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การเป็นผู้นำาของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความ
ปลอดภยั ในดา้นงานกอ่สรา้งทอ่กา๊ซธรรมชาต ิและงานกอ่สรา้งอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง 

นธกิจ
• การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องของบริษัท ภายใต้การ 
 ปฏบิตังิานทีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทั  
 และผู้ถือหุ้น 
• การเหน็คณุคา่ของความเปน็คน โดยบริษทัจะปฏบิติัต่อพนกังาน 
 ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำานึงถึง เชื้อชาติ ชนชั้น สีผิว  
 หรือศาสนา 
• มุง่เนน้การพฒันาบคุลากร ใหม้คีวามรู ้สง่เสรมิการฝกึอบรมให้ 
 มทีกัษะ ความชำานาญเฉพาะดา้น และความรูท้ีจ่ำาเปน็อืน่ๆ เพือ่ 
 การพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
• มุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างเป็นทีม ถ่ายทอดทักษะ ความรู้  
 และประสบการณ์การทำางานจากรุ่นสู่รุ่น 
• มุ่งให้ความสำาคัญกับงานด้านออกแบบวิศวกรรม ส่งเสริมให้มี 
 การร่วมเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ กับพันธมิตรทั้งในและ 
 ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ของวิศวกรคนไทยให้ทัดเทียม 
 กับต่างชาติ 
• ตอบแทนกำาไร และผลประโยชน์กลับสู่สังคม และชุมชน
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สารจากประธานกรรมการ 

การดาํเนินงานในปี 2555 ของกลุ่มบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) สามารถ
สร้างการเติบโตของรายไดแ้ละผลประกอบการท่ีโดดเด่น อนัเป็นผลสาํเร็จมาจากหลกัการทาํงานท่ี
เนน้คุณภาพ ภายใตม้าตรฐานสูงสุดและมุ่งมัน่สร้างสรรคผ์ลงาน เพ่ือตอบสนองความพอใจสูงสุด
ของลกูคา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ผนวกกบัประสบการณ์ความชาํนาญในดา้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมา
ยาวนาน กลุ่มบริษทัฯ สามารถพฒันาตนเองกา้วสู่การเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างในลกัษณะ EPC 
(Engineering, Procurement, Construction) ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และรักษาความ
เป็นผูน้าํในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวางระบบงานท่อก๊าซธรรมชาติไวใ้นขณะเดียวกนั ในปี 2555 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 4,315 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ถึงร้อยละ 

94  และมีกาํไรสุทธิ 241 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2554 ร้อยละ 61  คิดเป็นกาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.71 บาท 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีกา้วกระโดดอยา่งมีนยัสาํคญัในปี 2555 มาจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอธานอลกาํลงั 
การผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั จากบริษทั อุบล ไบโอ เอธานอล จาํกดั โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการ IPP -Nong Sang 
Power Plant Gas Pipeline โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการ SPP 7 โครงการ และโครงการ GUT Gas Pipeline จากกลุ่ม
บริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั   นอกจากนั้นแลว้ TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานยงัไดรั้บความไวว้างใจจาก
ลกูคา้ในการต่ออายสุัญญาสาํหรับงาน Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields ไปอีก 1 ปี เพ่ิมเติมจากท่ีไดต่้ออายปีุ
ก่อน 1 ปี (รวมสัญญางานทั้งหมด 3 ปี +  1 ปี + 1 ปี)   ณ ส้ินปี 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีงานในมือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ รวม 23 
โครงการ มูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้2,782.04  ลา้นบาท ซ่ึงงานในมือดงักล่าวจะทยอยรับรู้รายไดจ้นถึงปี 2557  

ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2544 ในปี 2555 บริษทัฯ ยงัคงไดรั้บการประเมินผลงานคู่คา้ในระบบคุณภาพ ISO ประจาํปี จากส่วน
จดัหาและบริหารพสัดุ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในระดบั “เกรดเอ” สาํหรับทุกหวัขอ้การประเมิน  
 กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีฯ ใหค้วามสาํคญักบัการตอบแทนคืนผลประโยชน์สู่สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  มีการจดัสรร
งบประมาณประจาํปีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา การพฒันาสังคม ชุมชนและ 
ใส่ใจซ่ึงส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว  ในปี 2555 บริษทัฯร่วมกบัสมาคมบริษทั 
จดทะเบียนไทยสนบัสนุนโครงการ “คืนโรงเรียนใหล้กูหลาน สานสัมพนัธ์ชุมชน” เพ่ือช่วยเหลือฟ้ืนฟโูรงเรียนท่ีประสบอุทกภยั 
ในปี 2554 การร่วมแรงกายและทรัพยข์องผูบ้ริหารและพนกังานเพื่อบูรณะวดัป่าหว้ยยาง จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นวดัในพ้ืนท่ี
โครงการอุบลไบโอเอทานอล และการบริจาคโลหิตประจาํปี เป็นตน้ นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดริ้เร่ิม “โครงการสู่บา้นเกิด” อนัเป็น
โครงการระยะยาวในการช่วยฟ้ืนฟแูละพฒันาสังคมและชุมชนท่ีเป็นบา้นเกิดของพนกังาน ซ่ึงจะเร่ิมดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป  
 ในนามของคณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่จาํกดั (มหาชน) ดิฉนัขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้ ลูกคา้ บริษทั 
คู่คา้ สถาบนัการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงพนัธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ
ดว้ยดีเสมอมา ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ ไวว้างใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็
ความสามารถ และขอใหค้าํมัน่วา่ บริษทัฯ จะดาํเนินธุรกิจเพ่ือพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตของกลุ่มบริษทัอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คง 
เพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายการเป็นผูน้าํในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดา้นท่อก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลงังานของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และการกา้วสู่การลงทุนดา้นธุรกิจพลงังานท่ีมีศกัยภาพ วตัถุประสงคเ์พ่ือการสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนื
ในระยะยาว  ภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

(นางไพจิตร รัตนานนท)์ 
ประธานกรรมการ 

                                   28 กมุภาพนัธ์ 2556 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2555   

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  
เป็นผูท้รงคุณวฒิุ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ประกอบดว้ย 

1. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร    กรรมการตรวจสอบ (ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นกฎหมาย) 
3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ (ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นบญัชีและการเงิน) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ และครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัโดยได้
ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอขอ้มูล หารือ และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น ในวาระท่ี

เก่ียวขอ้ง   โดยมีการจดัประชุมตลอดปี 2555 จาํนวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง   กรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมร้อยละ 100  รวมทั้งมีการประชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย  สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 ได้
ดงัน้ี 

สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2555  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามและรับฟังคาํช้ีแจง
จากผูบ้ริหารในเร่ืองความถูกตอ้งครบถว้น  และความเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความ
ถกูตอ้งตรงตามควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 สอบทานการปฏิบัตติามข้อกฎหมาย ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทาน
การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเก่ียวโยงและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   ให้ความ
เห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจาํปี และไดส้อบทานผลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส นาํเสนอรายงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ให้
ความสาํคญักบัการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ   
 พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานใน
ปีท่ีผา่นมาของผูส้อบบญัชี โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการใหบ้ริการ และการใหค้าํปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี 
การสอบบญัชี และการรับรองงบการเงินไดท้นัเวลา คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อเสนอขอ

อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในการแต่งตั้งบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 2555 
ของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นอิสระ และสามารถแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา โดยมีความเห็นวา่ งบการเงินของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํปี 2555 ไดแ้สดงขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญั และเช่ือถือได ้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินงาน
ภายใตร้ะบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ มีการระมดัระวงัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด  โดยในปี 2555 ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด 

 

    (รศ.นพ.กาํจร ตติยกว)ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      28 กมุภาพนัธ์ 2556 



3 
 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิประจําปี 2555 
 

 คณะกรรมการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและ
ถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนใชค้วามระมดัระวงัและความสมเหตุสมผลในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั้งมีการประมาณการ
รายการทางการเงินท่ีจาํเป็นตามมาตรฐานการบญัชีใหม่  
 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดเ้ตรียมพร้อมสาํหรับการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี 2556 โดย
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีท่ีจะบงัคบัใชด้งักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือ
นาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงาน
ดาํเนินงาน โดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี เพ่ือการวางแผนเตรียมตวั และศึกษา
ผลกระทบท่ีจะมีต่องบการเงิน    
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2548 โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบติังานข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล สอบ
ทานให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการจดัทาํรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง เปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป และกาํกบัดูแลให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม เหมาะสม และ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอสามารถให้ความ
เช่ือมัน่ไดว้า่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแส
เงินสด รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามความเห็นของผูต้รวจสอบบญัชีท่ีแสดงในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 
 
