวนมาก ท�าให้บริษัทฯไม่สามารถ 
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลที่ก�าหนดไว้อีกประมาณ 2 ปี

ปัจจุบันบริษัทฯได้ด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์รวมถึงบริหารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการด�าเนินการกลับมามีก�าไรสุทธิโดยเร็วภายในปี 2564 และคาดว่าจะสามารถลด 
การขาดทุนสะสมได้หมดภายในเวลาสองถึงสามปี ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้
ตั้งแต่บริษัทฯมีก�าไรสะสมและมีผลการด�าเนินงานในปีนั้นเป็นก�าไรสุทธิเป็นต้นไป

 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทั เคพเีค 1999 จ�ากดั ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ�านวน 1,198,393,355 หุ้น คดิ
เป็นร้อยละ 28.30 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ (บรษิทั เคพเีค 1999 จ�ากดั เป็นบรษิทัฯ 
ที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวอาจม ี
ส่วนในการตัดสินใจอย่างมีสาระส�าคัญในที่ประชุมรวมถึงการขอมติในเรื่องอื่นใดที่ต้องได้รับเสียงส่วนใหญ ่
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องท่ีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและ 
ตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและม ี
การถ่วงดุลอ�านาจ บริษัทฯ จึงก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งก�าหนดนโยบายการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่  
ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งในการประชุมบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในการอนุมัติในวาระน้ันๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการบริษัทเพื่อแสดงความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทาน 
การท�างานและถ่วงดลุอ�านาจในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายย่อยได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้กลัน่กรองเรือ่งต่างๆ 
ก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติด

ตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและ

ปิโตรเคมี 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 : 1,198,383,354.75 บาท

จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 1,198,383,354.75 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 9,587,146,838 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 สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : +66 2596 0500

โทรสาร : 66 2596 0560

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 : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและ

งานก่อสร้างทั่วไป 

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

กรุงเทพมหานคร 10220

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
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ชื่อบริษัท : บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 51 (ถือผ่านบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอด 

และงานขุดเจาะอุโมงค์

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

• กิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 30 (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส 

คอร์ปอเรชั่น ร้อยละ 70)

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัด

นครราชสีมา

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที ่8 ซอยสขุาภบิาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรงุเทพมหานคร 10220

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000315361

โทรศัพท์ : +66 2022 7761 

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 49 (บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กิจการร่วมค้านี้จัดตั้งขึ้นเฉพาะการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการนี้

เท่านั้น)

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

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000342674

โทรศัพท์ : +66 2936 1661-2 
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• บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : รวมร้อยละ 25.13 ประกอบด้วย 

ร้อยละ 22.46  (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐ

มอริเชียส)

ร้อยละ 2.67  (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

และปุ๋ย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที ่8 ชัน้ 5 ซอยสุขาภบิาล 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

ชื่อบริษัท : บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 50 และบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) 

ถือร้อยละ 50

ประเภทธุรกิจ : ด้านพลังงาน ธุรกิจการจัดหาและให้บริการด้านสาธารณนูปโภค เช่น 

การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า ไอน�้า น�้าใช้ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม

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

กรุงเทพมหานคร 10220

เลขทะเบียนบริษัท : 0105562139846

โทรศัพท์ : +66 2001 7777

โทรสาร : +66 2001 7739

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว :  50,750,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ :  2,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น :  100 บาท
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7. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1.   กลุ่มนางไพจิตร  รัตนานนท์ 2,747,711,285 28.66%

   -  นางไพจิตร  รัตนานนท์ 34,913,971 0.36%

   -  บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด(1) 2,712,797,314 28.30%

2.   UBS AG SINGAPORE BRANCH 470,714,532 4.91%

3.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 359,831,708 3.75%

4.   SMPR Holding Pte. Ltd.(2) 348,434,992 3.63%

5.   นายแสงชัย วสุนธรา 218,809,020 2.28%

6.   นายอานนท์ชัย วีระประวัติ  160,000,000 1.67%

7.   นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์ 132,416,665 1.38%

8.   นายอยุทธ์ พจน์อนันต์                123,977,777           1.29%

9.   นายสมัย ลี้สกุล 117,631,494 1.23%

10. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 100,000,000 1.04%

11. ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 4,807,619,365 50.16%

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด 9,587,146,838 100.00%

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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8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ

ส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดัง
กล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงิน
ลงทนุเพือ่ขยายธรุกิจของบรษิทัฯ หรือกรณีมกีารเปลีย่นแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงนิสด
ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้ว
ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 3 ปีทีผ่่านมา ของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เป็นดงัน้ี

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ (2,328.69) ล้านบาท 101.91 ล้านบาท 357.93 ล้านบาท

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยส่วนที่เป็นของ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(2,040.57) ล้านบาท 92.79 ล้านบาท 290.76 ล้านบาท

ส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี - 0.73 ล้านบาท 16.10 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ
หลังหักส�ารองตามกฎหมาย

- 101.18 ล้านบาท 341.83 ล้านบาท

รูปแบบเงินปันผล - หุ้นและเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล - 5,869,693,296 หุ้น 5,135,985,760 หุ้น

เงินปันผลจ่าย - เงินปันผล 11.74 ล้านบาท
(0.0020000 บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล 36.69 ล้านบาท
(0.00625 บาทต่อหุ้น)
ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 

1 หุ้น

เงินปันผล 20.54 ล้านบาท
(0.0040000 บาทต่อหุ้น)

หุ้นปันผล 91.71 ล้านบาท
(0.0178571 บาทต่อหุ้น)
ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 

1 หุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กับก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตาม
กฎหมาย

- 47.86% 30.01%

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

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท     

 คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ คณะ
กรรมการบรษิทัเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของบรษิทัฯ ร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงูในการวางแผนการด�าเนนิงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทส�าคัญใน
การก�ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
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1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (1) ประธานกรรมการ ☑

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (2) กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตวจสอบ

✓ ☑ ✓ ✓

3. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี (3) กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

✓ ✓ ✓ ☑

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

✓ ✓ ✓ ☑

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการพิจารณา

  ค่าตอบแทนและสรรหา

✓ ☑ ✓

6. นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ 

  และประธานกรรมการบริหาร

✓ ☑

7. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ 

  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

✓ ✓ ✓ ✓

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ 

  และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล  กรรมการ 

  และผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

✓ ✓
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รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
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10. นายโลห์ อิง คี  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ✓ ✓

รวมจ�านวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด 9 3 6 4 4 4

☑ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ 

1. ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เอกชัย  

นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2562

3. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี ได้รับแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายอรุณ จิรชวาลา กรรมการที่ครบวาระ  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562

• 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

* กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน 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 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท

จ�านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 (ครั้ง)
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1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 2/2 10/10 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (1) N/A 3/3 3/3 1/1 ไม่ได้เป็น 1/1 ไม่ได้เป็น

3. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี (2) 1/1 6/6 4/4 2/2 ไม่ได้เป็น 1/1 ไม่ได้เป็น

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 2/2 9/10 5/5 3/3 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 1/2 8/10 ไม่ได้เป็น 2/3 1/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

6. นายสมัย ล้ีสกุล 2/2 10/10 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 11/12
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รายชื่อกรรมการบริษัท

จ�านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 (ครั้ง)
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7. นายภาสิต ลี้สกุล 2/2 10/10 ไม่ได้เป็น 3/3 ไม่ได้เป็น 1/1 12/12

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 2/2 10/10 ไม่ได้เป็น 3/3 2/2 1/1 12/12

9. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล 2/2 10/10 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

10. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ (3) 1/1 5/6 1/2 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

11. นายอรุณ จิรชวาลา (4) 0/1 1/4 0/1 0/1 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

12. นายโลห์ อิง คี - ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 11/12

หมายเหตุ

N/A หมายถึงไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปี 2562

บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ในปี 2562 ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2562 และ 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เอกชัย  

นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการที่ลาออก โดยมีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2562

2. รศ.นพ.ก�าจร ตตยิกวี ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระแทนนายอรณุ จิรชวาลา กรรมการทีค่รบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

4. นายอรุณ จิรชวาลา ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 

2562

• สรุปการได้รับการแต่งตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ

ปีที่เลือก 
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/การแต่ง
ตั้ง

เป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

การแต่งตั้ง
ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งถัดไป

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 2548 2562 ประธานกรรมการ ใช่ 2565

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 2562 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564

3. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี 2562 - กรรมการอิสระ ใช่ 2565

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564

6. นายสมัย ลี้สกุล 2550 2560 กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร

ไม่ใช่ 2563
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รายชื่อกรรมการ

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ

ปีที่เลือก 
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/การแต่ง
ตั้ง

เป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562

การแต่งตั้ง
ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งถัดไป

7. นายภาสิต ลี้สกุล 2556 2560 กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร

ไม่ใช่ 2563

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ 2550 2561 กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร

ไม่ใช่ 2564

9. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล 2561 2562 กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร

ใช่ 2565

 โครงสร้างการจัดการของบริษทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง และ 
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

 1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบรษิทั เคพเีค 1999 จ�ากดั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

 2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ 

 3. รศ.นพ. ก�าจร ตติยกวี 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

  โดยมีนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการเลขานุการบริษัท 

 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการก�ากับ
ดูแลกิจการและดาวน์โหลดข้อมูล/กฎบัตร” ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และ 
ความรบัผดิชอบ บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชมุ องค์ประชมุ อ�านาจอนมุตั ิค่าตอบแทน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ 
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติ 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น การท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และการซื้อหรือ 
ขายสินทรัพย์ท่ีส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ 
ก�าหนด เป็นต้น 
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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�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย กลยทุธ์ และทศิทางทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกจิสงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ยกเว้นนโยบายหรอืการด�าเนนิงาน
ที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

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

6. ตดิตามดแูลให้มกีารน�ากลยทุธ์ของบรษิทัไปปฏบิตั ิและตดิตามการวดัผลการด�าเนนิงาน โดย
ก�าหนดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนา 
และปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัท โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

7. ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องค์กรควบคู่กับการสร้าง 
คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโลยีสารสนเทศ

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

10. ก�ากบัดแูลและพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนเพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกิจ 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 

14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการช�าระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไก 
ในการแก้ไขหากเกิดปัญหา

15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เคารพสิทธิและ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์
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จะแจ้งเบาะแสหรอืผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่ายอย่างมปีระสทิธผิล และเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้เสยี
ทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

16. พจิารณาแผนสบืทอดต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

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

18. ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และ
มีการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
การประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

20. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

21. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดง 
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญต่างๆ 
ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย 

22. อ�านาจในการด�าเนนิการดังต่อไปนีจ้ะกระท�าได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนมัุตจิากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ก่อน 
ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้
เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วม 
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

24. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารตามทีเ่หน็สมควรให้เป็น คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรษิทั และร่วมพิจารณาอนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ โดยก�าหนด
ให้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย และมาตรการและขัน้ตอนการอนมัุตกิารท�ารายการ
ระหว่างกันเป็นประจ�าทุกปี

  ทั้งน้ี การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจที่ท�าให้
กรรมการชดุย่อยต่างๆ สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี  
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท�ากับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 
รวมท้ังก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัท ที่เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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25. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรด�าเนินการ 

(ก) คณะกรรมการจะต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการซ่ึงคณะกรรมการได ้
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิการรบัผดิชอบตดัสนิใจในการด�าเนนิงาน เช่น การจดัซือ้ 
จดัจ้าง การรบับคุลากรเข้าท�างาน การบรหิารจดัการงานประจ�า (day-to-day operation) 
เป็นต้น 

(ข) คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังในการอนุมัติรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการ 
ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติ
เรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีก่�ากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ์ของ
ฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
งานประจ�าของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ท�าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุม 
คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส�าเร็จลุล่วง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

 1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. รศ.นพ. ก�าจร ตติยกวี   

 3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์   

 โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชดุปัจจบุนัจะครบวาระ 
วันที่ 24 เมษายน 2565) 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4.  
วาระการด�ารงต�าแหน่ง จากคราวละ 2 ปี เป็น 3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของกรรมการ 

 กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ วัตถุประสงค์
ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ  
วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
การรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดย 
การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน
หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ�าเป็น และเป็นเร่ืองส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบญัชี 
ของบริษัทก็ได้
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2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก�าลังพลของการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน หรอืคัดเลือก /เสนอแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในในกรณใีช้บรกิารจากหน่วยงาน 
ภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล และพิจารณา ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 
ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลง/เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจาก 
หน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็น 
ผูส้อบบัญชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เข้าร่วมประชมุ 
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่า 
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ
ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงานส�าคญัๆ 
ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของ 
ฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท  
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท

8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

ตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามกฎบัตร
8.8 รายงานอ่ืนที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9. รายงานกจิกรรมต่าง ๆ  ทีท่�าอย่างเป็นประจ�า เพือ่คณะกรรมการบรษิทัจะได้ทราบถงึกจิกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบ ในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

9.2 รายงานเกีย่วกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน

9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือ
การกระท�าดงัต่อไปนี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิ
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 ข้อสงสยั หรอืสนันษิฐานว่าอาจมกีารทจุรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องส�าคญั
ในระบบการควบคุมภายใน

10.3 ข้อสงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับ 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก�าหนดเวลา
ที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบ 
ดังกล ่าวต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีที่ ผู ้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู ้จัดการ หรือบุคคล 
ซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และ
เพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผล 
การตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ ์
อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น  
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

12. ให้มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือ
ตอบค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

14. ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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1.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 
อิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

 1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

 2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 

 3. รศ.นพ. ก�าจร ตติยกวี  

 4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์  

 5. นายภาสิต ลี้สกุล  

 6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการ 
ชุดปัจจุบันจะครบวาระวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

 กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอ�านาจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัต ิ
หน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 พจิารณาก�าหนดกรอบ และงบประมาณในการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัประจ�าปีของบริษทัฯ  
และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

1.2 ก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิตังิาน และร่วมประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี
ของประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่น�าเสนอผลการประเมนิ
ให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการ
บรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ว่ามคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  
โดยค�านึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ  
โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความเป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล 

1.4 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพือ่พจิารณาอนมัุตสิ�าหรบัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะน�าเสนอ 
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ
และพนกังาน (ESOP) คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหามหีน้าทีพ่จิารณา
เงือ่นไข หลกัเกณฑ์การจดัสรรทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมต่อทัง้พนกังานและผูถ้อืหุน้ และ
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการ
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เกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 ก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 
อันดับได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ และต�าแหน่งอ่ืนที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเล่ือนต�าแหน่งมาด�ารงต�าแหน่งข้างต้น โดย 
การพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ที่เหมาะสม  
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

2.2 สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุในข้อ 2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็น
ดังนี้ 

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

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการ
แทนต�าแหน่งที่ว่างลงกรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง ส�าหรับการแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ 

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อน�า
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหน้าทีใ่นการด�าเนนิการ 
เรือ่งอืน่ใด ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัมีอ�านาจในการเปล่ียนแปลง 
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ�าเป็น 
หรือเห็นสมควร

1.4 คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการ 
ที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

 1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

 2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  

 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 

 4. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะ
ครบวาระวันที่ 19 มีนาคม 2564)
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 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลหัวข้อที่ 4 
การประชุม จากที่ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการก�าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและติดตามผลการด�าเนินการ

 กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ีและความรบัผดิชอบ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชมุ การรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการ
ทบทวนและน�าเสนอ เพือ่ให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและน�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ
บริษัท

3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ตดิตามงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

 นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการด�าเนินการเรื่องอ่ืนใด ที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการเปลีย่นแปลงขอบเขตหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวม 4 คน ดังนี้

 1. รศ.นพ. ก�าจร ตติยกวี เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 

 3. นายภาสิต ลี้สกุล  

 4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  

 โดยมีนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
จะครบวาระวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565)

 กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 
หัวข้อ คือ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเส่ียง 
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่ส�าคัญประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงใน 
การเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง  
ความเสี่ยงทางการเงิน และความเส่ียงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้ค�าแนะน�าแก่ 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. ก�าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการตามแผนงาน 

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรก�าหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

4. ก�ากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่ส�าคัญ การประเมิน
สถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการด�าเนินงาน รวมถึงวิธีการ
ป้องกันและสิ่งที่ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซ่ึงกระทบต่อบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว 

6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมอี�านาจจดัตัง้คณะท�างานเพือ่ท�าหน้าทีด้่านบรหิารความเสีย่ง  
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.6 คณะกรรมการบริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2562 มมีตยิกเลกิคณะกรรมการ
จัดการ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ให้ครอบคลุมของคณะกรรมการจัดการและปรับเปล่ียนอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ โดยแทนที่อ�านาจ 
การอนุมัติของคณะกรรมการจัดการด้วยคณะกรรมการบริหาร

 กฏบัตรคณะกรรมการบริหารได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม 
และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการจัดการที่ยกเลิกไป มีรายละเอียดดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนธรุกจิ แผนการด�าเนนิงาน งบประมาณและค่าใช้จ่าย
ลงทุนประจ�าปี ตารางอ�านาจอนุมัติ อ�านาจการบริหารต่างๆ และโครงสร้างการบริหารงาน
หลกัในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาการแก้ไขปรับปรงุต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้อง
และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ 
แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น
ไปอย่างมปีระสทิธิภาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ พร้อมให้ค�าปรกึษา แนะน�า การบรหิารจดัการ
แก่ผู้บริหาร

3. ด�าเนนิการจดัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการเปิดบญัช ีการให้กูย้มื การกูย้มื 
การจัดหาวงเงินสินเช่ือ รวมถึงการให้หลักประกัน จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นๆ  
รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน 
การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. พจิารณาการเข้าท�าสัญญาเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และสัญญาเกีย่วกบัการซือ้ทรพัย์สนิหรอื
ท�าให้ได้มาซ่ึงสิทธิเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนดขั้นตอน 
และวิธีการเจรจาเพื่อท�าสัญญาดังกล่าว

5. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ
เงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับ 
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มอี�านาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลกิจ้าง ก�าหนดอตัราค่าจ้าง ให้บ�าเหนจ็รางวลั ปรบัข้ึน 
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวย
การฝ่ายขึ้นไป โดยอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหาร 1 อันดับรอง 
จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอ�านาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา

8. ด�าเนนิการอืน่ๆ เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้น หรอืตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต 
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

10. ด�าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

 คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ตามคู่มือ
อ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ อาทิเช่น

เรื่อง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การอนุมัติงบประมาณโครงการ - ไม่จ�ากัดวงเงิน

- การตัดหน้ีสูญ 5-10 ล้านบาท  < 5 ล้านบาท

- การเบิกเงินทดรอง - > 100,000 บาท/ครั้ง

- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค - > 50,000 บาท/ครั้ง

- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ 50-100 ล้านบาท < 50 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออก
ตามวาระ และไม่ขอรับการพิจารณาคัดเลือกมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 มีมติให้น�าเสนอ รศ.นพ.ก�าจร 
ตตยิกว ีต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2562 
เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ 
ที่ครบก�าหนดออกตามวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 มีมติแต่งตั้ง รศ.นพ.ก�าจร  
ตติยกวี เป็นกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 มีมติแต่งตั้ง รศ.นพ.ก�าจร 
ตตยิกว ีเป็นกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา รกัษาการประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการประธานกรรมบรรษัทภิบาล

- รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการ
บรหิารความเสีย่งแจ้งความประสงค์ขอลาออก เนือ่งจากได้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการ
บริษัท แจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 มีมติแต่งตั้ง นางรัชดาภรณ์  
ราชเทวินทร์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน  
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ที่แจ้งความประสงค์ขอลาออก 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2562 มมีตแิต่งตัง้ รศ.นพ.ก�าจร ตตยิกวี  
เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์  
เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1)  กรรมการอิสระ

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

 • กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพ้จิารณาเบือ้งต้นถงึบคุคลทีมี่คุณสมบตัิ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าที ่
เป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ จากน้ันน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พิจารณา
แต่งตัง้ตามล�าดบั (น�าเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุ้นเพ่ืออนมุตั ิเฉพาะกรณกีารเพิม่จ�านวนกรรมการ และการเลอืกตัง้ 
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) 

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

  1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของ 
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านักงานสอบบัญชีซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ได้รับต�าแหน่ง 

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
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(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

 • การสรรหากรรมการ

  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างาน
ที่ความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล�าดับ 
(น�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนมุตั ิเฉพาะกรณกีารเพิม่จ�านวนกรรมการ และการเลอืกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

  กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้
วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

 • การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

  การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุคอื ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร รวมทัง้การสรรหาผูบ้รหิารระดับ
สูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จะกระท�าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและ
พจิารณาคณุสมบตัขิองบคุคลผูม้คีณุวฒุ ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์การท�างานทีค่วามเหมาะสม 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหาร
สูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่
ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

  - อนมุตัใิห้มแีผนสบืทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และมนีโยบายให้ผู้บรหิาร
ระดบัสงูระดบัผูอ้�านวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเอง และให้มกีารพจิารณาถ่ายทอดความรู ้
ในการท�างานให้กบัพนักงานในองค์กรทีม่ศีกัยภาพ ทีเ่หน็ว่าสามารถแทนต�าแหน่งตนในกรณเีหตกุารณ์ฉุกเฉนิ 
หรือการเกษียณอายุ

  - คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

• การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร์ หรือบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาอืน่ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณา 
คุณสมบัติอื่นๆ ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

• มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
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• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร 

• มกีารตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหาทีส่ขุมุ รอบคอบ ค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุขององค์กร 

นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ดังนี้ 

  “ห้ามมใิห้กรรมการเข้าเป็นหุน้ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญัหรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ�ากดัความรบัผดิ
ในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการ 
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” 

  และก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เกินกว่า 4 บริษัท ในกรณีที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่ายที่ระบุในข้อบังคับให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วมโดยมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ ดังนี้

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

  - รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบ 

  - ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติและ
ด�าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล และด�าเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่าย 
ซึ่งสินทรัพย์

  - รายงานสรปุผลการด�าเนินงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
และในกรณีที่มีเรื่องที่มีนัยส�าคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้น�าเสนอ
เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนด�าเนินการใดๆ 
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2.  ผู้บริหาร

 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร
คณะกรรมการพิจารณา
ค�าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู�ตรวจสอบภายใน ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ�าหน�าที่การตลาด
(นางพจนีย�  เผ�าสวัสดิ์)

สายงานการตลาด
(นางพจนีย�  เผ�าสวัสดิ์)

สายงานว�ศวกรรม
(รักษาการโดย

นายโลห�  อิง คี )

สายงานปฏิบัติการ
(นายโลห�  อิง คี)

สายงานบร�การ
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา

(นายโฮ เวง วา)

สายงานบร�หารคุณภาพ
(รักษาการโดย

นายภาสิต ลี้สกุล)

สายงานบร�หารองค�กร
(นางสาวภาว�ตา ลี้สกุล)

สายงานบัญช�และการเง�น
(รักษาการโดย

นายภาสิต ลี้สกุล)

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
(นายโลห�  อิง คี )

รองประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
(นายเชวง  ร�ศร�กิตต�)

ประธานเจ�าหน�าที่การเง�น
(รักษาการโดยนายภาสิต  ลี้สกุล)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 6 คน ดังนี้

1. นายภาสิต ลี้สกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด   

3. นายโลห์ อิง คี  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายเชวง รีศรีกิตต์  รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

6. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผู้สนับสนุนและอ�านวยการการท�างานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการ 
และด้านงานอ�านวยการ น�าเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเป็นผู้เช่ือมต่อระหว่าง
กรรมการบริษัทและพนักงาน

2. ด�าเนนิการวางระบบบริหารงาน การผลติสนิค้าหรอืบรกิา รจนถงึการส่งมอบงาน เช่น การตลาด  
งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบโครงการ

3. รบัผดิชอบด้านการจดัการทางการเงนิ ภาษ ีความเสีย่ง การจดัการน�าเสนองบประมาณประจ�าปี 
ต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

4. ก�ากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่
ที่ก�าหนดไว้และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. ด�าเนนิการด้านประชาสัมพนัธ์องค์กร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมท้ังสินค้าและ
บรกิาร จะต้องได้รบัการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เพือ่ให้เกดิภาพลักษณ์ทีด่แีละเป็นทีภ่าคภมิูใจ 
ของผู้ถือหุ้น

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

7. ด�าเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

 ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารจะอยูภ่ายใต้การบงัคับบญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

 อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่อง 
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

3.  เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้ให้นางสาวอุน่เรอืน สจุรติธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานกุารบรษัิท
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2562

การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

    ปรญิญาตร ีพาณชิยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎบีญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

หมายเหตุ  นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท  
     มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ในระหว่างที่บริษัทฯ พิจารณาสรรหาบุคคล 
     ทีเ่หมาะสม นายภาสติ ลีส้กลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารท�าหน้าทีรั่กษาการต�าแหน่ง 
     เลขานุการบริษัท
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ 

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 
ที่เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยี และหนงัสอืรบัรองความเป็นอสิระทีร่ายงานโดยกรรมการ
และผูบ้รหิาร และจดัส่งส�าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทนุประกาศก�าหนด และตามทีบ่รษัิทฯ มอบหมาย  
อาทิเช่น 

- ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และข้อพงึปฏบัิตด้ิานการก�ากบั
ดูแลให้การด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ท�าหน้าที่ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

  ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

  ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส�าหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ
ที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 
20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน 
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2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้อนุมัติการจ่าย
โบนัสกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการ
อิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 650,000 บาท ดังนี้

 - นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  230,000 บาท 

 - กรรมการอิสระ 4 คนๆ ละ 105,000 บาท ประกอบด้วย

  1.  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  105,000 บาท

  2.  นายอรุณ จิรชวาลา   105,000 บาท

  3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร   105,000 บาท

  4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์   105,000 บาท

3. ค่าเบ้ียประชุม ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในอัตรา 
10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ) 