 
        นางไพจิตร  รัตนานนท ์
            ประธานกรรมการ 
           28 กมุภาพนัธ์ 2556  
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100%

60% 70%

โครงสร้างกลุ่มบริษัททีอาร์ซี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย) 

ทุนชำ�ระแล้ว 336.59 ล้�นบ�ท

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด
(ประเทศไทย)

ทุนชำ�ระแล้ว 200 ล้�นบ�ท

TRC Investment Limited
(สาธารณรัฐเมอริเชียส)

ทุนชำ�ระแล้ว 1 เหรียญสหรัฐอเมริก�

TRC International Limited
(ฮ่องกง)

ทุนชำ�ระแล้ว 10 เหรียญฮ่องกง

TRC Middle East LLC
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนชำ�ระแล้ว 150,000 โอม�นเรียล

TRC Engineering LLC
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนชำ�ระแล้ว 250,000 โอม�นเรียล
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 

นางไพจิตร รัตนานนท์  
อาย ุ57 ปี  
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม ทอีาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ    
25 เมษายน 2548 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ. รุ่นท่ี 48 
 
การอบรม 
- ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

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

- สถาบนัวทิยาการตลาดทุน: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 23.61% (79,452,611 หุน้) ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้ม 

ผา่นบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ท่ีนางไพจิตร ถือหุน้อยูร้่อยละ 50 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2551-ปัจจุบนั  กรรมการ    
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง 

 2548-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2547-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   
บริษทั ไทยโตกุชูไก จาํกดั 

 2545-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั 
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รศ.นพ.กาํจร ตตยิกวี 
อาย ุ57 ปี  
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทอีาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 25 เมษายน 2548 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วฒิุบตัร กมุารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 0.082% (277,142 หุน้) 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2552-ปัจจุบนั -  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
-  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2544-2552 ผูอ้าํนวยการ 
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สภากาชาดไทย 

 2539-2552 ผูอ้าํนวยการ 
ศนูยส์ารสนเทศทางการแพทยเ์พ่ือประชาชน คณะแพทยศ์าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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รศ. พเิศษ เสตเสถียร 
อาย ุ56 ปี  
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทอีาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
25 เมษายน 2548 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

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

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2553-ปัจจุบนั  Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2552-2553 Executive Vice President, Corporate Finance Law Division 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2548-2552 กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั 

 2539-2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สแกนดิเนเวยี ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 2534-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จาํกดั (มหาชน) 
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รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 
อาย ุ49 ปี  
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทอีาร์ซี 
 

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
25 เมษายน 2548 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 
ผูจ้ดัการความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)  
ท่ีไดรั้บการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP) 
 

การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2010 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55  0.030% (100,000 หุน้) 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ 

  บริษทั สตาร์ไมโครอิเลก็ทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน) 

  - กรรมการ 

    บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

 2553-ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัล ์จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2551-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั เจตาแบค จาํกดั 

- กรรมการ   

  สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 2550-2553 คณบดี 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี 
อาย ุ59 ปี  
กรรมการอสิระ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
และกรรมการบรรษัทภิบาล ทอีาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
9 สิงหาคม 2550 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท สาขาอาชญาวทิยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 15/2006 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 51/2006 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 81/2006 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 0.059% (200,000 หุน้) 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2555-ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2554-ปัจจุบนั ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 2553-2554 ผูบ้ญัชาการ 
สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2551-2553 จเรตาํรวจ  
สาํนกังานจเรตาํรวจ 

 2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2550-2551 รองผูบ้ญัชาการ 
กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 
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นายอรุณ จิรชวาลา 
อาย ุ59 ปี  
กรรมการอสิระ  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ทอีาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
18 มิถุนายน 2552 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์, Stanford University 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์, Stanford University 
- นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2555-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2555-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
บริษทั เค.ดบับลิว.ซี.คลงัสินคา้ จาํกดั 

 2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
บริษทั กรุงเทพคลงัเอกสาร จาํกดั 

 2551-2555 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 2550-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั กรุงเทพโสภณ จาํกดั (มหาชน) 

 2549-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั พลงัโสภณ จาํกดั 
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นายสมัย ลีส้กลุ 
อาย ุ57 ปี  
- กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร 
- กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทอีาร์ซี 
  

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 
9 พฤษภาคม 2550 
   

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัศศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์ 
- ปริญญาตรี ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ.รุ่นท่ี 46 
 

การอบรม 
- สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007 
- สถาบนัวทิยาการตลาดทุน: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นท่ี 7) 
- สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร รุ่นท่ี 1)   
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 0.802% (2,700,000 หุน้) 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2555-ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
 2554-ปัจจุบนั กรรมการ 

TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 2553-ปัจจุบนั  กรรมการ 
TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2551-ปัจจุบนั กรรมการ  
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง  

และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส  

 2550-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัสหการวิศวกร จาํกดั 

 2549-2553 กรรมการ  
บริษทั ราชเพลิน จาํกดั 

 2545-ปัจจุบนั เลขาธิการ 
สหพนัธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

 2549-2550 กรรมการ 
การประปาส่วนภมิูภาค 
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นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ 
อาย ุ60 ปี  
(เกษียณอาย ุวนัท่ี 1 มกราคม 2556) 
- กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม และกรรมการผู้จัดการ ทอีาร์ซี 
- กรรมการ สหการวศิวกร 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
25 เมษายน 2548 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารอุตสาหกรรม Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004   
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2005  

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2550-2555 กรรมการ 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

 2541-2555 กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ 
อาย ุ51 ปี  
- กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวศิวกร 
- ผู้อาํนวยการสายงานบริหารองค์กร และกรรมการบรรษัทภิบาล ทอีาร์ซี  
- รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารองค์กร สหการวศิวกร 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  
9 สิงหาคม 2550 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007   
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 9/2009 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 151/2011  

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2555-ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2554-ปัจจุบนั กรรมการ  
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 2550-ปัจจุบนั กรรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 2549-ปัจจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารองคก์ร 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

 2547-2551 กรรมการ 
บริษทั ดี อี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 2549-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 
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นายศักดา ตนัติวฒันกลู 
อาย ุ55 ปี 
ผู้ช่วยผู้อาํนวยการสายงานปฏิบัตกิาร ทอีาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55  ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2542-ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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นายเชวง รีศรีกติต์ 
อาย ุ53 ปี 
- ผู้ช่วยผู้อาํนวยการสายงานปฏิบัตกิาร ทอีาร์ซี 
- กรรมการ สหการวศิวกร 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-เคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2542-ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)\ 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  
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นายภาสิต ลีส้กุล 
อาย ุ29 ปี 
- ผู้อาํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน ทีอาร์ซี 
- กรรมการ สหการวศิวกร 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน  McCallum Graduate School of  Business,  
Bentley University   สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรม 
-  NIDA-Wharton: หลกัสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นท่ี 5  
- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย: หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 7 
- สถาบนัพระปกเกลา้: หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2555-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2555-ปัจจุบนั กรรมการ 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

 2553-2555 รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2552  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2550-2551  นกัวิเคราะห์การเงิน 
บีทีย ูเวนเจอร์ สหรัฐอเมริกา 
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นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม 
อาย ุ45  ปี 
ผู้จัดการฝ่ายการเงนิองค์กร และเลขานุการบริษัท ทอีาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.55 0.057% (192,000 หุน้) 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2550-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2547-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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นางสาวเรวด ีอาจหาญ 
อาย ุ44  ปี 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจดัการ มหาวทิยาลยั อีสเทอร์นเอเชีย 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 55 ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2543-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน   (หน่วย:ล้านบาท)  
สินทรัพยร์วม 1,082.24 2,377.97 2,496.48 
หน้ีสินรวม 404.28 1,580.54 1,513.29 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 677.96 797.43 983.20 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง และการขาย 1,451.51 2,227.80 4,314.74 
รายไดร้วม 1,567.41 2,261.55 4,344.15 
กาํไรขั้นตน้ 327.89 326.05 465.25 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
ในการร่วมคา้บริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