  ส�าหรับบริษัทย่อย ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คนๆ ละ 10,000 บาทต่อเดือน

  สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เป็นดังนี้ 

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
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1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 830,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 950,000

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 158,333 30,000 10,000 ไม่ได้เป็น 10,000 ไม่ได้เป็น 208,333

3. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี 160,000 40,000 20,000 ไม่ได้เป็น 10,000 ไม่ได้เป็น 230,000

4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 230,000 10,000 10,000 ไม่ได้เป็น - ไม่ได้เป็น 250,000

5. นายอรุณ จิรชวาลา 185,000 - - 10,000 - ไม่ได้เป็น 195,000

6. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 345,000 50,000 30,000 10,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 435,000

7. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 345,000 ไม่ได้เป็น 20,000 10,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 375,000

8. นายสมัย ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 240,000
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(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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9. นายภาสิต ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

10. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

11. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีอาร์ซี รวม 3,003,333 บาท

2,733,333 130,000 90,000 30,000 20,000

12. นายศักดา ตันติวัฒนกูล ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

13. นายเชวง รีศรีกิตต์ ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

ค่าตอบแทนกรรมการ 
สหการวิศวกร

720,000

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษัท 3,723,333
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 (ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2561 ปี 2562

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

เงินเดือน 6 26.84 6 27.85

โบนัส 6 1.39
(โบนัสปี 2560)

6 2.38
(โบนัสปี 2561)

รวมทั้งสิ้น  28.23  30.23

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

  2. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ย 
  ประกันสขุภาพ เงนิประกันสงัคม และเงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี และในทีน่ีไ้ม่รวมค่าตอบแทน 
  ของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 (ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานและพจิารณา
การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

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

• ค่าตอบแทนอื่น

 (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2562 
รวม 57,109 บาท) ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขับรถ และค่าน�้ามัน 

 (ข) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

  กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

  (ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

  เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ
ปี 2561 ปี 2562

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

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 4 0.84 4 0.95

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,239 คน 
ประกอบด้วยพนักงานประจ�า 353 คน และพนักงานชั่วคราว 886 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ปี 2561 ปี 2562

พนักงานประจ�า

ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการสายงานขึ้นไป) 6 6

สายงานการตลาด 21 18

สายงานวิศวกรรม 20 51

สายงานปฏิบัติการ 165 93

สายงานบริการงานก่อสร้าง 39 26

สายงานบริหารองค์กร 72 75

สายงานบริหารคุณภาพ 70 63

สายงานบัญชีและการเงิน 18 21

รวม 411 353

พนักงานชั่วคราว 934 886

รวมพนักงานทั้งหมด 1,345 1,239

• ผลตอบแทนพนักงาน 

 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนรวม
ทั้งสิ้น 510.65 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิต
และอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)

ปี 2561 ปี 2562

พนักงานประจ�า 318.81 328.65

พนักงานสัญญาจ้าง 148.50 182.00

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 467.31 510.65
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• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

 บรษิทัฯ ได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทนุ ซึง่จดทะเบยีนและบรหิารโดยบรษิทั
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และจูงใจให้พนักงาน 
ท�างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด สมทบกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานจ�านวน 5.90 ล้านบาท และ 2.61 ล้านบาท ตามล�าดับ

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

 ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร  
ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบาย 
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

 1.  บรษิทัฯ มกีระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนกังานอย่างเป็นขัน้ตอนโดยค�านงึถงึลักษณะงาน
และคณุสมบตัขิองพนกังานตามความต้องการ โดยเมือ่พนกังานมาเริม่งานกบับรษิทัฯ จะมกีารปฐมนเิทศและ
ชี้แจงรายละเอียดงานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

 2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจาก
สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดท�าสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

  2.1 การจัดท�าบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก  
ผู้ป่วยใน ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม  

  2.2 การจัดท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

  2.3 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช ้
ในยามเกษยีณอายงุาน บรษิทัฯ ได้มกีารจ่ายเงินสมทบให้กบัพนกังานตามจ�านวนปีในการท�างานตามทีก่ฎหมาย 
ก�าหนด โดยพนักงานสามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
และความสมัครใจของพนักงาน

 3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณา
กรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
เป็นประจ�าทกุปี ซึง่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพจิารณาเรือ่งดังกล่าวโดยพจิารณาจาก 
ทัง้ปัจจยัภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ สภาวะเศรษฐกจิ อตัราเฉล่ียการขึน้เงนิเดอืนและการจ่าย
โบนสัของธรุกจิรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจยัภายใน (เช่น ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ แผนการลงทนุระยะยาว  
ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อก�าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสม
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

 4. บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้
พัฒนาความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้    

  4.1 พนักงานใหม่ 

   บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จ�าเป็น 
ส�าหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้าน
กระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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  4.2 พนักงานประจ�าทุกระดับ 

   บริษัทฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถท้ังในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดย 
จัดอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ 

   ในปี 2562 มีการจัดอบรม ดังนี้

- หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน” ส�าหรบัพนกังานทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ  
ตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  พ.ศ. 2549

- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ส�าหรับ
ลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าท�างานใหม่” เพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของตนเองในด้านความปลอดภัยในการท�างาน และสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
พ.ศ.2554

- หลักสูตร “การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน – Key Performance Indicators 
(KPIs)” ส�าหรับพนักงานทุกระดับ ซ่ึงจะอบรมในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการฏิบัติงานให้แก่พนักงาน และพนักงาน
สามารถจัดท�าแบบประเมินผลการฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถน�าระบบการประเมินผลการฏิบัติงาน 
มาใช้ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย

- หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการท�างานในท่ีอบัอากาศ” เพือ่ปฏบิตัติามกฎกระทรวง
ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานในที่อับอากาศ 

- หลกัสตูร “ผูค้วบคมุการใช้งานป้ันจัน่ ผูใ้ห้สญัญาณแก่ผูบ้งัคบัรถป้ันจัน่ ผู้เกาะยดึวสัด”ุ  
เพือ่ให้พนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัป้ันจัน่ได้ทราบข้อก�าหนด และข้อปฏบิตัติาม 
กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับปั ้นจ่ัน รวมถึงได้รับ 
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ในการปฏบิตังิานเกีย่วกบัไฟฟ้าได้อย่างปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก�าหนด และทราบถงึ 
อนัตรายจากไฟฟ้าและหลกัการป้องกันอนัตรายเกีย่วกบัไฟฟ้า และได้ฝึกปฏบิตักิาร
ปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

   นอกจากนี้ ต่อเนื่องจากปี 2561 ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงให้มีการจัดการองค์ความรู้  
(Knowledge Management) ภายในองค์กรขึ้น เพ่ือให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และ
ประยกุต์ใช้ความรูใ้นองค์กร จงึจดักจิกรรมหลกัสตูรการแลกเปลีย่นองค์ความรูห้รอื “Knowledge Sharing” โดย
ให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานน�าเสนอหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน เพื่อแลกเปล่ียนให้กับพนักงาน 
ในองค์กรที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายและซักถาม อาทิเช่น
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- การบริหารโครงการ (Project Management)

- คู่มือการจัดเตรียมเอกสาร BOI

- การวเิคราะห์และบรหิารความเสีย่งโครงการก่อสร้าง (Risk of Project Management)

- การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ)

   ส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้จัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรม
ทั้งภายในและภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้  

การอบรมของพนักงาน
ปี 2561 ปี 2562

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก

ระดับพนักงาน 511 31 294 138

ระดับหัวหน้างาน 411 32 135 336

รวมชั่วโมงการอบรม 922 63 429 474

 5. การจัดท�ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดท�ากิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

  5.1 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Group Line ชื่อ Mr. Engage เป็นการสื่อสารระหว่าง 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและพนกังานในองค์กร เพือ่อ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และค�าแนะน�ากับพนกังาน

  5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพื่อให้พนักงาน
ได้พบปะกับผู้บริหาร ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวันสงกรานต์ เป็นต้น

  5.3 จดัตัง้ HRBP (HR Business Partner) จดัให้มผีูร้บัผดิชอบของฝ่ายทรพัยากรบคุคล เพ่ือ
ให้เข้าถึงปัญหาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5.4 กิจกรรม 5ส เพื่อเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กับพนักงาน โดยมีตัวแทนผู้บริหารและ
พนักงานแต่ละฝ่าย ร่วมประเมินผลกิจกรรม

  5.5 การจัดท�ากิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทั้งที่
ส�านักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซท์งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันใน
บรรยากาศที่อบอุ่น 

 6. บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคัญในการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรระหว่างบรษัิทฯ กบัพนกังาน 
โดยมฝ่ีายสือ่สารองค์กรเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เพือ่
ให้พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้
รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ  ERP ข้อก�าหนดต่างๆ ของระบบ ISO ISO9001:2015, 
ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน 
ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน แนะน�าพนักงานเข้าใหม่ประจ�าเดือน เป็นต้น นอกจากน้ี  
ยังมีการสื่อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย
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 7. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือก
ปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใด 
เพศหนึ่ง

 8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอ
แนะหรือข้อร้องเรียน เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและด�าเนินการต่อไป ข้อมูล
รายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

• ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่มี
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10. การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ตระหนักว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส�าคัญเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
และส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนกังานใช้เป็นแนวทางปฏบิตัโิดยค�านงึถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมายระเบยีบ
ปฏบิตัด้ิวยความมจีรยิธรรม ความยตุธิรรมและความเสมอภาค และเปิดเผยคู่มือดงักล่าวในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ  
หัวข้อ “การพัฒนาที่ย่ังยืน/นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับ 
ในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน

การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯให้ความส�าคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ การได้รบัส่วนแบ่งในผลก�าไร เงนิปันผลอย่างเท่าเทยีมกนั การได้รบัข้อมูลข่าวสาร 
ที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบรษิทัก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามและแสดงความเหน็ในทีป่ระชมุ
อย่างเป็นอสิระ และยงัสนบัสนนุให้กรรมการบรษิทัทกุคน ผู้บรหิาร รวมทัง้ผูส้อบบญัชเีข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น
อย่างพร้อมเพรียงกัน 

 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM 
Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมาจาก
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 1.1) ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 
และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ที่ท�าการบริษัทฯ ห้องประชุม
มัลติฟังก์ชั่น ชั้น 2 เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

 1.2) การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

  บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่องก�าหนดวันประชุม 
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2562 และการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
ตามล�าดับ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่
คณะกรรมการได้ลงมติ

  ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนรวม 
ในการก�ากับดูแลบริษัทและการคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเข้าด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัท ต้ังแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 ท้ังนี้บริษัทฯได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และข้ันตอนใน 
การพิจารณาไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

  บรษิทัฯเผยแพร่ข้อมูลหนงัสือเชิญประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 ซึง่จดัท�าทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับ
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ทราบโดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับการประชุม เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2562 (ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม) ส�าหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งออก
วันที่ 17 เมษายน 2562 และได้ท�าการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุม 
 (วนัที ่17 -19 เมษายน 2562) เพือ่บอกกล่าวการเรยีกประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นเป็นการล่วงหน้าท่ีเพียงพอส�าหรบั
ผู้ถือหุ้นในการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 1.3) การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

  ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะน�ากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี
ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียง 
ที่ต้องการในแต่ละวาระ การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มี
การเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการน�าเสนอ
นโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นค่าตอบแทน
ต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให ้
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอ่ืน 
ได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง 

  อนึง่ในการประชมุ ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มีสิทธิในการแสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอ
แนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบค�าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

 1.4) การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

  บรษิทัฯเผยแพร่มตทิีป่ระชมุพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในช่วงเยน็หลังเสรจ็ส้ินการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อพร้อมทั้งต�าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วม
ประชมุ วธิกีารนบัคะแนนเสยีง ผลการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ สรปุสาระส�าคญัของข้อซกัถาม ข้อคดิเหน็ 
ที่ส�าคัญและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมท้ังค�าชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารท่ีได้ตอบข้อซักถามของ 
ผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระโดยแจ้งผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั 
นับจากวันประชุม) และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

  บริษทัฯ มกีารกระจายการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยในวันที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 64.09 

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุราย ทกุกลุม่อย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายย่อย ผู้ถอืหุน้ 
รายใหญ่ โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และ
แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
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 2.1) การมอบฉันทะ 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปีด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาสิทธิ
โดยการมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการอิสระของบรษัิทฯ ท่านใดท่านหนึง่จากกรรมการอสิระทีเ่ข้าร่วมประชมุ
ทัง้หมดซึง่บรษิทัฯได้ระบรุายชือ่ไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ เพือ่ให้เป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงมตแิทนผูถ้อืหุ้น 
ได้โดยไม่มเีงือ่นไข ซึง่บรษิทัฯได้เปิดเผยแบบมอบฉนัทะและรายละเอยีดต่างๆ บนเวป็ไซต์ของบรษัิทฯ ล่วงหน้า 
ก่อนการประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งการโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ เป็นต้น

 2.2) การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

  บรษิทัฯ เปิดช่องทางให้ผูถ้อืหุน้สามารถเพิม่วาระการประชมุ เสนอชือ่บคุคลเพือ่เป็นกรรมการ 
และต้ังค�าถามเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

3.  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และค�านงึถึงผลกระทบ 
และการปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั จงึได้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีแต่ละ
กลุ่มไว้ใน ดังต่อไปนี้ 

 3.1) พนักงาน

  พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหน่ึงที่มีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
ของบรษิทั บรษิทัฯจึงมกีารสือ่สารวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายให้กบัพนกังานทกุระดบั และปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
ทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโอกาส 
ความก้าวหน้า การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะการท�างาน การให้ผลตอบแทน สวสัดกิารทีจ่�าเป็น นอกจากนีบ้รษิทัฯ
มีการนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดให้มีส่ิงอ�านวยความสะดวกในการท�างานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน 

 3.2) ผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน โดยมุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโต 
ให้แก่ธรุกจิ เพือ่เพิม่ความสามารถในการด�ารงกจิการและการแข่งขนัในระยะยาว มุง่สร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสม 
และยัง่ยนืให้กบัผูถ้อืหุน้ โดยก�าหนดนโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ให้
แก่ผูถ้อืหุน้ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัต่อผูถ้อืหุน้อย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลาผ่านช่องทางต่างๆ  
เช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 3.3) คู่แข่งขัน

  บรษิทัฯ มนีโยบายให้การสนบัสนนุการร่วมมือในการแข่งขนัทางการค้าเพือ่ประโยชน์สูงสดุของ
ลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้า 
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง 
ไม่โจมตีหรือท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง 
หรือท�าให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
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 3.4) ลูกค้า

  บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการให้บรกิารทีม่คีณุภาพและมคีวามปลอดภยั ตรงตามความต้องการของลกูค้า  
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าความลับทางการค้าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง 

  บริษัทฯค�านึงถึงความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบัติการและความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบ
เป็นส�าคัญ เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและ
ปิโตรเคมี ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็น
มาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด 

  นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ 
ทกุโครงการ และยนิดท่ีีจะน�าชม หรอือธบิาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพือ่ให้ลูกค้ามคีวามม่ันใจในงานก่อสร้าง 
ของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่างๆ เหล่าน้ี ท�าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีได้
มาตรฐาน

 3.5) คู่ค้า

  บริษัทฯ มีการก�าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และก�าหนดหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท�าระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการ
จัดหาที่โปร่งใส และมีข้ันตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
กรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการตดัสนิใจท�าธรุกรรมต่างๆ จดัท�าหนังสอืยนืยนัความเป็นอสิระของตนกบัคูค้่ารายหลกั
ของบริษัทฯ

 3.6) เจ้าหนี้

  บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และม ี
การปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหน้ีการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช�าระค่าสินค้าและบริการ  
แต่ละปีจะมกีารจดัให้เจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิเข้าเยีย่มชมโครงการก่อสร้างทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุสนิเชือ่โครงการ 
เพือ่รบัทราบความคบืหน้าของโครงการ และการจดัประชมุระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และผูบ้รหิาร
และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข 
และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กันดีระหว่างผู้บริหารกับสถาบันการเงิน

 3.7) สังคมและชุมชน

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว 
และส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเพือ่รบัผดิชอบต่อสงัคมและพัฒนาชมุชน

  นอกจากแนวปฏบิตัทิีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสียแล้ว บรษิทัฯยงัให้แนวทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ตามที่ปรากฎ 
ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

  บรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยการปฏบิตัเิกีย่วกบัระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 



102
รายงานประจำาปี 2562

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บรษิทัฯให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงนิและไม่ใช่การเงินทีเ่กีย่วข้อง
กับบริษัทฯให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันโดยมีความถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือและทันเวลาด้วย 
ความโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยเผยแพร่ท้ัง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ�าปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
ปรบัปรงุเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รับข้อมลูข่าวสารได้อย่างทัว่ถงึ 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมี 
ส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้ง
จัดท�าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัรายงาน เพือ่ให้เป็น
ไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ข้อมูล 
ดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่วนการรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

 • การได้มาและจ�าหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

  ในปี 2562 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มรีายการได้มาและจ�าหน่ายหุน้ของบรษิทัฯ ดงัน้ี

ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 61

จ�านวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี 
2562

จ�านวนหุ้น
จ�าหน่าย
ระหว่างปี 

2562

จ�านวนหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 

(ทุนช�าระแล้ว 
1,198,393,354.75 บาท)

หุ้น ร้อยละ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 22,444,699 

(ในนามนางไพจิตร)

12,469,272 - 34,913,971 0.364

1,743,941,131 

(ในนาม

บจก.เคพีเค 1999)(1)

968,856,183 - 2,712,797,314 28.296

รวม 2,747,711,285 28.660

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

- - - - -

3. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 4,049,999 - - 4,049,999 0.042
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ชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 61

จ�านวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี 
2562

จ�านวนหุ้น
จ�าหน่าย
ระหว่างปี 

2562

จ�านวนหุน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62 

(ทุนช�าระแล้ว 
1,198,393,354.75 บาท)

หุ้น ร้อยละ

6. นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และ

ประธานกรรมการ

บริหาร

67,905,961 49,725,533 - 117,631,494 1.227

7. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

7,019,999 3,899,999 - 10,919,998 0.114

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด

- - - - -

9. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ และ

ผู้อ�านวยการ

สายงานบริหาร

องค์กร

11,343,479 6,301,932 - 17,645,411 0.184

10. นายโลห์ อิง คี ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ

1,315,574 1,200,000 - 2,515,574 0.026

11. นายเชวง รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้า

หน้าที่ปฏิบัติการ

532,439 295,799 - 828,238 0.009

12. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อาวุโส

163,249 - - 163,249 0.002

รวมการถือหุ้น TRC 

ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน

กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 1,868,459,026 30.364

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 124,517,895 1.968

หมายเหตุ: (1) บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
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 • ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน 

  คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส  
และทั่วถึง โดย มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯในรูปแบบต่างๆ ผ่านส่ือต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.trc-con.comในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
และบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิารในสือ่หนงัสอืพมิพ์และนติยสาร ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้นายภาสติ  
ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงาน
บริหารองค์กร และส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ และสื่อสารกับ ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น  
นกัวเิคราะห์ ผูส้ือ่ข่าว และหน่วยงานอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง โดยผูล้งทุนสามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลเกีย่วกบับรษิทัฯ 
มาที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 หรือทางอีเมล์ ir_trc@
trc-con.com

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ของบรษัิท โดยกรรมการจะปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผิดชอบ ซือ่สัตย์สจุรติ ระมดัระวงัรกัษาประโยชน์ของบริษทั  
ตระหนักถึงความส�าคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู ้ถือหุ ้นและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย ตลอดจนก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 
ของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 

  คณะกรรมการบริษทัมนีโยบายในการทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์เป็นประจ�าทกุปี โดยม ี
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการก�าหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กร ก�ากับดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลลัพธ ์
ว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ/หรอืเป้าหมายทีก่�าหนด ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2562 เมือ่วนัที่  
13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและค่านิยมองค์กร ซึ่งบริษัทฯ  
ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ 
“เกี่ยวกับเรา/วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย” 

  นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้ฝ่ายบรหิารน�าเสนอเป้าหมายองค์กรประจ�าปี  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยมีการก�าหนดดัชนีชี้วัดองค์กรในหัวข้อต่างๆ (อาทิเช่น มูลค่า
งานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี จ�านวนลูกค้าใหม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น) สัดส่วนน�้าหนัก และ
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินผลและค�านวณผลประเมินเป็น
คะแนนเฉลีย่ได้อย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ฝ่ายบรหิารจดัการตดิตามการน�ากลยทุธ์ของ 
บริษัทฯไปปฏิบัติและประเมินผล และน�าเสนอผลประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมิน 
จะถกูน�ามาใช้ประกอบในการพจิารณาทบทวนวสัิยทศัน์ พนัธกจิ  เป้าหมายของบรษิทัฯ การพจิารณาขึน้เงนิเดอืน 
จ่ายโบนัสประจ�าปีขององค์กร และการก�าหนดเป้าหมายองค์กรในปีถัดไป 

 • โครงสร้าง คุณสมบัติของกรรมการ และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  กรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน มคีวามหลากหลายทางด้านทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และ
ไม่มกีารจ�ากดัเรือ่งเพศ บรษิทัฯ มกีารแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารออกจากกนั  
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โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 4 คน เกนิกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ 
ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในสาม บริษัทฯ มีนโยบายก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน  
4 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนที่ไปด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการในบรษิทัอืน่ เว้นแต่การด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัทีอ่ยูใ่นเครอืของบรษิทัโดยให้รายงาน
ต่อคณะกรรมการหลงัจากทีไ่ปด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัในเครอืแล้ว และตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป ก�าหนด
ให้มีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดยการจัดท�า Skill Matrix เพื่อพิจารณาทักษะ และ
ประสบการณ์การท�างานของกรรมการบริษัท โดยส�าหรับปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่าคณะกรรมการบริษัทมีทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย สามารถให้ค�าแนะน�า 
ที่ประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของบรษิัทฯได ้แต่อย่างไรกต็ามเพื่อใหเ้ปน็ไปตามหลักการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี
ควรมีการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 

  ไม่มีกรรมการท่านใดที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 แห่ง  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษัทฯ รายละเอียด 
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น แสดงในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

 • การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ประธานกรรมการบรษิทัไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร โดยได้มกีารก�าหนด
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชดัเจน แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจดัการ” ประธาน
กรรมการของบริษัทฯ คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระ 

บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ คือ นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบรษิทัได้รบัแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งตามข้อบงัคบั
ของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก ถึงแม้ว่าบริษัทฯ  
จะมกีรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัเกนิ 9 ปี จ�านวน 1 คน แต่เนือ่งจากกรรมการอิสระดงักล่าว 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้ง
กบัผลประโยชน์ของบรษิทั และตดัสนิใจโดยค�านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ ตลอดจนมคีวามเป็นอสิระ 
จากฝ่ายบริหารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ดงันัน้บรษิทัฯ จึงไม่ได้ก�าหนดนโยบายจ�ากดัจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการอิสระ 

 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  เม่ือมกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ บรษิทัฯจะจดัให้มีการปฐมนเิทศกรรมการใหม่ และส่งมอบกฎบตัร 
คณะกรรมการ รายงานประจ�าปีฉบับล่าสุด คู ่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันของบริษัท จัดท�าส่ือวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ 
และสือ่วีดทีศัน์โครงการขนาดใหญ่ทีส่�าคญั เพือ่ใช้ในการแนะน�าบรษิทัฯ ต่อกรรมการใหม่ และมีการจดัเตรยีม 
Slide Presentation แนะน�าธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารน�าเสนอให้กบักรรมการทีเ่ข้ารบั
ต�าแหน่งใหม่ทราบถึงข้อมูลของบริษัทฯที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท 
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 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้กรรมการทกุท่านประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงใช้ตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�าหรับการประเมินปี 2562 บริษัทฯ ยังคงใช้แบบฟอร์ม
ประเมนิทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2558 โดยได้มกีารเพิม่เติมข้อมลูทีเ่ป็น
ปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน 
หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ 

  1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

  2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

  3.  การประชุมคณะกรรมการ 

  4.  การท�าหน้าที่ของกรรมการ 

  5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

  6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

  นอกจากน้ันแล้ว ยังมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการประเมินผล
งานของคณะกรรมการ ชุดย่อย 4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (หัวข้อการประเมิน
คือ 1.โครงสร้างและคุณสมบัติ 2.การประชุม 3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) และได้น�าเสนอสรุป
ผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล และ 
คณะกรรมการชดุย่อยต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้กรรมการทกุท่านได้รบัทราบ และน�าผลประเมนิ
ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป ส�าหรบัในปี 2562 คะแนนการประเมนิการปฏบิตัิ
งานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี 
  บริหาร 

  คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผล
การปฏบิัติงาน และพิจารณาคา่ตอบแทนประจ�าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
และให้น�าเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารท้ังสอง 
ในแต่ละปี 

 • ประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  บริษัทฯไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 • คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่จากคณะกรรมการบรษิทั ร่วมกบัผูบ้รหิาร
เพื่อเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จ�านวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีการก�าหนดหน้าที่และ 
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ความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ และในรายงาน
ประจ�าปีของบริษทัฯ โดยคณะอนกุรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวมอี�านาจสัง่การให้ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ
ทีเ่กีย่วข้องหรอืผูท้ีเ่หน็สมควรเข้าร่วมประชมุชีแ้จง และ/หรอืจดัท�ารายงานเสนอ และ/หรอืว่าจ้างทีป่รกึษาเพือ่
ให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร 

  นอกจากนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการกระจายอ�านาจในการบริหารงาน  
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติ
งานของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งก�าหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอ�านาจอนุมัติ 
ในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอ�านาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่างเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวรวดเร็ว 
และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขคู่มืออ�านาจและด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  - คณะกรรมการตรวจสอบ

   คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ 
เกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ 
อิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเข้มกว่าเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 1 

   ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ 
จ�ากัด ท�าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิด
ความเป็นอิสระในการท�างานผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

   คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คอื กรรมการ
อิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการและ 
พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ในปี 2562 มีการประชมุ  
3 ครัง้ เพ่ือพจิารณากรอบการขึน้เงนิเดอืนและโบนสัของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยในภาพรวมส�าหรับปี 2563 และ 
พิจารณากรอบโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากผลการด�าเนินงาน ปี 2562 รวมทั้งพิจารณาเงินเดือนปี  
2563 และโบนัสปี 2562 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณา
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก  
โดยพจิารณาคณุสมบตัขิองคณะกรรมการจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านทีส่อดคล้องกบัการด�าเนนิงานธรุกจิของบรษิทัฯ รวมถงึการพจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

  - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

   คณะกรรมการบรรษัทภบิาลประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 คน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
2 คน เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2562 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อ
พจิารณาแผนและสรปุผลการด�าเนนิงาน CSR ปี 2562 รบัทราบผลการส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการของบรษัิท
จดทะเบียนปี 2562 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2018 ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ/ ยังไม่ได้ด�าเนินการ  
รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติ 
ของบริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance 
Code: CG Code) ที่ประกาศโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ 
จะด�าเนินการปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตามหลัก CG Code ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติหลัก CG Code อย่างครบถ้วน
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  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจ้าที่บริหาร 
และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อท�าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562 มีการประชุม 1 ครั้ง  
เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมัติแผนบริหารความเส่ียง และจัดท�ารายงานประจ�าป ี
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจากน้ีมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง และคณะท�างานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

  - คณะกรรมการบริหาร

   คณะกรรมการบรหิารประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู จ�านวนรวม  
4 คน เพื่อท�าหน้าท่ีวางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก 
ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนพจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบรษิทัฯ และการเสนอจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และด�าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ในเดือนมกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562  
ได้มมีตอินมุตัยิกเลกิคณะกรรมการจดัการ และแก้ไขอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
ให้ครอบคลุมถึงอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

 • รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงิน 
ดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการ
อิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ�าปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงนิจะถูกน�าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกนั

 • แผนสืบทอดต�าแหน่ง 

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบาย 
ในการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

 • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

  สืบเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม
บรษิทัฯ มกีารเข้าท�าธรุกรรมทางธรุกจิจ�านวนมากและมคีวามเกีย่วพนักับการพจิารณาอนมุตั ิการให้ความเหน็  
การเข้ารบัรองและผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตามภาระหน้าทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารในธรุกรรมต่างๆ โดยบางกรณ ี
อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก รวมทั้งผู ้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เก่ียวกับ 
ความรบัผดิของกรรมการหรอืผูบ้รหิารอนัสืบเนือ่งมาจากการปฏบิตังิานตามต�าแหน่งหน้าทีน่ัน้ๆ คณะกรรมการ 
บริษัทได้ก�าหนดให้ฝ่ายจัดการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการท�าประกันภัยความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเงื่อนไขการรับประกัน 
วงเงนิประกนัและค่าเบีย้ประกนัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ความคุม้ครองกรรมการและผูบ้รหิารกรณีมกีารฟ้องร้อง 
เรยีกค่าเสยีหายอันเนือ่งมาจากการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการและผูบ้รหิารภายใต้อ�านาจหน้าทีโ่ดยชอบ ยกเว้น
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การกระท�าที่เป็นการฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผู้บริหารที่ฉ้อฉลหรือทุจริต

 • การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท

  มีจ�านวน 9 คน ประกอบด้วย

  - ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  1  คน

  - กรรมการที่เป็นอิสระ 4  คน

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4  คน

 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพือ่น�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปีเพือ่อนุมตัิ และน�าเสนอ
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดย
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพจิารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมลูผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทั 
จดทะเบยีนมาประกอบการพจิารณา ซ่ึงค่าตอบแทนทีก่รรมการได้รบัอยูใ่นรปูของค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ 
ประชุม บ�าเหนจ็ โบนสั หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอืน่ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ 
ตามระเบียบบริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด 
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มาน�ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ 

  บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ  
อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ
ของบรษิทัฯ และมกีารเชญิผูท้รงคณุวุฒผิูม้ปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มาเป็นวทิยากรให้ความรู้ 
กับผู้บริหาร 

  เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการ
บริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
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  ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้มีการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

- นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ส�าหรบับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่8 สถาบนัพระปกเกล้า

- นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้าน
วิทยาการพลังงาน ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7 (วพม.7) สถาบันวิทยาการพลังงาน

- นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร ดังนี้

 หลักสตูรประกาศนยีบตัรผูน้�ายคุใหม่ในระบอบประชาธปิไตย รุน่ที ่9 สถาบนัพระปกเกล้า

 หลักสูตร Xponential Academy รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยสยาม

 หลักสูตรวุฒิบัตร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด เข้าร่วมสัมมนาดังนี้

 การสมัมนาเพือ่เผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครัง้ที ่1 โครงการ
ศึกษาพัฒนาเมืองและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จัดโดยส�านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

 งาน “ONE TRANSPORT FOR ALL 2019 : Mobility Connect Technology” ครั้งที่ 1 
จัดโดยกระทรวงคมนาคม

 The Path of Leadership Development Ep.2 : How to Accelerate Future Leader 
Capability จัดโดย ENPEO

 งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู ้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจด
ทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน ส�าหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 จัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ความส�าคัญเกีย่วกบัการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิารจงึได้จัดให้ม ี
การฝึกอบรม หลักสูตรในด้านต่างๆ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนั้นๆ เข้ามาให้การอบรมให้กับผู้บริหาร
เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจ และน�าความรูท้ีไ่ด้จากการฝึกอบรมมาประยกุต์ใช้กบัการบรหิารงานขององค์กร
และเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป หลักสูตรการอบรมในปี 2562  
ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บรษัิทฯ มกีารก�าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อยล่วงหน้า
ทุกปี โดยมีก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง 
ทัง้นีอ้าจมกีารประชุมในวาระพเิศษเพิม่ตามความจ�าเป็น ประธานกรรมการเป็นผูท้�าหน้าทีบ่รหิารการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั สรปุประเดน็เรือ่งต่างๆของวาระเพือ่การพจิารณา เปิดโอกาสและสนบัสนนุให้กรรมการ
แต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยมี 
เลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบเพ่ือส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม ดูแลการจัดการ
ประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็น
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ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนน�าเสนอประกาศ กฏระเบียบต่างๆ และ
หลกัสตูรการอบรมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการเพือ่ให้กรรมการ
รับทราบ 

  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อย่างสม�า่เสมอโดยเฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดในรอบปี ในปี 2562 
กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ที่ไม่ได้เข้าประชุม 1 และ 
2 ครัง้ ตามล�าดับ จากการประชมุทัง้หมด 10 ครัง้ เนือ่งจากตดิภาระกจิส�าคัญอืน่ โดยมีการเปิดเผยจ�านวนครัง้
ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” และยังมีนโยบายให้กรรมการอสิระประชมุร่วมกนัโดยไม่มกีรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิารและไม่มฝ่ีายจดัการ
เข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในปี 2562 มกีารประชมุระหว่างกรรมการอสิระในเดอืนธนัวาคม 2562 

  บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี ดังนี้ 

- ต้ังแต่ปี 2555 ก�าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยในปี 2562 มีการประชุมดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 

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

- ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ก�าหนดให้บรรจุวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)  
รายงานการมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการเป็นวาระแรกของ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วม 
ในการประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย 

 •  เลขานุการบริษัท

  ตัง้แต่ปี 2550 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้นางสาวอุน่เรอืน สุจรติธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ
และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลการจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและรายงาน 
การมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัขิองคณะกรรมการบรษิทัให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ต่าง ๆ  ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ทั้งนี้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท แจ้งความประสงค์ขอลาออกต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 6/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติระเบียบข้อ
บงัคบัในการก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิคร้ังที ่1 ปี 2561 ให้สอดคล้องกบั พระราชบญัญตั ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และให้ประกาศใช้แทนระเบียบข้อบังคับฉบับเดิมที่เคย
อนมุตัใินปี 2548 และให้ระเบยีบข้อบงัคบัฉบบัดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของข้อบงัคบัการท�างานของบรษิทัฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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หลักการพิจารณาข้อมูลภายใน 

 ข้อมูลภายในที่ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มี
การเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ซึง่เป็นสาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาหรอืมลูค่าหลกัทรพัย์ของ 
บริษัทฯ ซ่ึงได้แก่ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบุคคลวงในที่น่าจะมีนัยส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่า
ของหลกัทรัพย์ หรอืการตดัสนิใจลงทนุ ข้อมลูดงักล่าวรวมถึงข้อมลูเก่ียวกบับริษทัจดทะเบยีน ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือผู้บริหารส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที ่
ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ระเบียบข้อบังคับในการการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนผ่านตลาด 
หลกัทรพัย์ฯ ก่อนท่ีจะเปิดเผยแก่นกัวเิคราะห์หลักทรพัย์ หรอืบุคคลภายนอกกลุ่มอืน่ใด รวมทัง้ 
ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลในวงกว้างต่อผู้ลงทุนท่ัวไปในช่องทางอื่น โดยมอบหมายให้ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ผูบ้รหิารระดบัผู้อ�านวยการสายงาน และเลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นโฆษก
ในการเปิดเผยข้อมูลในนามบริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที ่
ซึง่รูห้รอืครอบครองข้อมลูภายในของกลุม่บรษิทัฯ ต้องรกัษาข้อมลูภายในด้วยความระมดัระวงั 
และมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลออกไปข้างนอก และต้องปฏิบัติ
ตามประกาศเรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฎิบัติงานและการรักษาความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วยนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าออกห้อง Server และการป้องกัน 
ความเสยีหาย เป็นต้น และจะต้องไม่น�าข้อมลูภายในไปเปิดเผยโดยมชิอบ หรอืน�าข้อมลูภายใน
ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 กรณีบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการท�างาน หรืออยู่ระหว่างการด�าเนินการที่จ�าเป็นให้กับ
กลุ่มบริษัทฯ ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในอันอาจจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ อาทิเช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฏหมาย เป็นต้น จะต้องด�าเนินการให้บุคคล
เหล่านั้นท�าข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) ก่อนที่จะให้เข้าถึง
ข้อมูลภายใน

3. ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลูกจ้างของกลุ่มบรษิทัฯ ใช้ความลับ และ/หรอืข้อมลู
ภายในทีย่งัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทีม่หีรอือาจจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น
ซ้ือหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทฯ (ถ้ามี) ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ 
น�าข้อมูลภายในออกเปิดเผยเพือ่ให้ผูอ้ืน่กระท�าการดงักล่าว โดยตนได้รบัผลประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

 ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน รวมทัง้ 
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว 
ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยงบการเงนิ 
ดังกล่าว 
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 นอกจากน้ันแล้ว กรณีที่บุคคลที่ระบุในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายในที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ต้องไม่ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าว 
จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว 

4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารช่ัวคราว ผู้ท�าแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผน
ชัว่คราว จะต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่
เก่ียวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ด้วยวิธียื่นแบบด้วยวิธี
อเิลก็ทรอนกิส์ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 3 วนั
ท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 หากมีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา 59 จะมีบทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5. การไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดอย่างร้ายแรง 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี
ส�าหรับรอบปีบัญชี 2562

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 1,200,000 บาท

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 940,000 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 สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 285,000 บาท

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 410,000 บาท

กิจการร่วมค้า:

*กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ -
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- ค่าบริการอื่น

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี ปี 2562

 - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  68,979   บาท

 - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด      9,583    บาท

*กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ ด�าเนินการส่งมอบงานแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2561 อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี
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11. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน

 บริษทัฯ มกีารก�าหนดพนัธกจิองค์กรเพือ่เป็นแนวทางให้พนกังานทกุคนยดึถอืปฏบิตั ิโดยหนึง่ในพนัธกจิ  
คือ “เราจะบริหารจัดการธรุกิจ ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม” นอกจากนัน้แล้ว หนึง่ใน
ค่านิยมองค์กรยังให้ความส�าคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ “ C = Commitment มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัย 
ทกุเวลา รักษาสิง่แวดล้อม รบัผดิชอบต่อสงัคม” ในปี 2561 ได้มกีารออกประกาศ เรือ่ง “นโยบายคณุภาพ ความมัน่คง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม” บังคับใช้ในองค์กร และได้เปิดเผย 
ในเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา” / “นโยบาย QSSHE” เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงาน 
ทัว่องค์กร และบรษิทัฯ ยังได้มุง่มัน่ในการพฒันาสงัคมและดแูลสิง่แวดล้อมเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเสมอมา 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ มกีารปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิชอบของกจิการในหลกัการ 8 ข้อของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  บรษิทัฯด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่อีย่างต่อเนือ่งและมนีโยบายก�ากบัดแูล 
กจิการขององค์กร เพือ่ให้เกดิการด�าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขัน้ตอน 
โดยจัดท�าเป็นคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิและนโยบายต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชั่น(คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ) ในส่วนที่ 3 หัวข้อแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณ 
ทีอาร์ซี ซึ่งให้แนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

หมวดที่ 7 การรักษาความลับ การเก็บรักษา
ข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน

หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2.2 สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 8 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง 
ด้านผลประโยชน์

หมวดที่ 9 การปฏิบัติต่อลูกค้า

หมวดที่ 4 การรับ การให้ของก�านัล ทรัพย์สิน
และการเลี้ยงรับรอง

หมวดท่ี 10 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

หมวดที่ 5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หมวดท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

หมวดที่ 6 การด�าเนินการด้านการเมือง หมวดท่ี 12 การปฏิบัติต่อพนักงาน

 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันซึ่งอนุมัติโดยท่ีประชุม 
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2559 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2559 เพือ่สือ่สารให้กรรมการผูบ้รหิารและพนกังาน
ทกุระดบั โดยมีการก�าหนดข้อพงึปฏบัิตเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏ
ดังคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับมกราคม 2560 “ส่วนที่ 4 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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“ซึง่แบ่งเป็นหวัข้อย่อยประกอบด้วย ค�านิยาม นโยบาย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิมาตรการ ช่องทาง 
ในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ ข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีน และได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์บรษัิทฯ ภายใต้หัวข้อ  
“นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่” ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษทัฯ มกีารด�าเนนิธรุกจิในทกุกระบวนการเป็นไปอย่างถกูต้อง
อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

  ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น 
แต่อย่างใด 

 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิภายใต้การเคารพสทิธมินษุยชน ไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน 
มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงาน
ประจ�าตามแนวปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน 

 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  บริษัทฯ ตระหนักถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตาม 
ความต้องการ ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภยั ตามแนวปฏบิติัต่อลกูค้าทีอ่ยูใ่นคูม่อื 
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9 

  บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
แล้วแต่กรณีโดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 
1. การให้ข้อมลูก่อนรบังาน 2. การตดิต่อสือ่สาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนนุ 4. การประสานแก้ไขปัญหา 
และความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัย
ระหว่างการปฏบิตังิาน 8. มุง่เน้นการปฏบิตังิานทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 9. การให้บรกิารหลงัส่งมอบ และ 
10. ราคา ผลการประเมินและความเหน็จากลกูค้าจะถกูน�าเสนอต่อฝ่ายจดัการ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันา 
และปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

 6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

  บรษิทัฯ มนีโยบายให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมและการพฒันาชมุชนหรอืสงัคม 
ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่งแวดล้อม บริษัทฯ  
มีนโยบายปลูกฝังจิตส�านึกส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ มี 
การประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียก่อนจะด�าเนินงาน 
การออกแบบกระบวนการท�างานและค�านึงถึงความเหมาะสมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจาก 
การด�าเนนิงาน และการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่ายัง่ยืน เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุดและลดต้นทนุค่าใช้จ่ายองค์กร 

 8)  การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 

  ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ 

  การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

  ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
โดยหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนไม่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่งท่ีเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด 
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  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งม่ันดูแล
ให้การด�าเนนิงานทกุกระบวนการไม่ก่อให้เกดิผลกระทบทางลบต่อชมุชนและสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปกบัการพฒันา
กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและท�าให้ชุมชนสังคมโดยรวมเชื่อมั่นและไว้วางใจองค์กร 

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

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

 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังน้ันความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง 
และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการท�างานทุกโครงการได้มีการค�านึงถึง 
สภาพแวดล้อม สงัคม และชมุชน อาท ิการดแูลความเป็นระเบียบเรยีบร้อย ความปลอดภยัของไซต์งาน การระบาย 
ขจัดของเสีย การดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักในหน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่ให้เกิดความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างเป็นรปูธรรมควบคู่ไปกบัการบรรลเุป้าหมาย 
หลักของบริษัทฯ คือการส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน ตรงความต้องการให้กับลูกค้าภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด 
ดังนี้

 • เมื่อได้รับงาน

■ สถานทีก่่อสร้าง: บรษัิทฯ จะประเมนิสถานทีก่่อสร้างว่ามโีอกาสทีจ่ะเกดิปัญหาต่อชมุชน
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ครอบครองพื้นที่ก่อสร้างว่าเป็น
ไปอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะเข้าท�างานในพื้นที่ได้ต่อเมื่อเจ้าของ
โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตและส่งมอบพื้นที่

■ กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์: ก่อนน�าวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการ  
หน่วยงานควบคุมคณุภาพของบรษิทัฯ ท�าการตรวจคุณสมบตัว่ิาเป็นไปตามทีเ่จ้าของงาน
ก�าหนด นอกจากนี้มีการประเมินผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจัดการ
พัสดุและโลจิสติกส์เป็นประจ�าทุก 6 เดือนเพื่อน�ามาประกอบการพิจารณาในการจัดซ้ือ 
จัดจ้างครั้งต่อไป การประเมินจะใช้ “แบบประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการหลังส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซ่ึงมีหัวข้อการปฏิบัติงานด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อ 
การประเมิน กรณีผู้จัดจ�าหน่ายหรือผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ บริษัทฯจะส่งประกาศเรื่อง
นโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดล้อม และความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม พร้อมส่งกฎระเบยีบด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ  
ให้ผูจั้ดจ�าหน่ายหรอืผูร้บัเหมาช่วงรายใหม่เพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏบิตังิานเช่นเดยีวกบับรษิทัฯ 

■ การจ้างงาน: บริษัทฯเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่
ก่อสร้างเข้ามาสมคัรงานกบับรษิทัฯซ่ึงจะท�าให้เกดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนในชมุชนและมรีาย
ได้จากการรับจ้างท�างานในพื้นที่ 

 • ขณะด�าเนินงานก่อสร้าง

■ บริษัทฯ ส่งทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจง
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัหลงัโครงการก่อสร้างแล้วเสรจ็ ในกรณท่ีีเกดิผลกระทบหรอืปัญหาใดๆ  
ในระหว่างด�าเนินการบริษัทฯจะท�าการชี้แจงและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ทันที นอกจากนี้
บรษัิทฯเปิดช่องทางการร้องเรยีนปัญหาจากประชาชน อาท ิทางเวบ็ไซต์ ทางโทรศพัท์ หรอื  
การสื่อสารโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ที่ส�านักงานไซท์งาน โดยมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที ่
ที่รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ 

■ บริษัทฯวางแผนบริหารจัดการเส้นทางการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีผลกระทบ
ต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยการวางแผนจัดตารางเวลาให้มีการส่งมอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ 
ในเวลาที่เหมาะสม 

■ บริษัทฯจัดให้มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดภัยในการท�างานและ 
มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

■ บริษัทฯมีการก�าหนดออกแบบรูปแบบการก่อสร้างท่ีค�านึงถึงความปลอดภัยในพื้นที่
ก่อสร้างตามที่กฎหมายก�าหนด

•  การส่งมอบงาน

■ เมื่อการก่อสร้างด�าเนินการส่วนใหญ่แล้วเสร็จ บริษัทฯจะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ  
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่เจ้าของโครงการ

■ บรษิทัฯมกีารรบัประกนัในการดแูลผลงานก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานไปแล้ว ตามระยะเวลา
ที่มีการตกลงกัน

■ บริษัทฯมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและ
ความต้องการในอนาคตเพื่อที่จะน�ามาใช้ปรับปรุงการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) 

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

  บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วงประสิทธ์ิ โรงเรียน 
วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ และโรงเรียนบ้านบัวมลซ่ึงเป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงส�านักงานใหญ่ โดยการมอบ
ของขวัญให้น้องๆ นักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ
ในอนาคต
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2) กิจกรรมบริจาคโลหิต

 บรษิทั ทอีาร์ซฯี และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั จดักิจกรรมบรจิาคโลหติเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 2 ครัง้  
ในปีนีจ้ดัขึน้ในเดอืนกมุภาพนัธ์และสงิหาคม ต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 2551 โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและบคุคลทัว่ไป 
ในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ส�าหรับปี 2562 เป็นการบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี  
ได้รับการบริจาคโลหิตรวม 130 ถุง หรือ 49,350 มิลลิตร

3) กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์ส�าหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

➢ บรจิาคสิง่ของให้มลูนธิพิระดาบส จากกจิกรรม Big Cleaning Day เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า ของเล่น  
ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า 

➢ โครงการหลงัคาเขยีว ได้ส่งมอบกล่องเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ใช้แล้วให้กบัตวัแทนจาก บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอร์
เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) สาขาดอนเมือง เพื่อน�าไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ 
“หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้ได้สนับสนุนการแยก
สิ่งของที่ไม่ได้ใช้ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4) กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส�าคัญต่างๆ

➢ “โครงการสู่บ้านเกิด” คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคม
ได้แล้วยังท�าให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาชุมบ้านเกิด 
ของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการสู่บ้านเกิดด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

 ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้สนบัสนนุงบประมาณเพือ่พฒันาชุมชนบ้านเกดิของพนกังานในโครงการ
สูบ้่านเกิด โดยเป็นโครงการมอบแทงก์เกบ็น�า้ จงัหวดัระยอง ซึง่คณุสวุชิา ทองค�า พนกังานของ 
บรษัิทฯ เป็นผูน้�าเสนอกจิกรรมในครัง้นี ้โครงการสูบ้่านเกิดจะจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตและท้องถ่ินบ้านเกิดของพนักงาน ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะด�าเนินธุรกิจ 
อย่างยั่งยืนและคืนก�าไรสู่สังคมต่อไป
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➢ “โครงการสร้างสรรค์ ปันต่อ” คือ โครงการที่
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือผู้ด้อยโอกาส
จากสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และ
สร้างอาชีพให้กับชุมชน ด้วยการน�าผลิตภัณฑ์ 
มาจัดท�าเป็นของขวัญ ของช�าร่วย และส่งมอบให้
กับหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได ้ท�าการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟสดคั่วบด สายพันธุ์อราบิก้า 
จากกลุ่มชาวบ้านกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ ชุมชน
บ้านแม่ขี้มูกน้อย ต�าบลบ้านทับ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดท�าเป็นชุดของขวัญ  
ของช�าร่วย ประจ�าปี 2563 

5) กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ได้จดัโครงการ Go Green เพือ่รณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัช่วยลดขยะจากการใช้แก้วพลาสตกิ 
ด้วยการให้พนักงานน�าแก้วส่วนตัวมาใช้ในการซื้อเครื่องดื่ม 

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม โดยผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัร่วมกนัขบัเคล่ือนด�าเนนิการปฏบิตัไิม่เพยีงแต่ 
สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
และมุง่มัน่เป็นองค์กรทีป่ลอดอบุตัเิหตจุากการท�างานเพือ่คุณภาพชีวิตท่ีดีทัง้ต่อพนกังานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี
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ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

 กลุม่ผูบ้รหิารมคีวามมุง่มัน่ในการผลกัดันให้การด�าเนนิกจิกรรมไม่ก่อให้เกดิอบุตัเิหตแุละส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความร่วมมือและเป็นหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันในทุกระดับ โดยผู้บริหารเป็นผู้น�า 
ในการรับผิดชอบผลักดันให้มีการจัดการและติดตามผลอย่างจริงจัง ทั้งสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 
ในการจดัการ สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภยั การจดัสรรเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่พยีงพอ 
และเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามที่มุ่งมั่นดังกล่าว อาทิ เช่น

 ◆ Top Management Tour 

เพือ่สร้างความตระหนักและเป็นแบบอย่างให้กับพนกังานในด้านความปลอดภยัของทกุกจิกรรม
ทีด่�าเนนิการ คณะผูบ้รหิารระดับสงูจะเข้าตรวจเยีย่มการปฏบิตังิานในโครงการ เพือ่ตดิตามและ
รบัฟังปัญหาการด�าเนนิการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

โครงการก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติในท่อเส้นที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง

โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสนิค้าผลติภณัฑ์หล่อลืน่

 ◆ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legislation Compliance) 

เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกฎหมายและมีการติดตามพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าใน 
การด�าเนนิการได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระ คณะผูบ้รหิารระดบัสงูจึงได้สนับสนนุให้มกีารจดัต้ัง 
คณะกรรมการความปลอดภัยส่วนกลาง ในการติดตามและด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ 
โครงการฯ โดยมบีทบาทตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภยั รวมถงึตรวจสอบให้ข้อแนะน�าและผลกัดันร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภยั
ในทกุโครงการเพ่ือให้เกดิสภาพการท�างานทีป่ลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมาย พร้อมทัง้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบในทุกเดือน
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ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ

 ◆ การวางแผน ชี้บ่ง การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

ก่อนเริ่มด�าเนินการ ทุกโครงการจะต้องท�าการชี้บ่ง การวิเคาะห์และการประเมินความเสี่ยง  
ในกจิกรรมทีต้่องด�าเนนิการพร้อมจดัท�าแผนและควบคมุความเสีย่งตามแผนทีไ่ด้จดัท�า โดยใช้ 
มาตรฐานระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001 และOHSAS 18001 บรษิทัฯ ทีไ่ด้รบัการรบัรอง 
มาใช้ในการบริหารจัดการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โครงการ Fab Shop

คปอ.ส่วนกลาง ประชุมร่วมกับ คปอ.โครงการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกิจรรม 5ส กับพนักงาน ในวัน Big Cleaning Day

 ◆ การรณรงค์และส่งเสริม สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย กิจกรรม 5 ส
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การวางแผนชี้บ่ง การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง

 ◆ การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 
ตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น หลักสูตรความปลอดภัยส�าหรับลูกจ้างเข้าท�างานใหม่ หลักสูตร
ความปลอดภยัระดบัหัวหน้างาน การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัระดบับรหิาร และหลกัสตูร
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

พนกังานท่ีต้องปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงูทีไ่ด้ประเมนิและก�าหนดมาตรการควบคมุไว้จะต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ 6 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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อบรมการท�างานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ผู้ปฎิบัติงาน

อบรมการท�างานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการท�างานระดับกลาง 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety 
Audit)ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง(During Construction stage)และก่อนเปิดการใช้งาน(Pre-opening Stage)

  การอบรมหลักสูตรนั่งร้านให้ผู้ปฏิบัติงาน
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อบรมหลักสูตร การก�าจัดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (BBS) ให้กับพนักงาน

อบรมการจัดการสารเคมีอันตรายให้ผู้ปฏิบัติงาน อบรมการท�างานบนที่สูงให้ผู้ปฏิบัติงาน

 ◆ การติดตาม ตรวจวัดและการควบคุมการปฏิบัติ 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยต้อง 
เริ่มต้นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เช่น ต้องไม่มีสารเสพติด 
แอลกอฮอล์ เป็นต้น เราจึงจัดให้มีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในผู้ปฏิบัติงาน

  ❐ การตรวจสภาพความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

   ▲ ตรวจวัดแอลกอฮอล์
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  ❐ การควบคุมและลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระหว่างปฏิบัติงาน

ก่อนเร่ิมการด�าเนินกิจกรรมและในระหว่างปฏิบัติงาน โครงการจะท�าการวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบพร้อมก�าหนดมาตรการควบคุมในกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง เช่น การพรมน�้าเพื่อควบคุมไม่ให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น การป้องกันผลกระทบต่อทางสัญจรที่เกิดจากการขนส่งวัสด ุ
ในโครงการ รวมถึงการควบคุมและคัดแยกของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อก�าจัดได ้
ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

การฉีดพรมน�้าเพื่อลดฝุ่น
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  ❐ การติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย ได้ถูกน�าไปปฏิบัติสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด ฝ่ายบรหิาร QSHE สว่นกลาง จะเข้าท�าการตรวจตดิตาม
การด�าเนินการในโครงการ รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียงที่ทางบริษัทฯ ด�าเนินกิจกรรม

  ❐ การตรวจติดตามการปฏิบัติในโครงการโดยผู้ตรวจจากทีมบริหารคุณภาพ
   ส่วนกลาง

  ❐ การตรวจติดตามภายนอกจากผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001,
   ISO 14001,OHSAS18001

การตรวจวัดระดับเสียงและฝุ่นละออง การตรวจวัดระดับเสียง
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  ❐ การซ้อมแผนฉุกเฉิน

ในทุกโครงการรวมถึงส�านักงานใหญ่ จะต้องมีการจัดท�าแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
รวมถึงจัดให้มีการซ้อมแผนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าใจขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและเป็นการทบทวนแผนเพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ซ้อมแผนฉุกเฉินโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า            

สาธิตการดับเพลิงโดย สถานีดับเพลิงบางเขน

ซ้อมแผนฉุกเฉินโครงการสถานีก๊าซธรรมชาติ
ท่อเส้น 5

ซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ส�านักงานใหญ่
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โครงการจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  200,000 ชั่วโมง

  ❐ การสื่อสารด้านความปลอดภัยและการสร้างความตระหนัก

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้เล็งเห็นความส�าคัญของความปลอดภัยและสร้างจิตส�านึก
แห่งการระมัดระวังการท�างาน ทุกโครงการจะจัดให้หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ผู้บริหารโครงการได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่าง Safety 
Morning Talk รวมถึงพูดคุยมาตรการป้องกันตามแผนควบคุมและจัดการความเสี่ยง 
ในกลุ่มย่อยกับผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน

   ▲ Safety Talk

 ◆ มอบรางวลัการท�างานโดยไม่เกดิอุบตัเิหตถุงึข้ันหยุดงาน
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  ❐ สถิติชั่วโมงการท�างาน

  ❐ สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ

Block Valve & Facility Station of the Fifth Transmission Pipeline Project 500,000 ชั่วโมง

ปี 2558 2559 2560 2561 2562

Man-hour 6,615,038 5,939,622 3,518,561 3,288,195 4,210,602

TRIR 0.60 1.68 0.85 0.00 1.19
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Man-hour TRIR

- Man-hour ปี 2562 ช่วงเวลาเดือนมกราคม - พฤศจิกายน
- TRIR (Total Recordable Injury  rate): คือ อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานรวม
- Recordable case  คือ อุบัติเหตุขั้นบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องรับการรักษาทางการแพทย์ 
 ขึ้นไป
- TRIR = (Recordable case x1,000,000) ÷ Man-hour

  ❐ รางวัลและการรับรอง

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ZERO DAWC AWARDS หรือ
รางวลัการเกดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานเป็นศนูย์ จาก บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส์ จ�ากดั โครงการ 
BMC NAPHTHA AND PYGAS PIPELINE ได้ปฏบัิตงิานร่วมกันกบั SCG ด้วยความปลอดภยั 
และไม่มีการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต หรือทรัพย์สิน



132
รายงานประจำาปี 2562

12. การควบคุมภายใน
  และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความม่ันใจว่า บริษัทฯสามารถ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด การควบคุมภายในมีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง หากบรษิทัฯมีระบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมจะป้องกนัและลดความเสยีหายต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯจึงจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระเพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจ
สอบภายในอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบ
ควบคมุภายในในระบบงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ รวมทัง้สอบทานให้บรษิทัฯและบรษิทั สหการวศิวกร 
จ�ากัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรายงานการตรวจสอบภายในซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ สรุปประเด็นส�าคัญท่ีพบ ข้อเสนอแนะและผลการติดตามข้อเสนอ
แนะท่ีให้บริษัทน�าไปด�าเนินการปรับปรุง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานผลการตรวจ 
สอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสและจดัท�ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบ 
การควบคุมภายใน ส�าหรับปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ตามแบบประเมินความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และได้น�า
เสนอแบบประเมนิความเพยีงพอฯ ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  
5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด มีการปฏิบัติและด�าเนิน
การในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ภายใต้กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีปี 2562 

ในรายงานสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี หรือ Management Letter ปี 2562 บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จ�ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้สรุปข้อสังเกตจาก 
การตรวจสอบบัญชีและภาษี 3 หัวข้อ คือ เงินลงทุนในบริษัทร่วม การตั้งประมาณการผลขาดทุนโครงการ
ก่อสร้าง การรับรู้หนี้สินจากการรับประกันผลงาน 

 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอด
ไวเซอร์ร่ี จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัต ิ
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ของบรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเซอร์รี ่จ�ากดั แล้วเหน็ว่ามีความเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบ 
ภายใน เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายใน
มปีระโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจดัการสามารถน�าข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากบรษิทั เอล บสิซเินส แอดไวเซอร์รี ่จ�ากดั ในการท�าหน้าทีห่วัหน้าทมีตรวจสอบ 
ภายใน 

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 เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด

อดีต: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี    บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 

     เอบีเอเอส จ�ากัด

 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 
     บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั้น จ�ากัด 
     ประเทศ สหรัฐอเมริกา

 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูแทคไทย จ�ากัด

ประวัติการฝึกอบรม:  - COSO ERM

  - Risk Management

  - โครงการหลักสูตร CIA Review

  - การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

  - การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
   ในองค์กร

  - การสอบทานกระบวนการจัดท�าและติดตามการด�าเนินการ
   ตามแผนกลยุทธ์

  - Orientation course for Chief Accountants focusing on financial  
   reporting

  - Thailand IFRS Conference

  - การจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพกิจการตามมาตรฐาน
   การรายงานทางการเงิน
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ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชอีาวโุส ให้ด�ารง
ต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี การพิจารณาคัดเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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13. รายการระหว่างกัน
ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการค้าปกติกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 

จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯได้ดูแลให้การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็น
ไปอย่างถูกต้อง

ลักษณะความเกี่ยวโยงกันกับ APOT สรุปได้ดังนี้

1. มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 คน ดังนี้

• นายสมัย ลีส้กลุ กรรมการและประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการของ APOT

• นางพจนย์ี เผ่าสวสัดิ ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาดของบรษิทัฯ ด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการของ APOT

2. มีรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าปกติในปี 2562 ดังนี้

ลักษณะรายการ

งบก�าไร
ขาดทุน
ปี 2562
(บาท)

งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน 

ณ 31 ธ.ค. 62
(บาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

รายการให้ APOT เช่าพื้นที่อาคาร
เพื่อเป็นส�านักงาน 

 บริษัทฯ ให้บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคาร ดังนี้
- เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 5 เพื่อเป็นส�านักงาน
จ�านวน 450 ตารางเมตร อายสุญัญาเช่า 3 ปี ตัง้แต่วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2557 - 30 พฤศจกิายน 2560  และได้ต่อสญัญา 
3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 
ค่าเช่าอัตราตรม.ละ 100 บาท เป็นจ�านวน 45,000 บาท
ต่อเดือน และค่าบริการในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็น
จ�านวน 90,000 บาทต่อเดือน

ความสมเหตุสมผล:  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็น
อัตราที่เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เคยให้กิจการร่วมค้า 
ซโินเปค-ทอีาร์ซ ีเช่าพืน้ที ่(สญัญาเช่ากบักจิการร่วมค้า  
สิ้นสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560) 

ทัง้น้ีบรษิทัฯได้รบัแจ้งจาก APOT ว่าขอยกเลกิสญัญา
เช่าและใช้บริการพื้นที่อาคารชั้น 5 โดยมีผลตั้งแต่ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

งบก�าไรขาดทุน:  

- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน  315,000

- ได้ค่าให้บริการพื้นที่ส�านักงาน  630,000

- รายได้ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาท ต่อ
หน่วย 

74,223

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

218,400

- รายได้อื่นๆ 1,237,623

งบแสดงฐานะทางการเงิน:

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นบริษัทร่วม  *383,420,060

- รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  *299,957

- ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
ก่อสร้าง

 *7,853,989

391,574,006

*รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นได้รับการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจ�านวน
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก�าหนดนโยบาย 
การเข้าท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตว่า จะต้องมกีารตรวจสอบและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
และ/หรอื คณะกรรมการของบรษิทัเกีย่วกบัความจ�าเป็นและความสมเหตสุมผลในการเข้าท�ารายการ และให้มี
การตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และ
เสมอืนกบัการท�ารายการกบับคุคลภายนอกหรอืไม่ และเพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนนิธรุกจิ คณะกรรมการ
บรษิทัมมีตใิห้บรษิทัฯ สามารถเข้าท�ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นธรุกิจปกต ิหรอืสนบัสนนุธรุกจิปกต ิเช่น การรบังาน 
ก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าว
ต้องกระท�าด้วยราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ  ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขปกตขิองธรุกจิ และเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของ 
บริษัทฯ และให้น�ารายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกน�าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ให้ความเหน็เก่ียวกบัความจ�าเป็นและความสมเหตุ 
สมผลในการท�ารายการ และมีมติอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าท�ารายการ

• รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ

• รายการระหว่างกนัทีก่ระท�าด้วยราคาและ/หรอืเงือ่นไขต่าง ๆ  ทีแ่ตกต่างจากราคา และ/หรอืเงือ่นไข
ปกติที่กระท�ากับบุคคลภายนอก 

• รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็น
ไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตาม
ข้อบงัคับของบรษิทัฯ หรอืตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศก�าหนด 
หรอืตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ทีจ่ะท�าขึน้กับบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย จะต้องไม่มอี�านาจใน
การด�าเนนิการใดๆ ในหรอืเกีย่วกบัรายการหรอืเรือ่งทีม่คีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความช�านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะให้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้ให้ความเห็น 
เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

การอนุมัติในหลักการส�าหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 
สงิหาคม 2551 การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัทีเ่ป็นรายการค้า/ธรุกรรมปกตขิองบรษิทัฯ จะต้องถกูน�าเสนอและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ท�ารายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิม
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถท�ารายการดังกล่าวได้ โดยมิต้องผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด 
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ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การท�ารายการเกี่ยวโยง แม้ว่า 
เป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน 
ท�ารายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยงท่ีเป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้น�าเสนอเร่ืองนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 7/2551 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  

การทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกัน 

บรษิทัฯ มนีโยบายให้มกีารเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทบทวนนโยบาย
การท�ารายการระหว่างกันเป็นประจ�าทุกปี  ทั้งน้ี ส�าหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 
5/2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2562 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 ได้พจิารณา
ทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกนัและมมีตเิหน็ควรให้คงนโยบายการท�ารายการระหว่างกนัไว้ดงัเดมิ

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯทีเ่กดิขึน้และอาจเกดิขึน้ต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการทีด่�าเนินการทาง
ธรุกจิตามปกต ิโดยไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย กบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง โดย
บรษิทัฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัช ีหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระพจิารณาตรวจสอบให้ความเหน็ถงึ
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผล
ในการท�ารายการต่อผูถ้อืหุน้ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทฯจะสร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติ
งานให้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อก�าหนดใหม่ๆ รวมทั้ง 
วธิปีฏิบตัทิีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือจะได้ปฏบิตัติามได้ครบถ้วนและถกูต้อง เพือ่ความโปร่งใสและรกัษา
ไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

ส�าหรับรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)  ในปี 2562 มีเพียงรายการ
ให้เช่าพืน้ทีอ่าคารส�านกังาน เนือ่งจากบรษิทัฯ จะไม่ด�าเนนิการงานก่อสร้างใดๆท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการ APOT 
เพิ่มเติม จนกว่าจะมีหลักฐานแน่ชัดว่า APOT มีแหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารท�ารายการธรุกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้  

- ข้อ 5  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อ 35.5  การค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

• บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการค�้าประกันการช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท 

• บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ใช้
ร่วมกันภายในวงเงิน 3,380 ล้านบาท 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติท่ีก�าหนดในตารางอ�านาจอนุมัติอย่าง
เคร่งครัด 
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14. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ 
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน 
อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี ในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) การให้บริการรับเหมา
ก่อสร้าง และ2) ให้บริการและจัดจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม 

ในระหว่างปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รบังานรบัเหมาก่อสร้าง รวมทัง้สิน้ 9 โครงการ มลูค่ารวม  
6,660.80 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่งานทีไ่ด้รบัเป็นงานประเภทงานโยธา โครงการทีส่�าคัญได้แก่ -โครงการเปลีย่น
ระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน แนวเส้นทางรัชดาภิเษก-อโศก และแนวเส้นทางพระราม 4 จาก
การไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 2,723.18 ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน�า้รมิถนนวภิาวดรีงัสิต ตอน 1 และ ตอน 3 จากส�านกัก่อสร้างทางที ่1  
กรมทางหลวง มูลค่าโครงการรวม 926.70 ล้านบาท 

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าดิบอ่างเก็บน�้าคลองหลวง-ชลบุรี จากบริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออกจ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 1,833 ล้านบาท 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสนีนท์) – บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากส�านักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง มูลค่างาน 
558.88 ล้านบาท 

- โครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด
มูลค่างาน 389.75 ล้านบาท 

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีงานในมือรวม 14 โครงการ มูลค่างานที่ยัง
ไม่ได้รับรู้รายได้ 8,313.69 ล้านบาท 

รายการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปี 2562 ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,365.40 98.21 2,256.65 97.92 1,108.75 49.13

รายได้จากการให้บริการอื่น 13.06 0.38 5.73 0.25 7.33 128.04

รายได้อื่น 48.15 1.41 42.15 1.83 6.00 14.24

รวมรายได้ 3,426.61 100.00 2,304.52 100.00 1,122.09 48.69

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - -1,212.73 -52.62 -1,212.73 -100.00

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - -47.39 -2.06 -47.39 -100.00

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1.62 0.05 1.96 0.09 -0.35 -17.71

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0.43 0.01 365.69 15.87 -365.26 -99.88

ค่าใช้จ่ายรวม 407.81 11.90 339.72 14.74 68.10 20.05

ขาดทุนสุทธิ -293.28 -8.56 -2,040.57 -88.55 1,746.16 -85.62

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ -8.56% -88.55%

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) -0.038 -0.331 0.29
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ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,426.61 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 1,122.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 48.69 
บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 293.28 ล้านบาทหรือเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 
8.56 ขาดทุนสุทธิลดลงจ�านวน 1,747.35 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจ�านวน 2,040.57 ล้านบาท หรือเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55 เนื่องจากปี 2561 
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) บริษัทร่วมมีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการ
เหมืองแร่โพแทช บรษิทัฯจงึบนัทกึส�ารองทางบญัชกีารตัง้หนีส้ญูและส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ขาดทนุจาก
การด้อยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท 

2. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร 

 • รายได้

 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

การให้บริการก่อสร้าง
ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

- งานระบบท่อ 958.60 28.48 1,007.81 44.66 -49.22 -4.88

- งานระบบวิศวกรรม 388.57 11.55 420.16 18.62 -31.58 -7.52

- งานโยธา 2,017.50 59.95 828.68 36.72 1,188.82 143.46

- งานบริการอื่น 0.73 0.02 - - 0.73 100.00

รวมรายได้ 3,365.40 100.00 2,256.65 100.00 1,108.75 49.13

 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,365.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา
เดียวกันของปีก่อน 1,108.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 49.13 เนื่องจากโครงการที่มีอยู่ใน
มอืส่วนใหญ่อยูใ่นระยะกลางของโครงการท�าให้สามารถด�าเนนิงานก่อสร้างได้มากกว่างวดเดยีวกนัของปีก่อน
ทีโ่ครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระยะปลายของโครงการ ท้ังนีร้ายได้ทีร่บัรูส่้วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวต่อเนือ่ง
มาจากปีก่อน ได้แก่ งานด้านระบบท่อและงานระบบวิศวกรรม เช่น โครงการ Block valve & facility stations 
of the 5th Transmission Pipeline Phase 1 ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)โดยบริษัทรับงานจาก Sinopec 
International Petroleum Service Corporation ซึง่เป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ และงานด้านก่อสร้าง
โยธาของ บจก. สหการวิศวกร (บริษัทย่อย) เช่น โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี จาก
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นต้น) และ
โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง

 - รายได้จากการให้บริการอ่ืน 13.06 ล้านบาท เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 7.33 ล้านบาทเป็นรายได้การบริการจ�าหน่ายน�้าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณ
ต�าบลตาสทิธิ ์อ�าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบจก. ทอีาร์ซ ียทูลิติี ้บรษิทัย่อยท่ีเริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561
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(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562 ปี 2561

การให้บริการ
ก่อสร้าง

การให้บริการอื่น การให้บริการ
ก่อสร้าง

การให้บริการอื่น

รายได้ 3,365.40 13.06 2,256.65 5.73

ต้นทุน  -3,312.21 -8.96  -2,344.76  -6.33

ก�าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 53.19 4.10 -88.11 -0.60

อัตราก�าไรขั้นต้น 1.58% 31.39% -3.90% -10.47%

 - ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากับ 53.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้น
ต้นเท่ากับร้อยละ 1.58 ปรับตัวมากขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ -3.90 เน่ืองจาก 
ปี 2561 บริษัทฯรับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทให้บริการแก่บริษัทร่วม คือ บมจ. อา
เซียนโปแตชชัยภูมิ (APOT) เข้ามาเป็นต้นทุนโครงการ เนื่องจาก APOT ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนและ 
มีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนมาพัฒนาโครงการเหมืองแร่โพแทช อย่างไรก็ตามอัตราก�าไรข้ันต้น
ของปี 2562 ที่ต�่าลงกว่าในอดีต เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่

1 การบรหิารโครงการก่อสร้าง เช่น อปุสรรคในการเข้าพืน้ท่ีก่อสร้าง ผูร้บัเหมาช่วงท�างาน 
ไม่เรยีบร้อยทิง้งาน ท�าให้บรษิทัฯ ต้องหาผูร้บัเหมารายใหม่และแก้ไขงานเดมิ ต้นทนุค่าแรง
ที่เพ่ิมข้ึนจากท�างานเกินกว่าแผนงานที่วางไว้และค่าปรับที่ไม่สามารถส่งมอบงานได้ 
ตามเงื่อนไข

2 การปรับลดราคางานก่อสร้างลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน

3 โครงสร้างของรายได้จากการให้บรกิารก่อสร้างเปลีย่นแปลงจากงานระบบท่อไปเป็นงาน
ระบบโยธา โดยอัตราก�าไรขั้นต้นของงานโยธาโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 
7 ซึ่งต�่ากว่างานระบบท่อและระบบวิศวกรรมที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นโดยเฉล่ียอยู่ระหว่าง
ร้อยละ15 ถึงร้อยละ 20

 • ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากับ 376.25 ล้านบาท 
และ 31.56 ล้านบาท ตามล�าดับ 

- ค่าใช้จ่ายในการบรหิารเท่ากบั 376.25 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนั
ของปีก่อน 57.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 18.16 เกิดจาก

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีความ โดยบริษัทฯและคู่กรณีได้ท�าสัญญาประนีประนอม 
ยอมความช�าระคืนหลักประกันและดอกเบ้ียให้แก่บริษัทผู้รับเหมาร่วมประมาณ  
44 ล้านบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 36.2 และ ข้อ 36.6) 

2. การปรบัปรุงส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงานที่ประกาศใช้ เม่ือ 5 เมษายน 2562 ที่ก�าหนดค่าชดเชยกรณีนายจ้าง
เลกิจ้างลกูจ้างทีท่�างานตดิต่อกนั 20 ปี ให้มีสิทธิได้รบัเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัรา
สุดท้าย 400 วัน ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 6.69 ล้านบาท 

- ค่าใช้จ่ายทางการเงนิเท่ากบั 31.56 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัรอบระยะเวลาเดยีวกนัของ
ปีก่อนจ�านวน 10.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.24 ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยของเงินกู้
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ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯ กู้ยืมมาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ สิ้นปี 2562 มียอด
เงินกู้ยืมระยะสั้นและหุ้นกู้คงเหลือ 473.05 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ตามล�าดับ

 • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 6.11 ล้านบาท ลดลง 38.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 118.92 
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานและก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีลดลง รายละเอียดภาษีเงินได้
แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30

 • ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 293.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
ขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.56 ขณะที่รอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,040.57 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55

 • ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

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

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

ทีอาร์ซี 38.71 -240.01 -280.26 -2,328.69

2.87% -18.50% -20.21% -172.68%

สหการวิศวกร 5.69 117.58 45.18 91.23

0.28% 13.92% 2.19% 10.29%

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค - 24.66 0.14 19.89

- 29.75% 10.36% 23.40%

ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ 4.04 -0.65 1.89 -6.59

30.96% -11.30% 14.01% -112.30%

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 57.29 -88.71 -293.28 -2,040.57

1.70% -3.92% -8.56% -88.55%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิ

 - อัตราก�าไรขั้นต้น

  อัตราก�าไรขั้นต้นในปี 2562 อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.70 สูงกว่ากว่าอัตราก�าไร(ขาดทุน) ขั้นต้นใน
ปี 2561 ที่อยู่ที่ระดับร้อยละ -3.92 อัตราก�าไรขั้นต้นของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้

  -  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีอัตราก�าไร
ขั้นต้นเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน สาเหตุตามเหตุผลข้างต้นในหัวข้อก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 

  -  กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ ส่งมอบโครงการแล้วเสร็จในปี 2561 ดังนั้นปี 2562  
จึงไม่มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างและด�าเนินการแจ้งเลิกกิจการร่วมค้าเมื่อเดือนตุลาคม 2562

  -  บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ มีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 30.96 เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนท่ีมี
อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.01 เนื่องจากปริมาณลูกค้ารายใหม่มีปริมาณลดลงท�าให้ค่าแรงและ
อุปกรณ์ในการตั้งติดมิเตอร์แรกเข้าของการใช้บริการต้นทุนบริการจ�าหน่ายน�้าประปาลดลงจากปีก่อน 
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 - อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน 5 ปี ย้อนหลัง ดังนี้ 

ผลการ
ด�าเนิน
งาน

ก�าไรสุทธิ
ของทีอาร์ซี
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ตราไว้
ที่ใช้อ้างอิง

อัตรา
เงินปันผล

(บาทต่อหุ้น)

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

หลังหัก
ส�ารองตาม
กฎหมาย

เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผล หุ้นปันผล

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

ปี 2562 -280.26 0.125 งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

3.  การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

 • สินทรัพย์รวม

 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัย์รวมทัง้สิน้จ�านวน 3,715.63 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�านวน 659.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.59 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
 31 ธันวาคม 

2562
31 ธันวาคม 

2561
เพิ่ม (ลด)

ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,011.58 2,342.15 669.43 28.58

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินทุนในการร่วมค้า 51.61 24.62 26.99 109.62