244.39 174.03 296.36 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (5.04) (3.77) (4.91) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วม (6.86) (0.09) (0.004) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (44.39) (12.58) (67.01) 
กาํไสุทธิ 188.10 157.60 224.44 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (5.26) (8.56) 16.12 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 182.84 149.04 240.56 
อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั    
อตัรากาํไรขั้นตน้ 25.92% 14.65% 10.78% 
อตัรากาํไรสุทธิ 12.04% 6.59% 5.54% 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถื้อหุน้ 30.92% 20.20% 27.02% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 18.25% 8.61% 9.87% 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                              0.60 1.98 1.54 
ข้อมูลเกีย่วกบัหุ้นสามญั    
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)                                                             0.15 0.12 0.050358* 
อตัราการจ่ายเงินปันผล                                                              48.13% 79.30% 50.18% 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)                                                             0.55 0.45 0.72 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท)       2.05 2.39 2.92 
จาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ (หุน้)                                 330,668,089 333,558,339 336,585,589 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 330,175,478 332,768,435  335,770,231 
ราคาปิด ณ วนัทาํการส้ินเดือนธนัวาคม  (บาทต่อหุน้)               4.16 3.20 7.35 
มูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (ลา้นบาท)                               1,375.58 

 
1,067.39 2,473.90 

* หมายเหตุ:  เงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2555 ท่ีอตัรา 0.050358 บาทต่อหุน้ จะถูกนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2556 ท่ีกาํหนดจดัในเดือนเมษายน 2556 เพ่ือพิจารณาอนุมติั  

 



ข้อมูลสําคญัทางการเงนิของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 

0.55

0.45

0.72

2553

2554

2555

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
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2. ข้อมูลทัว่ไป 

 
ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและการ
ลงทุน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107548000293  
เวบ็ไซต ์ : www.trc-con.com 
โทรศพัท ์ : +66 2936 1660 
โทรสาร : +66 2936 1670-1 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 337,699,934 บาท 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 333,558,339 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั : 333,558,339 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 บาท 
 
บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์                                 
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
+66 2229 2800 
+66 2359 1259 
 

ผู้สอบบัญชี 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
+66 2264 0777, +66 2661 9190 
+66 2264 0789-90, +66 2661 9192 
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ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

- บริษัทย่อย 
ช่ือบริษทั : บริษัท สหการวิศวกร จํากดั  
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและงานก่อสร้างทัว่ไป  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105497000257 
เวบ็ไซต ์ : www.sahakarn.com 
โทรศพัท ์ : +66 2936 1660 
โทรสาร : +66 2936 1670-1 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 200,000,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั : 20,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 บาท 

 

ช่ือบริษทั : TRC Investment Limited 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 
เลขทะเบียนบริษทั : 079207 C1/GBL 
โทรศพัท ์ : +66  2936 1660   
โทรสาร : +66  2936 1670-1 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

ช่ือบริษทั : TRC International Limited 
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่นTRC Investment Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Suites 2302-6, 23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษทั : 1202588 
โทรศพัท ์ : +66  2936 1660   
โทรสาร : +66  2936 1670-1 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
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ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC  
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 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 
เลขทะเบียนบริษทั : 1108601 
โทรศพัท ์ : +968 246 140 48 
โทรสาร : +968 246 141 39 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
 

ช่ือบริษทั : TRC Middle East LLC  
(เดมิช่ือ TRC & Al Ghalbi LLC และได้เปลีย่นช่ือเป็น TRC Middle East ในปี 2555) 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 60  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 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 
เลขทะเบียนบริษทั : 1070009 
โทรศพัท ์ : +968 246 140 48 
โทรสาร : +968 246 141 39 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 150,000 โอมานเรียล 
จาํนวนหุน้สามญั : 150,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
 

- บริษัทร่วม   
ไม่มี (เดิมบริษทัฯ มีบริษทัร่วมคือ บริษทั ไทยเพรสเซอร์ เวสเซิล แอนด ์สตีคเวร์ิค จาํกดั และไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการและ

ชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ในปี 2555 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 
บริษทัทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรม

งานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ งธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุนดา้นพลงังาน 
อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ เช่ียวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยคือ บริษทั 
สหการวิศวกร จาํกดัเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงานโยธาท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 50 ปี และบริษทัยอ่ย 2 แห่งท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมานคือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC 

บริษทัฯ อาจมีการเขา้ร่วมงานกับผูรั้บเหมารายอ่ืนทั้ งท่ีเป็นผูรั้บเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเขา้ร่วม
ประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเขา้ร่วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม (Consortium) เพ่ือใชใ้นการเขา้ร่วม
ประกวดราคาและบริหารงานโครงการ 

ลกัษณะงานท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั คือ   
1. งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) คือ งานท่ีลูกคา้จา้งทางบริษทัฯ ใหอ้อกแบบทางวิศวกรรม งานน้ีเป็นงานท่ี

ตอ้งใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
2. งานจัดซ้ือ (Procurement) คือ งานการจดัหาวสัดุก่อสร้างตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ มาเพ่ือก่อสร้างและติดตั้งตามแผน

ดาํเนินงานท่ีวางไว ้บริษทัฯ มกัไดรั้บการวา่จา้งใหด้าํเนินการงานประเภทน้ีพร้อมกบังานก่อสร้าง 
3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวศิวกรรมจริงหลงัจากท่ีไดมี้การออกแบบทาง

วศิวกรรมและจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. งานพฒันาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการพฒันาและ

ลงทุนในโครงการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

โดยลกูคา้อาจจา้งใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการในงานลกัษณะเดียว หรือ หลายลกัษณะประกอบกนั และบริษทัฯ อาจมีการจา้ง
หรือดาํเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เป็นพิเศษ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดงัน้ี 
1. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลกัของ

บริษทัฯ คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี  โดยในอดีต
บริษทัฯจะทาํงานในส่วนของระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และไดส้ั่งสม
ประสบการณ์ร่วมทาํงานกบัพนัธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือ ขา้มจงัหวดั 
(Cross-country pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผา่นทางกิจการ
ร่วมคา้ CPP-TRC ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร สาํหรับโครงการท่อ
ก๊าซวงันอ้ย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก)  จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่ได้
ดว้ยตวัเอง  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ระบบท่อสาํหรับการขนส่ง
วตัถุดิบทางดา้นปิโตรเคมี และระบบท่อนํ้า เป็นตน้  

2. ธุรกจิรับเหมาตดิตั้งระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ อาจจะทาํการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกบัติดตั้งระบบวศิวกรรมสาํหรับโรงงาน งานท่ีบริษทัฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรม
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ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซ่ึงบริษทัฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนอ
งานกบัพนัธมิตรขา้มชาติผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑต์ามความประสงคข์องลกูคา้แต่ละราย 

3. ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเนน้การพฒันาโครงการ
ดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี  โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้
และร่วมพฒันาโครงการ อาทิเช่น โครงการเข่ือนพลงังานไฟฟ้าสตึงนาํ ท่ีประเทศกมัพชูา โครงการลงทุนในสัมปทาน
ขนาดใหญ่ โครงการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมพลงังานในต่างประเทศ เป็นตน้   

4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพนัธมิตรทั้ งในและ
ต่างประเทศ   

- บริษัท สหการวิศวกร จํากดั  
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั (“สหการวิศวกร”) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 

2497 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คาํประกอบ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   ปัจจุบนัสหการวิศวกร
ประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างทัว่ไป 2) ธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภค 3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ 4) ธุรกิจ
ก่อสร้างโรงงาน โดยมีรูปแบบในการก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน อาคารพาณิชย ์อาคารสถาบนัการศึกษา และงานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึง สหการวศิวกร ใหบ้ริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรมจนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์  

กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2540   สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงินและเขา้สู่
แผนฟ้ืนฟูกิจการในปี 2543   อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรไดด้าํเนินการฟ้ืนฟูกิจการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลสําเร็จ และ          
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของสหการวศิวกร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547   

ในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุน้เดิมของสหการวศิวกรไดท้าํรายการแลกหุน้กบับริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) ทาํใหส้หการวศิวกรเป็นบริษทัยอ่ยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็นตน้ไป  

ในปี 2551 เพ่ือการเพิ่มศกัยภาพและโอกาสในการเขา้ประมูลงาน สหการวศิวกรเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 160 ลา้นบาทเป็น 
200 ลา้นบาท   

ในปี 2554 สหการวศิวกรไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ภายใตค้วามร่วมมือในการทาํงานกบัพนัธมิตรจากประเทศ
จีน คือ โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล กาํลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั มูลค่างาน 2,134 ลา้นบาท  โดยสหการวิศวกร
ไดรั้บงานในส่วนก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery Limit: OSBL) ส่วนกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยขีองโครงการ (Plant Inside Battery Limit: ISBL) รับผิดชอบโดย The Oriental Scientific Instrument Import & Export 
(Group) Corp. (“OSIC”) ประเทศจีน  