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 595.91 640.96 -45.05 -7.03

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 56.53 48.04 8.49 17.67

รวมสินทรัพย์ 3,715.63 3,055.78 659.85 21.59

 รายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญได้แก่ 

1. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระเพิ่มขึ้นจ�านวน 127.68 ล้านบาท จากงานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จแต่
ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

2. เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญา เพิ่มขึ้น 262.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงิน
จ่ายล่วงหน้าค่าเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ การออกแบบของระบบบรกิารคลังสินค้า และค่าจ้างผูร้บั
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เหมาช่วงให้ด�าเนินการบางส่วนของโครงการซึ่งสอดคล้องกับเงินรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า
ตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 

3. ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง เพิ่มขึ้น 112.09 ล้านบาท เงินประกันผลงาน
เป็นหลักประกันข้อผิดพลาดหรือความเสียหายในช่วงระยะเวลา 1 ปี ถึง 2 ปี โดยก�าหนดไว้
ในเงือ่นไขในสญัญาก่อสร้างว่าจะหกัเงินไว้ตามอตัราทีต่กลงของค่าบรกิารทีเ่รยีกเกบ็ในแต่ละ
ครัง้ ซึง่ในปีนีบ้รษิทัฯส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้าและได้รบัช�าระเงนิจากลูกหนีก้ารค้ามากกว่า
ปีก่อนจึงท�ามียอดคงเหลือลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างสูงกว่าปีก่อน

 • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน
 31 ธันวาคม 

2562
31 ธันวาคม 

2561
เพิ่ม (ลด)

ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน 2,276.29 1,512.99 763.30 50.45

เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 503.05 761.55 -258.50 -33.94

หนี้สินไม่หมุนเวียน 96.70 78.22 18.48 23.63

รวมหนี้สิน 2,876.05 2,352.77 523.28 22.24

ส่วนของผู้ถือหุ้น 839.59 703.02 136.57 19.43

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,715.63 3,055.78 659.85 21.59

 รายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่ส�าคัญได้แก่

- หนีส้นิหมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้ 763.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูค้า
ตามสัญญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 692.54 
ล้านบาท ดังนี้

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2562 986.56

ณ 31 ธันวาคม 2561 294.02

เพิ่มขึ้น 692.54

*ในระหว่างปี 2562 เพิ่มขึ้นจากการได้รับโครงการใหม่ตามเงื่อนไข 877.26

ทยอยส่งมอบผลงานก่อสร้างท�าให้เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 184.72

การเปลี่ยนแปลงของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 692.54

*ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับโครงการใหม่ที่มีเงื่อนไขขอรับเงินล่วงหน้าตามสัญญาจากเจ้าของโครงการจ�านวน 7 

โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 6,434.51 ล้านบาท โดยมีอัตราเงินรับล่วงหน้าตามสัญญาอยู่ระหว่างร้อยละ 7 ถึง

ร้อยละ 20

- เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ลดลง 258.50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืม
และหุ้นกู้
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- ส่วนของผูถื้อหุน้ต้นงวดจากจ�านวน 703.02 ล้านบาท เป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ปลายงวดจ�านวน 
839.59 ล้านบาท ในระหว่างปีมีการเพิม่ทนุหุน้สามัญใจ�านวน 427.99 ล้านบาท และผลการ
ด�าเนินงานขาดทุนส�าหรับปี จ�านวน 293.28 ล้านบาท 

 4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มแีหล่งทีม่าของเงนิทนุจากเงนิรบัจากการด�าเนนิงาน เงนิทนุจากส่วนของผูถ้อื
หุน้ การออกหุน้กู ้และเงนิกูจ้ากธนาคารพาณชิย์ ท้ังนีก้ารกูย้มืเงนิเพือ่การบรหิารงานโครงการมกัเป็นการกูย้มื
ระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซ่ึงปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจ�าค�้าวงเงิน 
จากสถานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั มีผลการด�าเนนิ
งานอยู่ในระดับที่ดีจนสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากค�้าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ อีกทั้ง
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จ�านวน 
182.19 ล้านบาท เพิ่มจากสิ้นปีก่อนที่มีเงินสดคงเหลือ 82.26 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม 2562 2561 2560

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 61.25 (491.64) 339.21

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (95.08) (79.79) (59.99)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 130.10 316.99 (56.32)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 3.66 0.33 4.44

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 99.93 (254.11) 227.34

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 82.26 336.37 109.03

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 182.19 82.26 336.37

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แยก
ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมด�าเนินงาน จ�านวน 61.25 ล้านบาท เกิดจากผลการด�าเนินงานของปี
ปัจจุบัน

-  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 95.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุน
ในอุปกรณ์จ�านวน 80.33 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงานประกอบ
ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ และการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด (AT 
Energy) จ�านวน 25.37 ล้านบาท ปัจจุบัน AT Energy มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเป็น
ทุนช�าระแล้ว 50.75 ล้าน ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50

- เงินสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ จ�านวน 130.10 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงนิเพิม่ทนุหุน้สามญั 
428 ล้านบาท จ่ายช�าระคืนกู้ยืมสถาบันการเงินและบุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน 258.75 ล้านบาท 
เงินสดจ่ายช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้จ�านวน 34.03 ล้านบาท
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อัตราส่วนความเพียงพอของทุน

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 3.43 3.35 0.67

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)* 0.60 1.09 0.15

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)** -4.91 -87.79 16.28

ตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

 *อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถืง หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ออก

หุ้นกู้หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น

 **อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หมายถึง ก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้บวก 

ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ�าหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตัดจ�าหน่ายค่าความนิยม ค่าตัดจ�าหน่าย 

ส่วนลด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากสัญญาช่าการเงิน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ อตัราส่วนหนีสิ้นทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น
และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3.43 เท่า 0.60 เท่าและ 
-4.91 เท่า ตามล�าดับ  ภายใต้ข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้บริษัทฯต้องด�ารงอัตราส่วนทางการ
เงิน 2 ประการได้แก่ บริษัทฯต้องด�ารงอัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า  2  เท่า 
และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ไม่ต�า่กว่า 4 เท่า จากผลประกอบการของปีนีท้ีม่ผีลขาดทนุท�า
ให้บริษัทฯไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไว้ได้ อย่างไรก็ผู้ถือหุ้นกู้ยินยอมผ่อน
ผันการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้ไปจนถึงวันครบก�าหนดไถ่ถอน (17 มีนาคม 2563) ณ สิ้นปี 2562 
บริษัทฯมีหุ้นกู้คงเหลือ จ�านวน 30 ล้านบาท

5.  ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต 

การขยายตวัของกลุม่อตุสาหกรรมพลงังาน ปิโตรเคม ีและงานสาธารณปูโภคโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ 
ของภาครัฐ มีการขยายตัวมากของธุรกิจขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินและการลงทุน แผนพัฒนาประเทศ ทิศทาง
เศรษฐกจิ รวมทัง้ทศิทางการเมอืงในประเทศ การเปลีย่นแปลงรฐับาลล้วนมผีลต่อความต่อเนือ่งของการผลกัดนั 
โครงการลงทนุก่อสร้างขนาดใหญ่ และมผีลต่อความเชือ่ม่ันและการตดัสินใจลงทนุของภาคเอกชน การด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับความต่อเน่ืองของการได้รับงานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้  
โดยลักษณะงานก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องผ่านการแข่งขันคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น การประมูลราคา และ 
การปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดก่อนลงนามในการสญัญา บางโครงการทีค่าดว่าจะเปิดประมลูกป็ระกาศเลือ่น
ระยะเวลาออกไปจากสาเหตุหลายประการตามสภาวการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นโครงการขนาดกลางตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปจ�าเป็นต้องมีเงินทุน 
หมุนเวียนค่อนข้างสูงเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าจ้าง
ส�าหรับการให้บริการก่อสร้างภายหลังจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานภายในระยะเวลาที่ให้เครดิตเทอม  
บริษทัฯ จงึมนีโยบายในการขอสนิเชือ่โครงการจากสถาบนัการเงนิและจดัหาเงนิทนุหมุนเวยีนจากแหล่งต่างๆ 
เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินท่ัวไปจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตรา 
ดอกเบีย้อาจมผีลต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯทีต้่องรบัภาระจดัหาแหล่งเงนิทนุภายนอกมาจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จนกว่าจะได้รับช�าระค่างานจากเจ้าของโครงการ
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15. งบการเงิน
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึสรปุ
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว ้
ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระ
จากกลุ่มบรษิทัและบรษัิทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี  
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่อง 
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้การรับรู้
รายได้และต้นทุนจากสัญญาก่อสร้าง
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ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับรายได้และต้นทุน 
การให้บริการก่อสร้าง และข้อ 4.19 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง และ
ประมาณการหนีสิ้นจากโครงการก่อสร้าง ข้าพเจ้าพจิารณาว่าการรบัรูร้ายได้ ต้นทนุและประมาณการผลขาดทนุ 
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้างเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ ต้นทุน
จากสัญญาก่อสร้างที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญเม่ือเปรียบเทียบกับ 
รายได้รวม ต้นทนุรวมของกลุม่บรษิทั นอกจากนี ้กระบวนการในการวดัมลูค่ารวมถงึรอบระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
ในการรับรูร้ายได้ ต้นทนุและประมาณการผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิข้ึนนัน้เป็นเรือ่งทีต้่องใช้ดลุยพนิจิทีม่นียัส�าคญั
ของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้ความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสทีจ่ะเกดิผลขาดทุน
และวัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ารายได้ ต้นทุนและประมาณการ
ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

• สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งรายได้จากสัญญา
ก่อสร้าง การประมาณการและการปรับเปล่ียนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้และต้นทุน 
การประมาณการขั้นความส�าเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มีขึ้น
เพื่อควบคุมกระบวนการในการท�าสัญญา การประมาณการและการปรับเปล่ียนต้นทุนโครงการ 
การบันทึกรับรู้รายได้ ต้นทุนและการประมาณการขั้นความส�าเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง 

• ตรวจสอบต้นทนุทีเ่กดิข้ึนจรงิกบัเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค�านวณขัน้ความส�าเรจ็
ของงานจากต้นทนุจรงิทีเ่กดิขึน้ ตรวจสอบขัน้ความส�าเรจ็ของงานท่ีประมาณโดยผูบ้รหิารโครงการ
กับรายงานการประเมินที่ส่งให้เจ้าของโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสาร
ประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบโครงการ 
สอบทานเหตุผลสนับสนุนของผู้บริหารเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างขั้นความส�าเร็จของงาน 
ที่พิจารณาจากสัดส่วนของงานก่อสร้างที่ท�าเสร็จจริงซ่ึงประเมินโดยวิศวกรโครงการ และข้ัน 
ความส�าเร็จของงานที่พิจารณาจากต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง ณ วันสิ้นรอบกับต้นทุน 
ค่าก่อสร้างที่ประมาณไว้ เข้าเย่ียมชมโครงการและเข้าร่วมสังเกตการณ์การวัดขั้นความส�าเร็จ
ของงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�าไรขั้นต้นของงานก่อสร้างกับประมาณการต้นทุนโครงการ  
เพื่อประเมินการประมาณผลขาดทุนท่ีอาจจะเกิดข้ึน อ่านสัญญาก่อสร้าง และสอบถามผู้บริหาร
เกี่ยวกับเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณ
การผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ งบ
ก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าป ี
แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรยีม 
ให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่ต่อข้อมูลอืน่ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท้ีไ่ด้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอื
ปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็น
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล
ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี ้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมนิความสามารถ 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง และ 
การใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัและบรษิทั
หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ
เมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
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• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิรวม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอ 
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด 
เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ 
ทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร 

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร 
และจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์  
หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัและ
บริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียง
พอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชี
ทีไ่ด้รับจนถึงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ 
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 
รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์
ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่บรษิทัเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้า 
รับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่ส�าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มี 
นัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ 
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด 
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุด 
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญ 
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้ 
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า 
ไม่ควรสือ่สารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุล 
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงานฉบบันีค้อื นายพรีะเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์

นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  182,190,307  82,256,498  94,272,402  7,181,371 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5, 7  700,182,413  715,322,660  470,894,794  483,621,496 

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 8, 32 1,138,171,522 1,010,493,370  411,364,652  614,444,722 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 5, 8  215,365,886  103,272,163  68,764,298  49,252,312 

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญา  
     ก่อสร้าง

5  519,905,415  257,517,738  195,643,205  57,643,521 

งานระหว่างก่อสร้าง 32  80,347,572  60,122,790  73,684,933  28,633,519 

สินค้าคงเหลือ 9  5,569,072  5,542,143  5,513,620  5,513,620 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  -  -  - -

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 10  132,129,377  69,254,538  105,133,686  49,196,854 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11  37,720,197  38,371,044  20,071,133  29,142,459 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,011,581,761 2,342,152,944 1,445,342,723 1,324,629,874 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกัน 12  10,541,000  16,359,848  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  -  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  -  -    476,073,232  476,073,232 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14  25,374,900  -    25,374,900  -   

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15  26,238,088  24,622,523  2,375,587  2,375,587 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16  595,908,490  640,962,329  570,689,998  605,773,668 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17  10,747,317  12,972,717  10,566,825  12,530,286 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18  28,972,354  12,999,513  13,367,178  8,545,005 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  6,270,818  5,710,394  5,467,898  5,453,223 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  704,052,967  713,627,324 1,103,915,618 1,110,751,001 

รวมสินทรัพย์ 3,715,634,728 3,055,780,268 2,549,258,341 2,435,380,875 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
     จากธนาคาร

19  473,051,025  581,803,829  249,051,025  480,000,000 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5, 20  508,636,964  744,130,976  265,726,265  496,667,959 

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  561,624,301  349,488,927  87,707,043  132,056,482 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 8, 32  -    6,000,000  -    -   

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  100,571,546  45,457,691  13,103,899  10,468,588 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 8, 32  986,559,280  294,016,021  387,031,413  24,821,591 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  -  -    748,000,000  510,000,000 

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 21  76,892,717  24,530,822  8,100,699  6,350,827 

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22  30,000,000  179,749,895  30,000,000  179,749,895 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด
     ช�าระภายในหนึ่งปี

23  2,291,375  4,210,861  526,000  -   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  -    10,929,548  -  - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24  39,717,338  34,227,610  28,076,826  28,135,840 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,779,344,546 2,274,546,180 1,817,323,170 1,868,251,182 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
     ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

23  1,581,878  1,765,375  1,581,878  - 

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25  75,121,612  56,453,560  63,327,598  47,845,082 

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  96,703,490  78,218,935  84,909,476  67,845,082 

รวมหนี้สิน 2,876,048,036 2,352,765,115 1,902,232,646 1,936,096,264 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
     0.125 บาท

26 1,198,393,355 1,198,393,355

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

26  770,397,245  770,397,245 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  
     0.125 บาท

26 1,198,393,355 1,198,393,355

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

26 -  770,395,728 -  770,395,728 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26, 27  -   1,041,739,823  -   1,041,739,823 

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

ก�าไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

บริษัทฯ 26, 28  -    73,371,225  -    73,371,225 

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

ยังไม่ได้จัดสรร  (347,048,326) (1,168,874,948)  (551,367,660) (1,386,222,165)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  15,615,647  14,525,756  -  - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  868,112,804  732,309,712  647,025,695  499,284,611 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ 
     บริษัทย่อย

 (28,526,112)  (29,294,559)  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  839,586,692  703,015,153  647,025,695  499,284,611 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,715,634,728 3,055,780,268 2,549,258,341 2,435,380,875 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

รายได้ 5

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  3,365,403,314  2,256,649,610  1,347,898,068  1,329,568,297 

รายได้จากการให้บริการอื่น  13,055,991  5,725,201  -  - 

ดอกเบี้ยรับ  1,663,775  837,141  1,130,447  234,802 

รายได้อื่น  46,487,417  41,311,535  37,477,325  18,724,048 

รวมรายได้  3,426,610,497  2,304,523,487  1,386,505,840  1,348,527,147 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 5  3,312,213,706  2,344,764,613  1,309,189,128  1,569,576,700 

ต้นทุนการให้บริการอื่น  8,958,142  6,327,582  -  - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  376,253,363  318,426,612  320,509,815  272,737,424 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  433,399  365,688,596  1,093,095  1,805,762,835 

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -    1,212,730,981  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย  3,697,858,610  4,247,938,384  1,630,792,038  3,648,076,959 

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

     จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 

     ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(271,248,113) (1,943,414,897) (244,286,198) (2,299,549,812)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14.2  -   (47,389,365)  -  - 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 15.1  1,615,566  1,963,196  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย

     ภาษีเงินได้

(269,632,547) (1,988,841,066) (244,286,198) (2,299,549,812)

ต้นทุนทางการเงิน 5 (31,561,509) (21,289,459) (40,792,517) (27,867,071)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (301,194,056) (2,010,130,525) (285,078,715) (2,327,416,883)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 30  6,106,998 (32,298,577)  4,822,172 (1,271,187)

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (295,087,058) (2,042,429,102) (280,256,543) (2,328,688,070)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

     ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

          ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 

3,660,970  242,984  -    -   

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  -    1,117,110  -  - 

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน 

     ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้

 3,660,970  1,360,094  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  3,660,970  1,360,094  -    -   

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (291,426,088) (2,041,069,008) (280,256,543) (2,328,688,070)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (293,284,426) (2,040,572,652) (280,256,543) (2,328,688,070)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

     ของบริษัทย่อย

(1,802,632) (1,856,450)  -    -   

(295,087,058) (2,042,429,102) (280,256,543) (2,328,688,070)

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (292,194,535) (2,039,445,503) (280,256,543) (2,328,688,070)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

     ของบริษัทย่อย

 768,447 (1,623,505)  -  - 

(291,426,088) (2,041,069,008) (280,256,543) (2,328,688,070)

ก�าไรต่อหุ้น 31 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (0.038) (0.331) (0.036) (0.378)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(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 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  36,684,066  -  -  (36,684,066)  - 

เงินปันผลจ่าย  -    -  -  (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 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  770,395,728  1,041,739,823  73,371,225  (1,386,222,165)  499,284,611 

ขาดทุนส�าหรับปี  -  -  -  (280,256,543)  (280,256,543)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -  -  -  -  - 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  -  -  -  (280,256,543)  (280,256,543)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างปี 26.3  427,997,627  -  - -  427,997,627 

โอนทุนส�ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

     เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

26.2  -    (1,041,739,823)  (73,371,225)  1,115,111,048  -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  1,198,393,355  -    -    (551,367,660)  647,025,695 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (301,194,056) (2,010,130,525) (285,078,715) (2,327,416,883)
รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  115,446,270  112,872,397  103,319,039  100,962,278 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  837,182  365,688,596  1,093,095  1,805,762,835 
(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (1,325,000)  3,149,091 (1,325,000)  1,538,182 
(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ (2,291,461) (18,926) (1,056,407) (7,801)
ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์  844,933  1,613,862  627,849  1,653,214 
ค่าเผ่ือการด้อยค่าอุปกรณ์  -    343,607  -  - 
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -    1,212,730,981  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -    47,389,365  -  - 
ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (1,615,566) (1,963,196)  -  - 
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง (2,296,900)  37,095,921  -    20,782,380 
ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  23,422,245  10,308,110  19,919,771  8,345,689 
ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  250,105  829,895  250,105  829,895 
ดอกเบี้ยรับ (1,395,744) (837,141) (1,130,447) (234,802)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  31,561,509  21,673,193  40,792,517  28,343,666 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
     และหนี้สินด�าเนินงาน

(137,756,483) (199,254,770) (122,588,193) (359,441,347)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  14,303,065 (275,329,556)  11,889,520 (143,861,111)
รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ (127,678,152) (156,879,247)  203,080,070 (256,834,064)
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง (112,093,723) (10,819,256) (19,511,986) (3,901,046)
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง (262,387,677)  72,069,118 (137,999,684)  112,299,423 
งานระหว่างก่อสร้าง (20,224,782) (3,879,572) (45,051,414)  18,017,741 
สินค้าคงเหลือ (26,929) (28,523)  -  - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  650,847 (2,457,383)  9,071,326 (6,771,831)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (560,424)  870,469 (14,675)  811,240 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (218,494,352)  285,624,471 (210,191,925)  252,422,339 
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  212,135,374 (63,784,795) (44,349,439) (88,053,342)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า (6,000,000)  6,000,000  -  - 
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  55,113,855 (3,325,468)  2,635,311 (1,901,468)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  692,543,259 (77,264,276)  362,209,822 (57,168,517)
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  54,658,795 (33,215,407)  1,749,872 (30,393,829)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  5,489,727  11,079,557 (59,014)  11,106,185 

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  149,672,400 (450,594,638)  10,869,591 (553,669,627)
จ่ายส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (4,754,193) (3,279,244) (4,437,255) (3,260,973)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (91,531,543) (52,023,277) (55,936,833) (28,197,747)
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  7,861,314  14,249,361  -  - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  61,247,978 (491,647,798) (49,504,497) (585,128,347)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)  5,833,767 (30,300)  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)  -    -   (255,913) (594,947)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม (25,374,900)  -   (25,374,900)  -   

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า  -   (15,299,850)  -    -   

ดอกเบี้ยรับ  1,380,825  836,964  1,130,447  233,479 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์  3,495,243  50,290  1,327,019  39,158 

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (80,333,693) (63,437,315) (77,791,808) (46,234,770)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (82,600) (1,909,712) (56,600) (1,909,712)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (95,081,358) (79,789,923) (101,021,755) (48,466,792)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
     เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(108,752,804)  511,446,146 (230,948,975)  409,642,317 

เงินกู้ยืมระยะสั้น (ลดลง)  -   (30,000,000)  -   (30,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    883,000,000  909,000,000 
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -   (645,000,000) (497,000,000)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  427,997,627  -    427,997,627  -   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้  -    180,000,000  -    180,000,000 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  -   (1,080,000)  -   (1,080,000)
ช�าระคืนหุ้นกู้ (150,000,000) (300,000,000) (150,000,000) (300,000,000)
ดอกเบี้ยจ่าย (34,025,933) (20,395,658) (46,529,560) (21,639,034)
จ่ายเงินปันผล  -   (11,739,506)  -   (11,739,506)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง) (5,112,671) (11,238,895) (901,809) (7,232,788)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  130,106,219  316,992,087  237,617,283  629,950,989 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  3,660,970  332,687  -    -   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  99,933,809 (254,112,947)  87,091,031 (3,644,150)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  82,256,498  336,369,445  7,181,371  10,825,521 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  182,190,307  82,256,498  94,272,402  7,181,371 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ช�าระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (13,670,539)  5,857,734 (13,670,539)  16,423,542 

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ  2,458,947  1,132,897  2,458,947  1,132,897 

จ่ายหุ้นปันผล  -    36,684,066  -    36,684,066 

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  -    1,117,110  -    -   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

 บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมิูล�าเนาในประเทศไทย ธุรกจิหลกั 
ของบริษัทคือ การให้บริการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและการด�าเนินงาน 

2.1 งบการเงนิรวมนีไ้ด้จัดท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรัคชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีบ่รษิทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

2562 2561

ถือหุ้นโดยบริษัท

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

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท

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 อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน

70.00 70.00

TRC Engineering LLC 
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท) 

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน

70.00 70.00

2.2 บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล
ตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการส่ังการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้น

2.3 บรษิทัน�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัมอี�านาจในการควบคมุบรษิทั
ย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
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2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ 
ของบริษัท 

2.5 สนิทรัพย์และหน้ีสนิตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึง่จดัต้ังในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
รายปี ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้
แล้ว 

2.7 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2.8 บริษัทจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

2.9 บรษัิทย่อยมกีารร่วมการงานประเภทการด�าเนนิงานร่วมกนั (Joint operation) ระหว่างบรษิทัย่อยและผูร่้วมด�าเนนิงาน 
อื่น (Other joint operators) บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของ 
การด�าเนินงานร่วมกันตามส่วนของตนในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ส่วนได้เสียในการ
ด�าเนินงานร่วมกัน

2562 2561

ร้อยละ ร้อยละ

กิจการร่วมค้า สหไฮโดร ก่อสร้าง ไทย - -

 ในระหว่างปี 2561 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 
ได้ร่วมลงนามหนงัสอืสญัญาร่วมค้า กจิการร่วมค้า สหไฮโดร โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่การเข้าประกวดราคาและด�าเนนิ
งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกบัการประปาส่วนภมิูภาค โดยมีสดัส่วนการลงทนุระหว่างบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั 
และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามล�าดับ ต่อมามีการจัดท�าและลงนามใน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จะไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเกิดจากการด�าเนินการ และให้บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนิน
การโครงการดงักล่าว ทัง้นี ้บรษิทัย่อยมภีาระจากการให้กจิการร่วมค้าใช้วงเงนิหนงัสอืค�า้ประกนัของบรษิทัย่อยเป็น
จ�านวนเงิน 131 ล้านบาท

3. หลักเกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

3.1 หลักเกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายก�าหนดตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยได้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ท�าขึ้นตามแบบก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมี
ในงบการเงินส�าหรับบริษัทมหาชนจ�ากัด ที่ก�าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

 ข้อมลูทางการเงนิทัง้หมดมกีารปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ให้แสดงเป็นหลกัพนับาทยกเว้นท่ีระบไุว้
เป็นอย่างอื่น

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว 
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 

3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

 ในระหว่างปี สภาวชิาชพีบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงจ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย 
ให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการให้แนวปฏิบตัทิางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ฉบับที่ 16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทนุสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

 มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือ 
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน 
ความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้จะน�ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการ 
ที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่า การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้และต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 
(Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณาอัตราส่วนของงาน 
ที่ท�าเสร็จซ่ึงค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงแล้ว จนถึงวันส้ินปีกับต้นทุนงานก่อสร้าง
ทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาประกอบด้วย โดยจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง
ทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน 

 อย่างไรก็ตามกรณีที่ได้รับเงินค่าก่อสร้างมากกว่ารายได้ที่ต้องรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ จะบันทึกไว้ใน
บัญชี “รายได้รับล่วงหน้า” ส่วนกรณีได้รับเงินค่าก่อสร้างน้อยกว่ารายได้ที่ต้องรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ
จะบันทึกไว้ในบัญชี “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ”

 ต้นทุนในการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างท้ังหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของแต่ละ
โครงการ (โดยค�านึงถึงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ

 ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ต้นทนุงานก่อสร้างทีเ่กดิขึน้จรงิ แต่ยงัมไิด้จัดสรรเข้าเป็นต้นทนุในการให้บรกิารในส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุได้แสดง
ไว้เป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน

 งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดข้ึนในแต่ละโครงการ  
ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส�าคัญของความเป็นเจ้าของ
สินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับ
สินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยค�านวณจากเงินต้นคงค้าง

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวนเงินที่เหลือ
อยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่จะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญ
ที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุนทันทีโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริหาร

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 บรษิทัและบรษัิทย่อยตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเท่ากบัจ�านวนหนีท้ีค่าดว่าจะเรยีกเกบ็เงนิจากลูกหนีไ้ม่ได้โดยประมาณ
การด้วยวธิพีจิารณาลกูหนีเ้ป็นแต่ละราย พจิารณาจากความสามารถในการช�าระหนีแ้ละจ�านวนเงินทีค่าดว่าจะได้รบั
ช�าระจากลูกหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

 สนิค้าส�าเรจ็รปูแสดงในราคาทนุ หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืค�านวณ
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

 วตัถดุบิ สารเคม ีอะไหล่และวสัดโุรงงานแสดงในราคาทนุหรอืมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า ราคาทนุ 
ของวัตุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต 
เมื่อมีการเบิกใช้

 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้น 
อยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และ
ต้นทนุอืน่ๆ ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการได้มาซึง่สินค้า และหกัด้วยส่วนลดการค้าและเงนิทีไ่ด้รบัคืนจากการซือ้สนิค้า

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนที่จ�าเป็น
ต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
บริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมต้ังแต่
วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมหมดไป

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า 
(ถ้ามี) และบรษิทัจะบนัทกึผลก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายในงบก�าไรขาดทนุในงวดทีม่กีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุน้ัน  
และในกรณท่ีีเงนิลงทุนดงักล่าวเกดิการด้อยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทนุจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จและบริษัทจะรับรู้รายได้เงินปันผลเมื่อมีการประกาศจ่ายจากบริษัทย่อย

4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

 บริษัทร่วม หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไป แล้วบริษัท 
จะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.7 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา   

 ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร และอุปกรณ์ 
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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 ราคาทนุรบัรูเ้มือ่เริม่แรกทีไ่ด้สนิทรพัย์มารวมถงึต้นทนุทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสนิทรพัย์เพือ่ให้สนิทรพัย์อยู่
ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ได้ตามวัตถปุระสงค์รวมทัง้ต้นทุนในการรือ้ถอน ขนย้าย และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัย์
ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 
การใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 3 - 30 ปี
  เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี
  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 ปี
  ยานพาหนะ 5 ปี

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

 บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน 
เมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

 บรษิทัและบรษิทัย่อยตดัรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ�าหน่ายสินทรพัย์ รายการผลก�าไรหรอื
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายหรือตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่า
ราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนถกูตดัจ�าหน่ายและบนัทกึในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็โดยวธิเีส้นตรงตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี

 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

 ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัหมายถึง บุคคลหรอืกจิการทีมี่อ�านาจควบคุมบรษิทั ถกูควบคุมโดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและ
บคุคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมและมีอทิธิพลอย่างมีนยัส�าคัญกบับรษิทั ผูบ้รหิารส�าคญั 
กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับคุคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วข้องกบั
บุคคลเหล่านั้น

 ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�านึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.10 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 การเช่าสนิทรพัย์ซึง่ความเสีย่งและกรรมสทิธิข์องสินทรพัย์ทีเ่ช่าเป็นของผูใ้ห้เช่า ได้จดัประเภทเป็นการเช่าด�าเนนิงาน 
ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าด�าเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบภายใต้อายุสัญญาเช่า
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4.11 สัญญาเช่าการเงิน

 บริษัทย่อยบันทึกสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจ�านวนเท่ากับราคายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ว
แต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ซึ่งใช้อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าส�าหรับการคิดลดเพื่อค�านวณมูลค่าปัจจุบันของจ�านวน
เงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าตามยอดคง
เหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

4.12 เงินตราต่างประเทศ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิด
รายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลง
ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ 
หากสนิทรพัย์นัน้มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า บรษิทัและบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของสินทรพัย์ 
หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจาก 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการ 
เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหัก 
ค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ�าหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัท
และบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการ
สามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายน้ันผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรู้ 
และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผูที้ไ่ม่มีความเกีย่วข้องกนั

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

        ผลประโยชน์ระยะสั้น

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

 บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงนิทีบ่รษิทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสินทรพัย์ของบรษิทั
และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนักงาน)

 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน นอกจากนั้นบริษัท
และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได่แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงาน 
ครบก�าหนดระยะเวลา
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 บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืนของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย 
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระได้ท�าการประเมนิภาระผูกพันดงักล่าวตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่หลกัการประมาณการดงักล่าว 
ต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา 
การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะและราคาทองค�า

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหนีส้นิรับรู้เมือ่มีภาระผูกพันในปัจจุบนัซึง่เกดิจากเหตกุารณ์ในอดตีและมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อยจะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพือ่จ่ายช�าระภาระผกูพนัดังกล่าวและสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.16 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ  
โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค�านวณขึ้นจากผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับ 
ฐานภาษขีองสนิทรพัย์หรอืหนีส้นินัน้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์และหนีส้นิ
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูรบัรูเ้ป็นรายได้ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชหีรอืค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้รอการตดับญัชโีดย
จะรบัรูใ้นก�าไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถ้อืหุน้หรอืก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่

 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษจีะถกูรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีมือ่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีจากการด�าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี

 สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชถีกูวัดมูลค่าโดยใช้อตัราภาษเีงนิได้ส�าหรบังวดทีบ่รษิทัและบรษิทัย่อย
คาดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชหีรอืจะจ่ายช�าระหนีสิ้นภาษเีงินได้ โดยใช้อตัราภาษี
และกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลา 
ที่รายงาน 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลด
มูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน�า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธ ิ
ตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

 ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีใน 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน 
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4.17 ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่
ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างปี

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูของกลุม่บรษิทัหลายข้อก�าหนดให้มกีารวดัมลูค่ายตุธิรรมทัง้สนิทรพัย์ทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน

 เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�าหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• ข้อมูลระดบั 3 เป็นข้อมลูส�าหรบัสินทรพัย์หรอืหนีส้นิท่ีไม่ได้มาจากข้อมลูทีส่งัเกตได้ (ข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้)

 หากข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุธิรรมของสินทรพัย์หรอืหนีสิ้นถกูจัดประเภทล�าดบัช้ันของมูลค่ายุตธิรรมทีแ่ตก
ต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลที่อยู่ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

4.19 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่
แสดงในงบการเงนิและต่อขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กดิขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลูกหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

 ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการต้นทนุการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้าง
และน�ามาค�านวณจ�านวนและมลูค่าวสัดกุ่อสร้างทีต้่องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถงึค่าแรง ค่าโสหุย้ ทีต้่องใช้ในการ
ให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

 ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน

 บรษิทัและบรษัิทย่อยรบัรูป้ระมาณการหนีสิ้นส�าหรบัการเรยีกร้องการรบัประกนัผลงานทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนจากโครงการ
ก่อสร้างทีไ่ด้เสรจ็สิน้ในระหว่างปี โดยพจิารณาจากปรมิาณการซ่อมแซมทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต รายการทีเ่กิดข้ึน 
จริงในอดตีและมลูค่าของสญัญาก่อสร้าง บรษิทัและบรษัิทย่อยคาดว่ารายจ่ายเหล่านีส่้วนใหญ่จะเกดิขึน้ในรอบปีบญัชี 
ถัดไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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 ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง

 บริษทัและบริษทัย่อยรบัรูป้ระมาณการผลขาดทนุส�าหรับโครงการก่อสรา้งทีบ่ริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะมต้ีนทนุ
เกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนจบโครงการ

 ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ

 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับจากความล่าช้าส�าหรับโครงการที่ไม่สามารถส่งมอบงาน 
ให้เสร็จทันภายในเวลาที่ก�าหนด โดยพิจารณาจากอัตราค่าปรับตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาและเป็นจ�านวนท่ีบริษัท
และบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

 บริษทัและบริษทัย่อยจะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุเมือ่มลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญั
และเป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงนิลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคัญ
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้
ดลุยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสัญญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัและบรษิทัย่อยได้โอนหรอืรบัโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม ่
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
ขาดทนุจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิาร
จ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าควรรบัรูจ้�านวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิ
ได้รอการตดับญัชเีป็นจ�านวนเท่าใด โดยพจิารณาถงึจ�านวนก�าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น 
อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ อตัราการเปลีย่นแปลงในจ�านวนพนกังาน และราคาทองค�า 
เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง 

 หนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย ซึง่ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิในการประเมนิผลของคดทีีถ่กู
ฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท สาธารณรัฐเมอริเซียส บริษัทย่อย

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จ�ากัด ไทย บริษัทย่อย

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ ไทย บริษัทย่อย

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท ฮ่องกง บริษัทย่อย

TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน บริษัทย่อย

TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน บริษัทย่อย

บริษัท อาเซียนโปแตซ ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ไทย บริษัทร่วม

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด ไทย บริษัทร่วม

รายการที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ :

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

2562 2561 2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง - - 4 9 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยจ่าย - - 24 7 อัตราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี
(2561 : ร้อยละ 2.5 - 4.5 
ต่อปี)

รายได้อื่น - - 9 4 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง - 16 - 16 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า 1 2 1 2 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้อื่น 11 9 9 8 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง - 138 - - ราคาตามสัญญา
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ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 289,798 219,489

บริษัทร่วม 383,420 382,537 383,420 382,537

กิจการร่วมค้า 2,156 6,487 1,775 6,237

รวม 385,576 389,024 389,024 608,263

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (383,420) (382,537) (664,983) (594,906)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
     - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

2,156 6,487 10,010 13,357

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

      - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม 7,854 7,854 7,854 7,854

กิจการร่วมค้า 42,626 45,691 42,626 45,691

รวม 50,480 53,545 50,480 53,545

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854) (7,854) (7,854) (7,854)

รวมลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
     - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

42,626 45,691 42,626 45,691

เงนิจา่ยลว่งหนา้แกผู่ร้บัเหมาชว่งตามสญัญากอ่สรา้ง 

      - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า 6,461 32,454 - -

รวม 6,461 32,454 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 60,384 60,129

รวม - - 60,384 60,129

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (60,384) (60,129)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 1,306,517 1,306,517

รวม - - 1,306,517 1,306,517

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (1,306,517) (1,306,517)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - -
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 6,221 11,481

กิจการร่วมค้า 14,414 44,072 - -

รวม 14,414 44,072 6,221 11,481

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 748,000 510,000

รวม - - 748,000 510,000

ในปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทบันทึก
หนีส้ญูและค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัเงนิให้กูย้มืแก่ทอีาร์ซ ีอนิเวสเม้นท์ ลิมิเตท็ และ ทอีาร์ซ ีอนิเตอร์เนช่ันแนล ลมิเิตท็  
พร้อมดอกเบีย้ค้างรบั มูลค่ารวมทัง้สิน้ 1,505.3 ล้านบาท (รวมเงนิให้กูย้มืระยะส้ันพร้อมดอกเบีย้ค้างรบัในส่วนทีไ่ม่เกีย่วข้อง
กับการลงทุนใน APOT จ�านวน 3.8 ล้านบาท) และยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทให้บริการแก่บริษัท
ร่วม ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  และรายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ คิดเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 365.7 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพัฒนาโครงการของบริษัทร่วมตามที่กล่าว
ในหมายเหตุ 14 และบริษัทร่วมค้างช�าระค่างวดงานที่บริษัทวางใบแจ้งหนี้เป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริหารเห็นว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะไม่ได้รับช�าระเงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย รวมถึงค่างวดงานดังกล่าว

รายการเคลือ่นไหวของเงนิให้กูย้มืและเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีเ่กีย่วข้องส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มดัีงนี้

พันบาท

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 
2561

เพิ่มขึ้น ลดลง การปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริษัทย่อย 3,222 224 - (29) 3,417

TRC Engineering LLC บริษัทย่อย 56,704 - - - 56,704

TRC Middle East LLC บริษัทย่อย 203 60 - - 263

รวม 60,129 284 - (29) 60,384

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,129) (284) - 29 (60,384)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ - - - - -
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พันบาท

เงินให้กู้ยืม
ลักษณะ

ความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลอื 

ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561

เพิ่มขึ้น ลดลง การปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2562

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 - - - - -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) มีก�าหนด
ช�าระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

เงินให้กู้ยืมแก่ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท และทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในหุ้นสามัญ 
ของบรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ�ากดั (มหาชน) ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหต ุ14 โดยเป็นการลงทนุในระยะยาว ดงันัน้บรษิทั
จึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น ลักษณะความสัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื 
ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 
2561

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 
2562

บริษัท สหการวิศกร จ�ากัด บริษัทย่อย 456,000 843,000 (551,000) 748,000

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็คสหการ บริษัทย่อย 54,000 40,000 (94,000) -

รวม 510,000 883,000 (645,000) 748,000

เงินกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี (31 ธันวาคม 2561 :  ร้อยละ 2.5 - 4.5 ต่อปี)  
และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.4 และ 35.5
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารนีเ้ป็นผลประโยชน์ทีจ่่ายให้แก่ผูบ้รหิารของบรษิทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิได้แก่ เงนิเดอืน
และผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้อง รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบแทนในรปูอืน่ ทัง้นีผู้้บรหิารของบรษิทัหมายถงึบคุคลทีก่�าหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

     ผลประโยชน์ระยะสั้น 29 33 23 33

     ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3 2 2 2

          รวม 32 35 25 35

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

เงินสดในมือ 1,757 1,354 451 451

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 180,433 80,902 93,821 6,730

รวม 182,190 82,256 94,272 7,181

 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก�าหนด
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ - 3,111 - 3,111

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

3 - 6 เดือน 372 10,627 372 10,627

6 - 12 เดือน 4,226 34,147 4,226 35,204

มากกว่า 12 เดือน 378,822 333,166 378,822 334,731

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 383,420 381,051 383,420 383,673

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (383,420) (381,051) (383,420) (381,051)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - 2,622

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 584,506 439,580 373,968 330,162

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 25,473 183,735 - 55,349

3 - 6 เดือน 38 83,106 - 83,066

6 - 12 เดือน 21 6 - -

มากกว่า 12 เดือน 96,513 12,596 84,776 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 706,551 719,023 458,744 468,577

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,928) (11,928) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 223 (668) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 694,846 706,427 458,744 468,577

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 694,846 706,427 458,744 471,199
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2,156 7,973 12,027 14,239

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 279,546 210,351

อื่นๆ 3,180 2,409 2,141 1,687

รวมลูกหนี้อื่น 5,336 10,382 293,714 226,277

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,486) (281,563) (213,855)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 5,336 8,896 12,151 12,422

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 700,182 715,323 470,895 483,621

 บรษิทัและบริษทัย่อยได้โอนสทิธเิรยีกร้องในการรับเงนิจากลกูหนีก้ารค้าเพือ่เป็นหลักประกนัวงเงนิสนิเช่ือทีไ่ด้รบัจากธนาคาร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลอืของลกูหนีก้ารค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหนีก้ารค้าซึง่ใช้เป็นหลักประกนัวงเงนิสนิเชือ่
เป็นจ�านวนประมาณ 140 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท: -ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2561 : 935 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท 
: 827 ล้านบาท)

8. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระและเงินรับล่วงหน้า

     จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

มูลค่างานตามสัญญา 21,707,496 19,357,590 9,649,236 12,432,894

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 10,127,035 12,355,890 5,294,370 8,687,951

หัก : หนี้สูญ - (300) - (300)

หัก : มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (9,975,423) (11,639,113) (5,270,037) (8,098,028)

สุทธิ 151,612 716,477 24,333 589,623

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 1,138,171 1,010,493 411,364 614,445

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (986,559) (294,016) (387,031) (24,822)

รวม 151,612 716,477 24,333 589,623



178
รายงานประจำาปี 2562

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 223,220 111,126 76,618 57,106

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854) (7,854) (7,854) (7,854)

ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง - สทุธิ 215,366 103,272 68,764 49,252

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

มูลค่างานตามสัญญา  - 600,000 - -

มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ - 6,000 - -

หัก : การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ - - - -

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - 6,000 - -

9. สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

วัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง 7,939 7,909 7,892 7,892

สินค้าคงเหลือ 8 11 - -

รวม 7,947 7,920 7,892 7,892

หัก : ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (2,378) (2,378) (2,378) (2,378)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 5,569 5,542 5,514 5,514
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10. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ปี 2558 - 7,861 - -

ปี 2559 6,522 6,522 - -

ปี 2560 26,674 26,674 20,999 20,999

ปี 2561 26,423 28,198 26,423 28,198

ปี 2562 72,510 - 57,712 -

132,129 69,255 105,134 49,197

 บรษิทัและบรษิทัย่อยแสดงภาษเีงินได้ถกูหัก ณ ทีจ่่ายเป็นสินทรพัย์ เนือ่งจากบรษิทัและบรษัิทย่อยมสีทิธขิอคนืภาษข้ีางต้น 
อย่างไรกต็าม มลูค่าทีจ่ะได้รบัคนืของภาษเีงินได้ดังกล่าวขึน้อยู่กบัการใช้สทิธขิอคนืภาษแีละผลการตรวจสอบภาษีของบรษิทั
และบริษัทย่อยโดยหน่วยงานของรัฐ

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 21,423 12,058 10,724 8,015

ลูกหนี้กรมสรรพากร 11,067 24,372 7,431 20,459

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,230 1,941 1,916 668

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 37,720 38,371 20,071 29,142

12.  เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก 
ธนาคารและหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.4
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จ�ากัด

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามสัญญา 
ร่วมทนุกบับรษัิท เอก็ซ์เซ้นส์ อนิฟอร์เมช่ัน เซอร์วสิ จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิธรุกจิด้านการให้บรกิารวจิยัพฒันาระบบตรวจสอบ  
ควบคุมผ่านระบบ IOT ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด

 เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ท่ี 8/2562 มมีตอินมุติัให้บรษิทัเข้าลงนามสญัญาร่วมทุน 
กับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จ�ากัด เพ่ือ
ด�าเนนิธรุกจิผลติและจ�าหน่ายพลังงาน คดิเป็นสดัส่วนถอืหุน้ร้อยละ 45, 45, 10 ตามล�าดบั โดยจดทะเบยีนเมือ่วนัท่ี  
14 สงิหาคม 2562 ด้วยทนุจดทะเบยีน 1 ล้านบาท บรษิทัลงทนุเป็นจ�านวน 449,900 บาท ต่อมาเม่ือวนัที ่27 พฤศจกิายน  
2562 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท โดยมีทุนช�าระ 
50.75 ล้านบาท บริษัทลงทุนเป็นจ�านวน 25.38 ล้านบาท

 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)

 ตามข้อตกลงการขอประทานบัตรระหว่างบริษัทร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อตุสาหกรรมในเดอืนมกราคม 2558 บรษิทัร่วมมภีาระผกูพนัในการจ่ายช�าระเงินผลประโยชน์พเิศษฯ จ�านวน 8 งวด 
เป็นจ�านวนเงินงวดละ 433 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี คดิเป็นจ�านวนเงนิทัง้หมด 569 ล้านบาท  
เริม่ต้ังแต่ปี 2561 และมข้ีอผกูพนัในการจ่ายช�าระเงนิกองทนุต่างๆทกุปีตลอดอายปุระทานบตัร ทัง้นี ้บรษิทัร่วมได้รบั
หนังสอืจากส�านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัชยัภมูเิรยีกร้องให้ช�าระเงนิผลประโยชน์พเิศษฯงวดที ่1 จ�านวน 569 ล้านบาท  
พร้อมค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งครบก�าหนดในเดือน
สิงหาคม 2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบัตร ตามนัยมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

 ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทร่วมได้จัดสรรและเรียกช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จ�านวนไม่เกิน 29 ล้านหุ้น 
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท ระยะเวลาจองซื้อและช�าระค่าหุ้น 
ในเดอืนกรกฎาคม 2561 ทัง้นี ้เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาจองซือ้และช�าระค่าหุน้เพิม่ทนุแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้ 
รายใดช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุน

 บรษิทัร่วมดงักล่าว ยงัคงไม่สามารถจ่ายช�าระเงนิผลประโยชน์พเิศษฯงวดที ่1 ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พเิศษ
ดังกล่าวได้ เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการด�าเนินการหาแหล่งเงินทุนจากทั้งในส่วนการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ
จากการขอวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย์ ทัง้นี ้ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 บรษิทัร่วมได้รบัแจ้งให้บรษิทัช�าระเงนิ
ผลประโยชน์พิเศษฯ งวดที่ 2 จ�านวน 569 ล้านบาท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 หากพ้นก�าหนดเวลาช�าระเงิน  
บรษิทัร่วมจะต้องช�าระค่าปรบัในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของจ�านวนเงนิทีต้่องช�าระเงินผลประโยชน์พเิศษเพือ่ประโยชน์
แก่รัฐ ปัจจุบันบริษัทร่วมยังคงไม่สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดังกล่าวได้ 

 และเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ของบริษัทร่วม ได้มีมติอนุมัติการแก้ไข
เปลีย่นแปลงราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทนุจากราคาหุน้ละ  68.43 บาทเป็นราคาหุน้ละ 15.00 บาทต่อหุน้ และพจิารณา
อนุมัติการเรียกช�าระค่าหุ้นครั้งที่ 1 จ�านวนไม่เกิน 35 ล้านหุ้นโดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้น
เดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้น 526 ล้านบาท และระยะเวลาจองซื้อและ
ช�าระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562

 ต่อมา วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทร่วม ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติขยายระยะ
เวลาการจองซ้ือและช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากเดิมวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562 
เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
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 เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาจองซือ้และช�าระค่าหุน้เพิม่ทนุระหว่างวนัที ่27 - 31 พฤษภาคมและ 4 มิถนุายน ถงึวันที ่5  
สิงหาคม 2562 แล้ว ผลปรากฎว่ามีผู้ถือหุ้นมาช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 5 ราย เป็นจ�านวนเงิน 18.38 ล้านบาท 
แต่จ�านวนเงนิทีไ่ด้รบัช�าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุจากการจดัสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุในครัง้นีไ้ม่เป็นไปตามแผนการด�าเนนิ
งานทีว่างไว้ ท�าให้บรษิทัร่วมไม่สามารถด�าเนนิการตามแผนงานต่อได้ บรษัิทร่วมจึงคนืเงนิช�าระค่าหุน้สามัญเพิม่ทนุ
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

 ดงันัน้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ท่ี 3/2562 วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2562 มมีตอินมุตัใิห้บรษิทัไม่ด�าเนนิการใดๆ 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษัทร่วมจนกว่าจะมีแหล่งเงินทุน 
ที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ และอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัท บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ทัง้จ�านวน เป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ 1,361 ล้านบาท เนือ่งจากสถานการณ์ของบรษิทัร่วมมีความไม่แน่นอนทีส่�าคัญ อาทิ
เช่น ภาระในการช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนประทานบัตร 
และยงัมคีวามไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทนุเพิม่เตมิในการพฒันาโครงการเหมอืงแร่โปแตช ท้ังในส่วนการเพ่ิมทนุ 
ที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ /หรือการได้รับสินเชื่อจาก
ธนาคารพาณิชย์  ท�าให้บริษัทร่วมเกิดปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของแผนพัฒนาโครงการ
ของบริษัทร่วม รวมถึงการที่บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสียเข้ามาในผลประกอบการรวม
เป็นจ�านวนมากต่อเนื่องกันมาหลายปี และจะต้องรับรู้มากขึ้นในอนาคตจากการบันทึกค่าปรับจากการท่ีบริษัท
ร่วมไม่สามารถช�าระเงินผลประโยชน์พิเศษฯที่ต้องช�าระทุกๆ ปี ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้บันทึกส�ารอง 
เผื่อขาดทุนไว้เต็มจ�านวนส�าหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วมแล้ว บริษัทยังคงม ี
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการอย่างดท่ีีสดุเพือ่ให้ได้คนืมาซ่ึงมลูค่าของสนิทรพัย์เหล่านัน้มากทีส่ดุเท่าที่ 
จะเป็นไปได้ และในอนาคตถ้าได้รับคืนมาซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น บริษัทก็จะสามารถกลับรายการส�ารอง 
เผื่อขาดทุนที่เกินความจ�าเป็น และรับรู้ก�าไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากส�ารองดังกล่าวได้

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

 ในระหว่างปี บรษิทัหยุดรบัรูส่้วนแบ่งขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ�ากดั (มหาชน) ในงบการเงนิรวม  
เนื่องจากส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) นั้นมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินมูลค่าส่วนได้
เสียของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) นั้นแล้ว

 ในระหว่างปี บรษิทัไม่ได้บนัทกึส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) จากการลงทนุในบรษิทั แอท เอนเนอจ ีโซลูช่ัน จ�ากัด เนือ่งจาก
ผลกระทบของรายการดังกล่าว ไม่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

พันบาท

ชื่อบริษัท

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) - 47,389 - 1,117

รวม - 47,389 - 1,117



185
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ล้านบาท

2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน 6 23

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,846 6,871

หนี้สินหมุนเวียน (2,700) (1,928)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (3,003) (3,459)

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,149 1,507

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13 25.13

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 289 379

การตัดรายการระหว่างกัน - (13)

ค่าความนิยม 847 847

รวม 1,136 1,213

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (1,213) (1,213)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม (77) -

  สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

ล้านบาท

2562 2561

รายได้ 15 7

ก�าไร (ขาดทุน) (359) (186)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 4

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (359) (182)
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15.1   ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)

 ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

พันบาท

ชื่อบริษัท

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด 1,615 1,963 - -

รวม 1,615 1,963 - -

 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จาก 
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เนื่องจากผลกระทบของรายการดังกล่าว ไม่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

15.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�าคัญ

 บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จ�ากัด

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

ล้านบาท

2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 2

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 77 127

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14 15

หนี้สินหมุนเวียน (53) (100)

สินทรัพย์ - สุทธิ 47 44

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 24 22

  สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

รายได้ 152 138

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (3) (2)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1) (1)

ก�าไร (ขาดทุน) 3 4

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 3 4
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม  (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2562

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

ราคาทุน 

ที่ดิน 142,062 - - - 142,062

อาคาร 293,748 164 - 7,928 301,840

เครื่องมือและอุปกรณ์ 561,462 28,711 (4,130) 10,011 596,054

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

98,978 1,182 (1,637) - 98,523

ยานพาหนะ 97,937 2,992 (12,527) - 88,402

งานระหว่างก่อสร้าง 15,214 37,084 - (17,939) 34,359

รวมราคาทุน 1,209,401 70,133 (18,294) - 1,261,240

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (35,295) (11,419) - - (46,714)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (368,478) (84,784) 2,845 - (450,417)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

(78,471) (9,872) 1,582 - (86,761)

ยานพาหนะ (85,851) (7,276) 12,031 - (81,096)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (568,095) (113,351) 16,458 - (664,988)

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า (344) - - - (344)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 640,962 595,908
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งบการเงินรวม  (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2561

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

ราคาทุน 

ที่ดิน 142,062 - - - 142,062

อาคาร 285,984 761 - 7,003 293,748

เครื่องมือและอุปกรณ์ 502,704 39,511 (12,019) 31,266 561,462

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

97,657 5,353 (4,775) 743 98,978

ยานพาหนะ 97,907 30 - - 97,937

งานระหว่างก่อสร้าง 31,121 23,640 - (39,547) 15,214

รวมราคาทุน 1,157,435 69,295 (16,794) (535) 1,209,401

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (24,558) (10,737) - - (35,295)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (303,285) (75,691) 10,498 - (368,478)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

(69,924) (13,198) 4,651 - (78,471)

ยานพาหนะ (74,924) (10,927) - - (85,851)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (472,691) (110,553) 15,149 - (568,095)

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า - (344) - - (344)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 684,744 640,962



190
รายงานประจำาปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2562

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

ราคาทุน 

ที่ดิน 140,472 - - - 140,472

อาคาร 293,715 164 - 7,928 301,807

เครื่องมือและอุปกรณ์ 418,276 25,862 (2,930) 10,011 451,219

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

87,961 1,012 (1,599) - 87,374

ยานพาหนะ 76,725 2,992 (9,553) - 70,164

งานระหว่างก่อสร้าง 15,214 37,084 - (17,939) 34,359

รวมราคาทุน 1,032,363 67,114 (14,082) - 1,085,395

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

อาคาร (35,293) (11,417) - - (46,710)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (257,321) (73,675) 2,504 - (328,492)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

(68,404) (9,439) 1,549 - (76,294)

ยานพาหนะ (65,571) (6,768) 9,130 - (63,209)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (426,589) (101,299) 13,183 - (514,705)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 605,774 570,690
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2561

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

ราคาทุน 

ที่ดิน 140,472 - - - 140,472

อาคาร 285,951 761 - 7,003 293,715

เครื่องมือและอุปกรณ์ 379,463 38,068 (7,547) 8,292 418,276

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

85,886 4,859 (3,527) 743 87,961

ยานพาหนะ 76,725 - - - 76,725

งานระหว่างก่อสร้าง 12,817 18,970 - (16,573) 15,214

รวมราคาทุน 981,314 62,658 (11,074) (535) 1,032,363

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (24,558) (10,735) - - (35,293)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (197,792) (65,506) 5,977 - (257,321)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้ส�านักงาน

(59,316) (12,500) 3,412 - (68,404)

ยานพาหนะ (55,586) (9,985) - - (65,571)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (337,252) (98,726) 9,389 - (426,589)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 644,062 605,774

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ค่าเสื่อมราคาในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยู่ใน

    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

57,388 66,285 47,979 61,005

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 55,963 44,268 53,320 37,721

รวม 113,351 110,553 101,299 98,726

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว  
แต่ยังใช้งานอยู ่มลูค่าตามบญัชก่ีอนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัย์ดงักล่าวมจี�านวนเงนิประมาณ 245 ล้านบาท 
และ 204 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะของบริษัทจ�านวนเงินประมาณ 155 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ตามล�าดับ)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องมือและยานพาหนะซึ่งได้มา 
ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงนิ โดยมมูีลค่าสทุธติามบญัชเีป็นจ�านวนประมาณ 13 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล�าดับ  
(เฉพาะของบริษัทจ�านวนเงินประมาณ 9 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามล�าดับ)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทได้น�าที่ดินและอาคารซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 100 ล้านบาท  
ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม 
2562

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 26,521 82 (363) - 26,240

รวมราคาทุน 26,521 82 (363) - 26,240

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (13,548) (2,096) 151 - (15,493)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (13,548) (2,096) 151 - (15,493)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,973 10,747

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม 
2561

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 24,076 1,910 - 535 26,521

รวมราคาทุน 24,076 1,910 - 535 26,521

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (11,229) (2,319) - - (13,548)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (11,229) (2,319) - - (13,548)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,847 12,973



193
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม 
2562

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 25,682 57 - - 25,739

รวมราคาทุน 25,682 57 - - 25,739

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (13,152) (2,020) - - (15,172)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (13,152) (2,020) - - (15,172)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,530 10,567

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม 
2561

เพิ่มขึ้น จ�าหน่าย/
ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 23,237 1,910 - 535 25,682

รวมราคาทุน 23,237 1,910 - 535 25,682

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (10,916) (2,236) - - (13,152)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (10,916) (2,236) - - (13,152)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,321 12,530

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ค่าตัดจ�าหน่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยู่ใน

    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

8 14 7 14

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,088 2,305 2,013 2,222

รวม 2,096 2,319 2,020 2,236
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18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

18.1  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30,638 14,997 14,560 10,639

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1,666) (1,997) (1,193) (2,094)

28,972 13,000 13,367 8,545

 การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการที่รับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - - - 476

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,291 3,694 - - 14,985

ประมาณการหนี้สินอื่น 3,230 11,947 - - 15,177

รวม 14,997 15,641 - - 30,638

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่าการเงิน (1,997) 331 - - (1,666)

รวม (1,997) 331 - - (1,666)

สุทธิ 13,000 15,972 - - 28,972
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พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการที่รับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - - - 476

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,849 1,442 - - 11,291

ประมาณการหนี้สินอื่น 3,349 (119) - - 3,230

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 228 (228) - - -

รวม 13,902 1,095 - - 14,997

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่าการเงิน (1,507) (490) - - (1,997)

รวม (1,507) (490) - - (1,997)

สุทธิ 12,395 605 - - 13,000

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการที่รับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - - - 476

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,569 3,096 - - 12,665

ประมาณการหนี้สินอื่น 594 825 - - 1,419

รวม 10,639 3,921 - - 14,560

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่าการเงิน (2,094) 901 - - (1,193)

รวม (2,094) 901 - - (1,193)

สุทธิ 8,545 4,822 - - 13,367
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

รายการที่รับรู้ใน
ก�าไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - - - 476

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8,552 1,017 - - 9,569

ประมาณการหนี้สินอื่น 2,411 (1,817) - - 594

รวม 11,439 (800) - - 10,639

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่าการเงิน (1,623) (471) - - (2,094)

รวม (1,623) (471) - - (2,094)

สุทธิ 9,816 (1,271) - - 8,545

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

เงินเบิกเกินบัญชี 7.12 (2561 : 6.87) - 1,804 - -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 5.25 36,565 - 36,565 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3.00 - 5.25
(2561 : 3.00 - 4.60)

436,486 580,000 212,486 480,000

รวม 473,051 581,804 249,051 480,000
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20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 14,414 44,072 - -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 426,323 434,822 208,549 234,976

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,852 5,792

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 3,585 17,717 3,074 17,702

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 2,369 5,689

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 64,315 247,520 47,882 232,509

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 508,637 744,131 265,726 496,668

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายส�าหรับค่าใช้จ่าย ภาระผูกพันภาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบัโครงการก่อสร้างทีบ่รษิทัให้บรกิารแก่บรษิทัร่วมแห่งหนึง่ทีบ่นัทกึเข้ามาเป็นต้นทนุโครงการเป็นจ�านวนทัง้ส้ิน 157.8 ล้าน
บาท

21. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 21,977 2,554 24,531 3,797 2,554 6,351

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 9,957 68,736 78,693 7,537 8,563 16,100

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (12,918) (11,117) (24,035) (3,233) (11,117) (14,350)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (2,297) - (2,297) - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 16,719 60,173 76,892 8,101 - 8,101
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 18,774 876 19,650 14,962 - 14,962

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 40,768 2,554 43,322 20,650 2,554 23,204

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (32,339) (876) (33,215) (30,394) - (30,394)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (5,226) - (5,226) (1,421) - (1,421)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 21,977 2,554 24,531 3,797 2,554 6,351

22. หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อัตรา
ดอกเบี้ย การช�าระดอกเบี้ย อายุ ครบก�าหนด

พันบาท

หุ้นกู้

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ร้อยละ 
4.80

ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561

2 ปี
2 วัน

17 มีนาคม 2563 30,000 180,000

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า 30,000 180,000

หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย  - (250)

หุ้นกู้ - สุทธิ 30,000 179,750

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (30,000) (179,750)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - -

 ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดและหน้าที่บางประการซึ่งรวมถึง 
การด�ารงอตัราส่วนหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) และอตัราความสามารถ 
ในการจา่ยดอกเบี้ย (EBITDA to Interest Ratio) ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาตลอดอายุของหุ้นกู้ ทัง้นี้ หนี้สิน 
ให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัได้พจิารณาตามหลกัความระมัดระวงัและได้บนัทกึส�ารองเผือ่ขาดทนุ ส�าหรบัสนิทรพัย์ทีเ่กีย่วข้องกบั 
โครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วม ส่งผลกระทบให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่สามารถด�ารงอัตราส่วน 
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (EBITDA to Interest Ratio) ตามทีก่�าหนดไว้ในสญัญา ท�าให้หุน้กูด้งักล่าวเป็นหนีส้นิทีต้่อง
จ่ายคนืเมือ่ทวงถามทนัท ีบรษิทัจงึได้จัดประเภทหุน้กูด้งักล่าวรวมเป็นส่วนของหุน้กูท่ี้ถงึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี ท้ังจ�านวน 
อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้แจ้งความประสงค์จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก�าหนด ด้วยการท�าค�าเสนอ 
ซือ้หุน้กูก้บัผู้ถอืหุน้กูท้กุราย การจัดประเภทหนีส้นิดงักล่าวเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

 ต่อมาบริษัทได้ช�าระเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะไถ่ถอนก่อนครบก�าหนดแล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562



199
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นสัญญาเช่าการเงินส�าหรับ
เครื่องมือและยานพาหนะ มีรายละเอียดจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายช�าระดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

2562 2561

เงินต้น ดอกเบี้ย
รอตัด

ยอดช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ย
รอตัด

ยอดช�าระ

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระ 

    ภายในหนึ่งปี

2,291 112 2,403 4,211 204 4,415

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระ

    หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

1,582 108 1,690 1,765 23 1,788

รวม 3,873 220 4,093 5,976 227 6,203

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

2562 2561

เงินต้น ดอกเบี้ย
รอตัด

ยอดช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ย
รอตัด

ยอดช�าระ

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระ 

    ภายในหนึ่งปี

526 89 615 - - -

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระ

    หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

1,582 108 1,690 - - -

รวม 2,108 197 2,305 - - -

 บรษิทัและบรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัลสีซิง่เพือ่เช่าเครือ่งมอืและยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทั 
โดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

 ภายใต้เงือ่นไขของสญัญาดงักล่าวข้างต้น บรษิทัจะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อจ�ากดัต่างๆ ทีก่�าหนดไว้ในสัญญาดงักล่าว

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ได้แสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงก�าหนด 32,971 29,696 26,448 26,505

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 121 1,044 - -

อื่นๆ 6,625 3,488 1,629 1,631

รวม 39,717 34,228 28,077 28,136

25. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

25.1 จ�านวนเงนิส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจากงานแสดงได้ดงัน้ี

งบการเงินรวม (พันบาท)

2562 2561

ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ต้นปี

50,865 5,589 56,454 44,806 4,619 49,425

ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย

    - การแก้ไขในโครงการ

        ผลประโยชน์พนักงาน

            หลังออกจากงาน

10,052 - 10,052 - - -

ต้นทุนบริการในปัจจุบันและ 

    ดอกเบี้ย

11,642 1,728 13,370 8,815 1,493 10,308   

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (3,783) (971) (4,754) (2,756) (523) (3,279)

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ปลายปี
68,776 6,346 75,122 50,865 5,589 56,454
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท

2562 2561

ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ต้นปี

43,131 4,714 47,845 38,794 3,966 42,760

ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย

    - การแก้ไขในโครงการ

        ผลประโยชน์พนักงาน

            หลังออกจากงาน

8,862 - 8,862 - - -

ต้นทุนบริการในปัจจุบันและ 

    ดอกเบี้ย

9,632 1,425 11,057 7,093 1,253 8,346

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (3,783) (654) (4,437) (2,756) (505) (3,261)

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ปลายปี
57,842 5,485 63,327 43,131 4,714 47,845

25.2 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

 มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

2562 2561 2562 2561

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในก�าไรขาดทุน

    ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย 10,052 - 8,862 -

    ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

        -  ต้นทุนการให้บริการ 4,569 4,529 3,315 3,422

        -  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,801 5,779 7,742 4,924

รวม 23,422 10,308 19,919 8,346
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25.3 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.28 - 2.43 2.28 - 2.43 2.28 2.28

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 5.00 5.00 5.00 5.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละต่อปี) 0 - 20.00 0 - 20.00 0 - 20.00 0 - 20.00

ราคาทองค�า (บาท) 20,600 20,600 20,600 20,600

  บริษัทและบรษิทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ  
 5 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท : 4 ล้านบาท) (2561 : 5 ล้านบาท เฉพาะบริษัท : 5 ล้านบาท) 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบรษิทั 
 และบริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 9 ปี) (2561 : 9 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ : 9 ปี)

25.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ 
 พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (5.2) 5.9 (4.0) 4.6 (4.3) 5.0 (3.3) 3.8

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต      

    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

7.5 (6.6) 4.8 (4.3) 6.3 5.5 4.0 (3.6)

การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน      

    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (5.5) 1.8 (4.3) 1.6 (4.6) 1.6 (3.6) 1.4

ราคาทองค�า (1,000 บาท) 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1) 0.1 (0.1)

 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานได้ลงราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2562 โดยก�าหนดอตัราค่าชดเชย 
 เพิม่เตมิกรณนีายจ้างเลกิจ้าง ส�าหรบัลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธไิด้รบัค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 
 ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ 
 เมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น 
 การแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยบริษัทรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน
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26. ทุนเรือนหุ้น

จ�านวนหุ้นสามัญ ทุนช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายการ
จ�านวนหุ้น
(พันหุ้น)

จ�านวนเงิน
(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
(พันบาท)

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 6,163,178 770,397

ลดลงระหว่างปี (12) (1) 27 มิถุนายน 2562

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 3,423,981 427,997 28 มิถุนายน 2562

ณ วันปลายปี 9,587,147 1,198,393

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 6,163,166 770,396 1,041,740

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 3,423,981 427,997 - 25 กรกฎาคม 2562

ลดลงเนื่องจากชดเชยผลขาดทุนสะสม - - (1,041,740)

ณ วันต้นปี 9,587,147 1,198,393 -

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

26.1  อนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 770,397,245.00 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่
จ�านวน 770,395,728.12 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท  
โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ�าหน่าย 12,135 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

26.2  อนุมัติการโอนทุนส�ารองตามกฎหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,041,739,823.00 บาท เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

26.3  อนุมัตกิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั จ�านวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ�านวน 3,423,981,013 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,395,728.12 บาท เพิ่มเป็น 1,198,393,354.75 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้
กับผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ต่อมาเมื่อวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เป็นจ�านวน 
1,198,393,354.75 บาท จ�านวน 9,587,147 หุ้น 

26.4  อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ�านวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้กับ 
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 0.125 บาท
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 27.  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า
หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้

28. ทุนส�ารองตามกฎหมาย

 บริษัท

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมี
จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 บริษัทย่อยในประเทศ

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผล
ก�าไร ซึ่งบริษัทท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนทุน
ของบริษัท ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ

 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวน 
ผลก�าไร จนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนทุนของบริษัท

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่
ส�าคัญดังต่อไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 504,108 484,114 376,621 421,705

ค่าเสื่อมราคา 113,351 110,553 101,299 98,726

ค่าตัดจ�าหน่าย 2,096 2,318 2,020 2,236

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา 2,323,505 1,515,632 888,175 846,768

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 110,970 109,301 85,069 88,065

(ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 10,874 - (111)
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30. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

30.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�าไรขาดทุน :

    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :

        ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 9,865 32,904 - -

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

    การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

        ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (15,972) (605) (4,822) 1,271

        รวม (6,107) 32,299 (4,822) 1,271

30.2  การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส�าหรับปี (301,194) (2,010,131) (285,079) (2,327,417)

อัตราภาษีที่ใช้ (%) 12% - 20% 12% - 20% 20% 20%

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ (65,669) (342,790) (57,016) (465,483)

รายการกระทบยอดผลกระทบทางภาษีเงินได้

    จากการตัดรายการระหว่างกัน 2,747 1,778 - -

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหัก

    ในการค�านวณก�าไรทางภาษี

    - ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย

        ในการค�านวณก�าไรทางภาษี (4,715) 261,964 16,738 377,751

    - ค่าใช้จ่ายมีสิทธิที่หักได้เพิ่มทางภาษี (2,819) (2,819) (2,812) (2,812)

    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 9,478 - -

    - ส่วนแบ่ง (ก�าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (323) (393) - -

    - ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 64,672 105,081 38,268 91,815

รวมรายการกระทบยอด 59,562 375,089 59,194 466,754

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (6,107) 32,299 (4,822) 1,271
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30.3  การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2562 2561

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี (301,194) (2,010,131)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ (65,669) 12% - 20% (342,790) 12% - 20%

รายการกระทบยอด 59,562 19.78 375,089 18.66

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (6,107) 2.03 32,299 1.61

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จ�านวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี (285,079) (2,327,417)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ (57,016) (20.00) (465,483) (20.00)

รายการกระทบยอด 52,194 18.30 466,754 20.05

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (4,822) (1.70) 1,271 0.05

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของก�าไรทางภาษี 
 ส่วนที่เกินกว่า 30,000 โอมานเรียล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน 2,208 ล้านบาท  
 (เฉพาะบริษัท : 2,207 ล้านบาท) (2561 : 2,142 ล้านบาท เฉพาะบริษัท : 2,137 ล้านบาท) ซึ่ง บริษัท ไม่ได้บันทึก 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้วคาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 200 ล้านบาท  
 42 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านโอมานเรียล (เฉพาะบริษัท : 200 ล้านบาท)  (2561 : 467 ล้านบาท 
 9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านโอมานเรียล เฉพาะบริษัท : 459 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลา 
 การให้ประโยชน์ภายในปี 2566 
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31. ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก�าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ด้วยจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามัญทีอ่อกอยูใ่นระหว่างปี โดยได้ปรบัจ�านวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปลีย่น
ไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการออกหุ้นปันผล 

 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561 2562 2561

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี (พันบาท) (293,284) (2,040,573) (280,257) (2,328,688)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (พันหุ้น) 7,709,188 6,163,166 7,709,188 6,163,166

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.038) (0.331) (0.036) (0.378)

32. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยก�าไรหรือขาดทุนที่รับรู้จนถึง
ปัจจุบันส�าหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวนประมาณ 10,211 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 5,368 ล้านบาท) 
(2561 : 12,416 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท : 8,716 ล้านบาท) มีจ�านวนเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างส�าหรับงาน
ระหว่างก่อสร้าง เป็นจ�านวนประมาณ 1,219 ล้านบาท (เฉพาะของบรษิทั: 485 ล้านบาท) (2561 : 1,071 ล้านบาท เฉพาะของ 
บริษัท : 643 ล้านบาท)  และมีจ�านวนเงินที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการส�าหรับ งานระหว่างก่อสร้างเป็นจ�านวน
ประมาณ 987 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 387 ล้านบาท) (2561 : 300 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท : 25 ล้านบาท)

33. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทั บรษิทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ  
3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2562 บริษัทและ
บรษิทัย่อยได้รบัรูเ้งนิสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงนิ 8 ล้านบาท (เฉพาะของบรษิทั : 5 ล้านบาท) (2561 : 8 ล้านบาท  
เฉพาะของบริษัท : 7 ล้านบาท)

34. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัทีผู่มี้อ�านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการด�าเนนิงาน
ได้รบัและสอบทานอย่างสม�า่เสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด�าเนินงาน 
ของส่วนงาน
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 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

  • ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 

  • ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

  • ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา

  • ส่วนงานขายและบริการอื่น

 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผูมี้อ�านาจตดัสนิใจสงูสดุสอบทานผลการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงค์ในการตดัสนิใจเกีย่วกบั 
การจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก�าไร 
หรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจาก 
การด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

 การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธรุกจิกบั
บุคคลภายนอก

 ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 มีดังต่อไปนี้ 

งบการเงินรวม  (พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้
บริการ
ระบบ

วศิวกรรม

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การ
ขายและ
บริการ

อื่น

รวมส่วน
งาน

รายการ
ปรับปรุง
และตัด
รายการ
ระหว่าง

กัน

งบการ
เงินรวม

รายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก 958,599 388,572 2,017,505 13,783 3,378,459 - 3,378,459

รายได้จากการให้บริการบริษัทย่อย - - - - - - -

รายได้จากการให้บริการบริษัทร่วม - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา (72,043) (29,203) (9,135) (4,393) (114,774) 1,423 (113,351)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (191,854) (77,769) (53,138) (1,079) (323,840) 3,551 (320,289)

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (145,031) (139,238) (51,411) 2,891 (332,789) 13,824 (318,965)

รายได้อื่น 46,487

ดอกเบี้ยรับ 1,664

ดอกเบี้ยจ่าย (31,562)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (433)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,615

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (301,194)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 6,107

ขาดทุนส�าหรับปี  (295,087)
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พันบาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้
บริการ
ระบบ

วศิวกรรม

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การ
ขายและ
บริการ

อื่น

รวมส่วน
งาน

รายการ
ปรับปรุง
และตัด
รายการ
ระหว่าง

กัน

งบการ
เงินรวม

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)

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,212,731)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (47,389)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,963

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,010,130)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (32,299)

ขาดทุนส�าหรับปี (2,042,429)

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บรษิทัและบรษิทัย่อยด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตร์เดยีว คือ ประเทศไทย ดงันัน้รายได้และสินทรพัย์ทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิ  
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2562 บรษิทัและบริษทัย่อย มรีายได้จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ665 ล้านบาท และ 676 
ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการระบบวิศวกรรม ตามล�าดับ (ปี 2561 มีรายได้ 
จากลกูค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงนิประมาณ 863 ล้านบาทและ 256 ล้านบาท ซึง่มาจากส่วนงานการให้บรกิาร 
ก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ตามล�าดับ)
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35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมีภาระผกูพนัเกีย่วเนือ่งกบัการซือ้วัสดกุ่อสร้าง และการจ้างผู้รบัเหมา 
ก่อสร้างเป็นจ�านวนเงินประมาณ 5,070 ล้านบาท 2 ล้านยูโร และ  1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัท :  
690 ล้านบาท 2 ล้านยูโร และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (31 ธันวาคม 2561 : 2,683 ล้านบาท และ  
1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษัท: 167 ล้านบาท และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

 35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

  บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เครื่องจักร รถยนต์และอุปกรณ์  
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

  บรษิทัและบรษิทัย่อยมจี�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ดงัน้ี

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

จ่ายช�าระ

    ภายใน 1 ปี 14 19 12 17

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8 10 7 9

 35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

  บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา และการรักษาความปลอดภัย อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี

  บริษัทและบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

จ่ายช�าระ

    ภายใน 1 ปี 3 1 2 1
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 35.4  หนังสือค�้าประกันธนาคาร

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 หนงัสือค�า้ประกนัออกโดยธนาคารในนามบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึง่เกีย่วเนือ่งกบั 
ภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ค�้าประกันการก่อสร้างและการประมูลงาน 

    ก่อสร้าง

1,605 ล้านบาท

-

1,746 ล้านบาท

1 ล้านยูโร

729 ล้านบาท

-

583 ล้านบาท

-

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับล่วงหน้าและ     

    เงินประกันผลงาน

1,417 ล้านบาท 734 ล้านบาท 407 ล้านบาท 142 ล้านบาท

ค�้าประกันอื่นๆ 6 ล้านบาท 7 ล้านบาท 5 ล้านบาท 6 ล้านบาท

รวม 3,028 ล้านบาท
-

2,487 ล้านบาท
    1 ล้านยูโร

1,141 ล้านบาท
-

731 ล้านบาท
-

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระจากการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ใช้วงเงินหนังสือค�้าประกัน
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 2 ล้านบาท)

 35.5 การค�้าประกัน

(ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 695 
ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 800 ล้านบาท) และค�า้ประกนัการช�าระหนีต้ามสญัญาเช่าทางการเงินของบรษิทั
ย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 23 ล้านบาท)

(ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการค�า้ประกันวงเงินสินเช่ือที่บริษัท
และบริษัทย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,380 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 3,268 ล้านบาท)

36. คดีฟ้องร้อง

36.1  เม่ือวนัที ่6 ธนัวาคม 2554 หน่วยงานของรฐัแห่งหนึง่มีจดหมายถงึธนาคารแห่งหนึง่ให้ยดึหนงัสือค�า้ประกันตามข้อเสนอ 
ทางการค้าทีบ่รษัิทได้วางไว้ต่อธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เนือ่งจากหน่วยงานของรฐัพจิารณาว่าบรษิทัไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวได้

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ 
ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนังสือค�้าประกันและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 27.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้ว
เสร็จ เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัท 
เพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามข้อเสนอทางการค้า

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกัน 
การยืน่ค�าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คอื หนงัสอืค�า้ประกนัของบรษิทั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2550 จ�านวน 20 ล้านบาท  
โดยมีเง่ือนไขให้ บริษัท และธนาคารร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชดใช้เงินจ�านวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันท่ี 29 ธันวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จ 
โดยให้ช�าระภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนอื่นที่บริษัทฟ้องให้ยกฟ้องเสียทั้งสิ้น
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  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐได้ย่ืนอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเม่ือวันที่ 16 
ตุลาคม 2558 บริษัทได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างศาลปกครองกลางพิจารณาค�าแก้อุทธรณ์ 
อย่างไรกต็าม บรษิทัได้บนัทกึประมาณการหนีส้นิท่ีอาจจะเกดิขึน้จ�านวน 20 ล้านบาทไว้ในงบการเงนิของบรษิทัแล้ว

36.2  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลแพ่งในข้อหาผิดสัญญา
จ้างท�าของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 17.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การในคดีดังกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค�าฟ้องของคู่กรณี  
โดยบริษัทย่อยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องบริษัทย่อย และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าผลงานตามสัญญาดังกล่าวจ�านวน 
10.9 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย

  เม่ือวนัที ่21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมคี�าพพิากษาให้บรษิทัย่อยช�าระค่าเสยีหายให้กบับรษิทัคูก่รณ ีจ�านวน 11 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ แล้วเสรจ็ และค่าฤชาธรรมเนยีม 0.1 ล้านบาท  
แทนคู่กรณี

 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยยังมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาล
ชั้นต้น 

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องขอวางหลักประกันตามค�าส่ังศาลช้ันต้นเพื่อของดการบังคับ
คดี และศาลชั้นต้นมีค�าสั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษัทย่อยวางหลักประกันและท�าหนังสือค�้าประกันแล้ว
ตามรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลักทรัพย์อันได้แก่ บัญชีเงินฝากประจ�าและหนังสือ
รับรองยอดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นเงินจ�านวน 15.4 ล้านบาท กับโฉนดที่ดินและ
หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ น.ส. 3 ต้ังอยู่ ต�าบลหนองกระโดน อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
รวมจ�านวน 7 แปลง เป็นพืน้ทีร่วม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อมหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทีด่นิจากส�านักงาน
ที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ล้านบาท ศาลชั้นต้นจึงให้งดการบังคับคดีไว้
ชั่วคราวจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าร้องขอทุเลาการบังคับคดี

  เม่ือวันที ่20 ตลุาคม 2558 ศาลอทุธรณ์ได้มคี�าพพิากษาว่า “ศาลมคี�าพพิากษาให้ยกค�าพพิากษาศาลชัน้ต้นให้จ�าหน่ายคดี  
เพื่อให้โจทก์และจ�าเลยไปด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการบังคับคดี” และเจ้าพนักงานบังคับคดี
มีค�าสั่งถอนการอายัดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลได้มีค�าสั่งให้คืนหลักประกัน และให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ จ�านวน 
0.2 ล้านบาท และเงินค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนจ�านวน 0.3 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกา 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2559 ศาลฎีกามีค�าพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลแพ่งไม่มีอ�านาจในการพิจารณา และให้โจทก์ไปด�าเนินคดีน้ีใน
อนุญาโตตุลาการ

  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 คู่กรณีได้ยื่นข้อเรียกร้องต่ออนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยจ่ายเงินค่าผิดสัญญาจ�านวน 
24.4 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าคัดค้านข้อเรียกร้องของคู่กรณี และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
อนุญาโตตุลาการรับค�าคัดค้านของบริษัทย่อยและด�าเนินการส่งค�าคัดค้านไปยังผู้เรียกร้อง

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สถาบันอนุญาโตตุลาการก�าหนดให้บริษัทย่อยและคู่กรณีด�าเนินการก�าหนดข้อพิพาท 
และนัดวันสืบพยานทั้งสองฝ่าย ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน 2561 

  เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2562 บรษิทัย่อยได้รบัค�าช้ีขาดจากสถาบันอนญุาโตตลุาการ ตดัสินให้บรษิทัย่อยคืนเงนิประกนั
ผลงาน จ�านวน 3.04 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2553 ให้แก่คู่กรณี โดย 
ข้อเรียกร้องอื่นขาดอายุความ
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 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยและคู่กรณีตกลงท�าบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความยิมยอม 
ลดยอดหนีต้ามค�าชีข้าด คงเหลอื 5 ล้านบาท และตกลงสละสิทธิการเรยีกร้องอืน่ๆ ทัง้ปวงทีมี่ต่อกนั และในวนัเดยีวกนั 
บริษัทย่อยด�าเนินการช�าระเงิน จ�านวน 5 ล้านบาทให้แก่คู่กรณีแล้ว 

36.3  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลางเพ่ือ 
ขอให้ช�าระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ�านวน 13.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่
บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่
บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 6.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ
แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจาก 
การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวน้ันสูงเกินจริง และจากรายงานการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 
กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคูก่รณไีด้มมีตจ่ิายค่าสนิไหมให้กบับรษิทัย่อยเป็นจ�านวนเงนิ 0.8 ล้านบาทดงันัน้ 
จึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท

  หลังจากนั้นมีการแก้ไขค�าร้องและค�าให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 

  เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2553 คูก่รณไีด้ยืน่ค�าให้การแก้ไขล่าสดุต่อศาลปกครองกลางเกีย่วกบัเงนิค่าธรรมเนยีมหนงัสอื
ค�้าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องเรื่องดังกล่าว และให้
บริษัทย่อยช�าระเงินจ�านวน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญา
จ้าง 

  บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีค�าพิพากษา
ให้คู่กรณีน�าเงินค่าเสียหายจ�านวน 19.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้า 
มาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน  
12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น 

  ทั้งนี้ คู่กรณีได้ย่ืนค�าให้การปฏิเสธค�าฟ้องของบริษัทย่อย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี และขอให้
บริษัทย่อยคืนเงินล่วงหน้าให้กับคู่กรณี

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยได้รับช�าระเงิน 3.3 ล้านบาท และให้
ช�าระเงนิคนืคูก่รณจี�านวน 4.4 ล้านบาท บรษิทัย่อยได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมือ่
วันที่ 29 สิงหาคม 2555

  เนื่องจากปัจจุบันผลของคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน

 36.4  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและพวก (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัท และพวกต่อศาลปกครองชั้น
ต้นในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2556 คู่กรณี
ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์และขอให้ศาลยกฟ้อง

  เนื่องจากปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัท
จะไม่ได้รับผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวนี้ จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สิน
ที่อาจเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน

36.5  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้เสียหาย (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกับพวก 8 คน ต่อศาลปกครอง 
เรียกค่าเสียหายเนื่องจากท�าให้ขาดรายได้จ�านวน 87.5 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 5 เมื่อวันที่  
11 มนีาคม 2559 บรษิทัได้ยืน่คดัค้านการขอยกเว้นค่าธรรมเนยีมศาลของผูฟ้้องร้อง ต่อมาเมือ่วนัที ่28 ตลุาคม 2559  
บริษัทได้ยื่นค�าให้การต่อสู้คดีต่อศาลปกครอง 
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  เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทได้ยื่นค�าคัดค้านค�าให้การ และศาลมีค�าสั่งให้บริษัทท�าค�าให้การเพิ่มเติมและ 
ยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน 

  ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ขอขยายเวลายื่นค�าให้การเพิ่มเติม และ 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีค�าสั่งให้บริษัทยื่นค�าให้การเพิ่มเติมภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560  
ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัทยื่นค�าให้การเพิ่มเติมแก้ค�าค้านต่อศาลปกครองแล้ว

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ศาลปกครองมีค�าสั่งก�าหนดให้วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จ
จริง

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ศาลปกครองมีค�าสั่งเพิกถอนก�าหนดวันสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริงที่เคยก�าหนดไว้ และ
ก�าหนดวันแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสิ้นสุด

  เนื่องจากปัจจุบันคดีความดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาตัดสินคดีของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยังมิได้
บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน

36.6  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผู้รับเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทยื่นฟ้องขอให้ บริษัทคืนหลักประกัน
ที่ยึดไว้ต่ออนุญาโตตุลาการ จ�านวน 1.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 39.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อย
ละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สถาบัน
อนุญาโตตุลาการได้แจ้งผลการแต่งต้ังประธานอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัทและ 
คู่กรณีได้เข้าพบอนุญาโตตุลาการเพื่อก�าหนดประเด็นข้อพิพาทและก�าหนดวันสืบพยาน 

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่ายด�าเนินการสืบพยานบุคคลเรียบร้อยแล้ว 

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นค�าแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และคดีอยู่ในระหว่าง
อนุญาโตตุลาการท�าการวินิจฉัยชี้ขาด

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะอนุญาโตตุลาการประชุมชี้แจงความเห็นคดีของแต่ละท่าน โดยอนุญาโตตุลาการ
จ�านวน 2 ท่านมีความเห็นให้บริษัทคืนเงินตามยอดหนังสือค�้าประกันเป็นเงินจ�านวน 1.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ให้แก่คู่กรณี และอนุญาโตตุลาการ 1 ท่าน มีความเห็น 
ให้บรษิทัไม่ต้องคนืเงนิตามยอดหนงัสอืค�า้ประกนัทัง้หมดแก่คูก่รณ ีหากคูค่วามทัง้สองฝ่ายไม่เหน็พ้องกบัความเห็น
ใดให้ท�าค�าร้องชี้แจงพร้อมอธิบายเหตุผลสนับสนุนภายใน 30 วันนับแต่วันดังกล่าว

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทย่ืนค�าร้องช้ีแจงความเห็นของบริษัทต่อคณะอนุญาโตตุลาการอธิบายและให ้
ความเห็นในประเด็นที่บริษัทไม่เห็นพ้องกับค�าชี้แจงของอนุญาโตตุลาการ

  เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 สถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งความเห็นของคณะอนุญาโตตุลาการโดยยืนตามค�าชี้ 
ที่ได้แจ้งแก่คู่ความทุกฝ่าย 

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงท�าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยทั้งสองฝ่ายตกลง
ช�าระเงินตามค�าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วยการหักกลบลบหนี้ คงเหลือจ�านวนต้นเงิน และ ดอกเบ้ียนับตั้งแต่
วันที่ฟ้องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่บริษัทต้องช�าระให้ผู้เรียกร้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,726,706.70 เหรียญสิงคโปร์
หรือประมาณ 38.89 ล้านบาท โดยแบ่งช�าระเป็น 2 งวด คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จ�านวน 36.25 ล้านบาท 
และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จ�านวน 2.64 ล้านบาท ตามล�าดับ

36.7  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหนี้การค้าของโครงการก่อสร้างของบริษัทยื่นฟ้องขอให้บริษัทช�าระเงินค่าสินค้า 
ที่ค้างช�าระจ�านวน 23.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระ 
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ยื่นค�าให้การต่อศาล และก�าหนดวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็น
วันเพื่อไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาลให้บริษัทและคู่กรณีด�าเนินการก�าหนด
ประเด็นข้อพิพาท และก�าหนดวันนัดสืบพยานคู่ความทั้งสองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562
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  ต่อมาเมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ด�าเนินการสืบพยานของแต่ละฝ่าย แต่สืบพยานฝ่าย 
ของบริษัทไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีค�าสั่งนัดสืบพยานเพิ่มเติมในวันที่ 26 เมษายน 2562

  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทด�าเนินการสืบพยาน แต่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีค�าสั่งนัดสืบพยาน
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษัทด�าเนินการสืบพยาน แต่ด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีค�าส่ังนัดสืบ
พยานเพิ่มเติมวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

  ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทด�าเนินการสืบพยานแล้วเสร็จ คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงหมดพยาน  
ศาลจึงมีค�าสั่งให้จัดท�าค�าแถลงปิดคดี น�าส่งต่อศาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาลมีค�าพิพากษาให้บริษัทช�าระเงินค่าสินค้าที่ค้างช�าระเป็นเงิน 23.5 ล้านบาท  
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น

 อย่างไรกต็าม บรษิทัยังมีข้อเทจ็จรงิสามาถต่อสูก้บัคูก่รณไีด้ บรษัิทได้ด�าเนนิการยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาของศาลชัน้ต้น  
เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างบริษัทท�าค�าฟ้องอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดี และค่าสินค้าที่ค้างช�าระจ�านวนดังกล่าว 
บริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงไม่จ�าเป็นต้องตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

36.8  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีค�าสั่งรับค�าฟ้องคดีระหว่างผู้ฟ้องร้องและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อขอให้ศาลมีค�าพิพากษาในเรื่องดังต่อไปนี้

 1) ขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าที่ออกให้แก่บริษัทร่วม

 2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน และ 

 3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
 สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินของ 
 บริษัทร่วม

  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค�าส่ังเรียกให้บริษัทร่วมเข้าเป็นคู่กรณีในคดี โดย
บริษัทร่วมได้ยื่นค�าให้การแก้ค�าฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาแล้ว ซ่ึงในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้ฟ้องร้องได้
ยื่นค�าคัดค้านค�าให้การต่อศาลปกครองนครราชสีมา และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมาได้มี 
ค�าสั่งให้บริษัทร่วมท�าค�าให้การเพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทร่วมได้ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครอง
นครราชสีมาขอขยายระยะเวลายื่นค�าให้การเพิ่มเติมมีก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันครบก�าหนดเดิม 

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมย่ืนค�าให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครราชสีมา ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครราชสีมา ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมเห็นว่าหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
ข้อมลู เอกสาร หลกัฐานยงัไม่ครบถ้วนเพยีงพอ ศาลจะมคี�าสัง่เรยีกให้ผูฟ้้องคด ีหรอืผูถ้กูฟ้องคดเีฉพาะจดัส่งเอกสาร 
หลักฐานเพิ่มเติม แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน เพียงพอแล้ว ศาลจะออกหมายนัดคู่ความเพื่อก�าหนด
ประเด็นพิพาท และนัดวันพิจารณาพิพากษาต่อไป

  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมโดยอาศัยความเห็นที่ปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทร่วม พิจารณาเห็นว่าบริษัท
ร่วมได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ทุกประการ จึงเชื่อมั่นว่าคดีดังกล่าว
ข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

36.9  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีค�าสั่งรับค�าฟ้องคดีระหว่างผู้ฟ้องร้องและหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอให้ศาลมีค�าพิพากษาขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมส�าหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินของบริษัทร่วม
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  ต่อมาเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษัทร่วมได้ยื่นค�าร้องสอดเพื่อเข้าไปเป็นคู่ความในคดี เพื่อจะได้สามารถชี้แจง 
ข้อเทจ็จรงิต่อศาลในคดรีะหว่างผูฟ้้องและหน่วยงานของรฐั ซึง่ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ศาลมคีวามเห็นว่า ค�าร้อง
สอดของบรษิทัร่วมยงัไม่สมบรูณ์ครบถ้วน จงึมีค�าส่ังให้ผูร้้องสอดแก้ไขเพิม่เตมิค�าร้องสอด ซึง่บรษิทัร่วมได้ยืน่ค�าร้อง
สอดฉบับแก้ไขให้กับศาลปกครองนครราชสีมาแล้วในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 
บริษัทร่วมได้รับหมายแจ้งค�าสั่งศาลให้แก้ไขเพิ่มเติมค�าร้องสอดอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทร่วม
ได้ด�าเนินการตามค�าสั่งศาล และศาลได้มีค�าสั่งอนุญาตให้เข้าไปเป็นคู่ความในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีร่วม โดยก�าหนดให้
เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และมีสิทธิเท่ากันกับผู้ถูกฟ้องคดีเดิม 

 ต่อมาเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทร่วมได้รับจดหมายแจ้งค�าส่ังศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ท�าค�าคัดค้านค�าให้การ 
และศาลได้มีค�าสั่งรับค�าคัดค้านค�าให้การดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 หากบริษัทร่วมประสงค์จะตรวจและ 
คดัส�าเนาค�าคดัค้านค�าให้การ ศาลอนญุาตและหากบริษทัร่วมประสงค์จะท�าค�าให้การเพิม่เตมิเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
ให้แจ้งให้ศาลทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมายแจ้งค�าสั่งศาล บริษัทร่วมจึงได้ด�าเนินการยื่นค�าร้องขอ
คดัส�าเนาค�าคดัค้านค�าให้การและแจ้งความประสงค์ยืน่ค�าให้การเพิม่เตมิต่อศาลเมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 2562 ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างศาลพิจารณาและจะออกหมายแจ้งค�าส่ังก�าหนดระยะเวลาให้บริษัทร่วมด�าเนินการจัดท�าค�าให้การเพ่ิมเติม 
ต่อไป

  ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมโดยอาศัยความเห็นที่ปรึกษากฎหมายภายในของบริษัทร่วม พิจารณาเห็นว่าบริษัท
ร่วมได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ทุกประการ จึงเชื่อมั่นว่าคดีดังกล่าว
ข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

36.10  เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2562 บริษทัย่อยเป็นโจทก์ฟ้องคด ีกบั 2 หน่วยงานราชการเป็นจ�าเลยท่ี 1 และ จ�าเลยท่ี 2 ศาลแพ่ง  
เป็นคดีหมายเลขด�าที่ พ 4156/2562 ให้ช�าระค่างานเพิ่ม ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญาของ
โครงการก่อสร้างแห่งหนึง่ของบรษิทัย่อย เป็นจ�านวนเงนิ 28.6 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงนิ  
26.8 ล้านบาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น โดยศาลก�าหนดนัดวันสืบพยานโจทก์หรือ 
วันก�าหนดชี้สองสถานในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

 เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2562 บรษิทัย่อยได้รบัค�าให้การของคูก่รณี แต่เนือ่งจากคดมีปีระเดน็การต่อสูค่้อนข้างยุง่ยาก  
ศาลจงึให้โอกาสบรษิทัย่อยต่อสูค้ดอีย่างเตม็ทีแ่ละเพือ่ให้บรษิทัย่อยตรวจค�าให้การเตรยีมพยานบคุคล และเอกสาร
เนื่องจากคดีอยู่ในระหว่างบริษัทย่อยสอบข้อเท็จจริง และ รวบรวมเอกสารเพื่อท�าค�าให้การ 

36.11  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เจ้าหนี้การค้าของโครงการก่อสร้างของบริษัทยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งในเรื่อง ผิดสัญญาจ้าง 
เรียกให้ช�าระหนี้และค่าเสียหาย 10.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าคดีจะช�าระเสร็จ 
โดยศาลก�าหนดยื่นค�าให้การต่อสู้คดีภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

  เนื่องจากคดีอยู่ในระหว่างบริษัทสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารเพ่ือท�าค�าให้การ และ บริษัทได้บันทึกหนี ้
ค้างช�าระบางส่วนในงบการเงินแล้ว ส่วนที่ต่างจากหนี้ค้างช�าระ บริษัทจึงไม่จ�าเป็นต้องตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจ
จะเกิดขึ้นในงบการเงิน

36.12  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหนี้ผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง
ในเรื่อง ผิดสัญญาว่าจ้าง ไม่ช�าระค่าจ้างและเรียกค่าเสียหาย จ�านวนเงิน 1.25 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ  
7.5 ต่อปี เป็นต้นไปจนกว่าคดีจะช�าระเสร็จ ศาลมีค�าสั่งนัดสืบพยานในวันที่ 21 มกราคม 2563

 ต่อมาศาลมีค�าสั่งเลื่อนสืบพยาน และค�าให้การออกไปเป็นวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากคู่กรณียื่นค�าร้องขอ
ขยายเวลาเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสาร 

 เนื่องจากคดีอยู่ในระหว่างบริษัทสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารเพื่อท�าค�าให้การ บริษัทจึงไม่จ�าเป็นต้องตั้ง
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน
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37. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ 
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ล้านบาท

งบการเงินรวม

2562 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้ - 30.0 - 30.0 - 180.3 - 180.3

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้ - 30.0 - 30.0 - 180.3 - 180.3

38. เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เคร่ืองมอืทางการเงนิท่ีส�าคญัของบริษทัฯและบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและ 
ลูกหน้ีอื่น ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน เจ้าหนี้การค้าและ 
เจ้าหนี้อื่น หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน 
ดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหาร
ควบคมุความเสีย่งน้ีโดยการก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดังนัน้บรษิทัจงึไม่คาดว่าจะได้
รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม หนี้สิน
ตามสญัญาเช่าการเงนิ และหุน้กู้ อย่างไรกต็าม เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้
ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัท
และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 



218
รายงานประจำาปี 2562

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้
ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 
1 ปี

มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 180 2 182 0.13 - 1.20

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 700 700 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม     

    สัญญาก่อสร้าง - - - 216 216 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกัน 1 - 10 - 11 0.45 - 1.30

1 - 190 918 1,109

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

    ระยะสั้นจากธนาคาร 473 - - - 473 3.00 - 7.12

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 509 509 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม 

    สัญญาก่อสร้าง - - - 101 101 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2 2 - - 4 4.75

หุ้นกู้ 30 - - - 30 4.80

505 2 - 610 1,117
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ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 
1 ปี

มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 80 2 82 0.10 - 1.30

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 715 715 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม     

    สัญญาก่อสร้าง - - - 103 103 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้�าประกัน 1 - 15 - 16 0.45 - 1.30

1 - 95 820 916

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

    ระยะสั้นจากธนาคาร 582 - - - 582 3.00 - 6.87

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 744 744 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม 

    สัญญาก่อสร้าง - - - 45 45 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 2 - - 6 5.02 - 5.03

หุ้นกู้ 179 - - - 179 4.80

765 2 - 789 1,556
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ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 
1 ปี

มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 93 1 94 0.13 - 1.20

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 471 471 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม     

    สัญญาก่อสร้าง - - - 69 69 -

- - 93 541 634

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

    ระยะสั้นจากธนาคาร 249 - - - 249 3.00 - 7.12

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 266 266 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม 

    สัญญาก่อสร้าง - - - 13 13 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

    ที่เกี่ยวข้องกัน 748 - - - 748 2.50 - 5.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 2 - - 3 4.75

หุ้นกู้ 30 - - - 30 4.80

1,028 2 - 279 1,309
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ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

ภายใน 
1 ปี

มากกว่า            
1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 6 1 7 0.10 - 1.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 484 484 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตาม     

    สัญญาก่อสร้าง - - - 49 49 -

- - 6 534 540

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

    ระยะสั้นจากธนาคาร 480 - - - 480 3.00 - 4.60

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 497 497 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตาม 

    สัญญาก่อสร้าง - - - 10 10 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ

    ที่เกี่ยวข้องกัน 510 - - - 510 2.50 - 4.50

หุ้นกู้ 179 - - - 179 4.80

1,169 - - 507 1,676

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้า การให้บริการและการให้กู้ยืมเป็น 
เงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็น 
สกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5 610 50 504 30.1540 32.4498

ยูโร 2 2 90 126 33.7311 37.1252

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 34 638 50 504 30.1540 32.4498

ยูโร 1 1 90 90 33.7311 37.1252

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ให้เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินดังกล่าวแทน

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินรวมถึงล�าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูล
มูลค่ายุติธรรมส�าหรับหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
อย่างสมเหตุสมผล
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งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

    มูลค่ายุติธรรม

        - หุ้นกู้ - 30.0 - 30.0

งบการเงินรวม (ล้านบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

    มูลค่ายุติธรรม

        - หุ้นกู้ - 180.3 - 180.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

    มูลค่ายุติธรรม

        - หุ้นกู้ - 30.0 - 30.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

    มูลค่ายุติธรรม

        - หุ้นกู้ - 180.3 - 180.3

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

หุน้กูท้ีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราคงทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรมโดยการค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต คดิลดด้วย 
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
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39.  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2562

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 581,804 (108,753) - 473,051

หุ้นกู้ 179,750 (150,000) 250 30,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,976 (5,113) 3,010 3,873

รวม 767,530 (263,866) 3,260 506,924

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2561

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561
เพิ่มขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 70,358 511,446 - 581,804

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 30,000 (30,000) - -

หุ้นกู้ 300,000 (121,080) 830 179,750

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17,215 (11,239) - 5,976

รวม 417,573 349,127 830 767,530

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2562

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 480,000 (230,949) - 249,051

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 510,000 238,000 - 748,000

หุ้นกู้ 179,750 (150,000) 250 30,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - (901) 3,009 2,108

รวม 1,169,750 (143,850) 3,259 1,029,159
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2561

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2561
เพิ่มขึ้น

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 70,358 409,642 - 480,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 98,000 412,000 - 510,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 30,000 (30,000) - -

หุ้นกู้ 300,000 (121,080) 830 179,750

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,233 (7,233) - -

รวม 505,591 663,329 830 1,169,750

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจ�านวนเงินสดรับและเงินสดช�าระคืนในงบกระแสเงินสด

40. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสมและการด�ารงไว้
ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 3.43 : 1 (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 : 3.35 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.94 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 3.88 : 1)

41. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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