ในปี 2555 สหการวศิวกรไดรั้บงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
1.  โครงการงานก่อสร้าง Civil Works for ABS VI ของบริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั มูลค่างาน 280 ลา้นบาท  
2. งานก่อสร้างสะพานและถนนจากกรมทางหลวงชนบท มูลค่างานรวม 28 ลา้นบาท 
สหการวศิวกรไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการจดัลาํดบัชั้นจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพิเศษหลายแห่ง 

อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภมิูภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหส้หการวศิวกรสามารถเขา้ร่วมประมูลท่ีมีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดงักล่าวได ้  นอกจากนั้นแลว้ ใน
เดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยงัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นการรับรองถึง
มาตรฐานในการทาํงานท่ีเทียบเท่าระบบสากล 

 
- บริษัทย่อยทีส่าธารณรัฐสุลต่านโอมาน  

- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพ่ือรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of 
Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพื่อ
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ขนส่งนํ้ามนัดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี  (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการทาํงานท่ีเป็น
ท่ีพอใจของลกูคา้  ในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายสุัญญา สาํหรับงานเพ่ิมเติมอีก 1 ปี +  1 ปี (ส้ินสุดเมษายน 
2557)  

- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยใน
ปี 2554 ไดรั้บงานวางท่อนํ้ามนัดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานส้ินสุดปี 2555 

 

ประวตัิความเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญั  

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้น
บาท เพ่ือใหบ้ริการดา้นก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมใหก้บับริษทัในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  บริษทัฯ ไดข้ยายฐานเงินทุน และ
การดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง   บริษทัฯเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 ดว้ยการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัประชาชนทัว่ไป จาํนวน 30 ลา้นหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ทุนจดทะเบียนหลงัการ
เสนอขายหุน้ 150,000,000  บาท  บริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ือง  
ดงัน้ี 

ปี 2548  บริษทัฯ ไดรั้บโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุสาหกรรม 
ปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ลา้นบาท จากบริษทั ไทยอินเซอร์เนอเรท จาํกดั ซ่ึงเป็นโครงการ
ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพ่ือการผลิตไอนํ้า และการเขา้
ร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย-แก่งคอย จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่าโครงการ 2,100 ลา้นบาท ดาํเนินโครงการ
โดยกิจการร่วมคา้ CPP-TRC Joint Venture ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร (China 
Petroleum Pipeline Bureau : CPP) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน่ (China National Petroleum 
Corporation : CNPC) อนัเป็นกลุ่มบริษทัพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน  โดยบริษทัฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่วมคา้ 
มูลค่างาน 269.35 ลา้นบาท 

ปี 2549 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้มจงัหวดั หรือ Cross Country Pipeline  คือ โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจงัหวดัสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างานรวม 540  ลา้นบาท         และยงัไดรั้บโครงการ
ก่อสร้างระบบส่งนํ้ าฝ่ังขวา สัญญาท่ี 2 โครงการประแสร์ จากบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั (เจา้ของโครงการคือกรมชลประทาน) 
มูลค่างาน 140 ลา้นบาท 

ปี 2550 บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจาํนวน 106,666,615 หุ้น ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 150,000,000 บาท
เป็น 256,666,615 บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือแลกหุ้นเพ่ิมทุนใหม่กบัหุ้นของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั    ทาํให้สหการวิศวกร เป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา จากการผนึกกาํลงัดงักล่าว ช่วยเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ และ
การแข่งขนัของบริษทัฯ เป็นอยา่งมาก  และเป็นการขยายขอบเขตของบริษทัฯ ในการเขา้ร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงาน
ราชการไดเ้พ่ิมข้ึน 

หลงัจากการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใตช่ื้อ “สายงานพฒันาโครงการ
และการลงทุน” (Project Development and Investment)  เพ่ือการพฒันาโครงการขนาดใหญ่  ซ่ึงเดิมอยูภ่ายใตก้ารศึกษาความเป็นไป
ไดข้องสหการวิศวกร ซ่ึงจะช่วยขยายลกัษณะการประกอบธุรกิจ และเป็นการเสริมโอกาส และศกัยภาพในการหารายไดท่ี้ต่อเน่ือง
ของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต  

ภายใตก้ารทาํงานของหน่วยธุรกิจใหม่     บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั ราชเพลิน จาํกดั ร่วมกบัพนัธมิตรอีก 2 ราย   คือ 
ซีแลน คอร์ปอเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ท่ีประเทศมาเลเซีย และบริษทั มณียา เรียลต้ี จาํกดั  ในสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามลาํดบั  ทาํให้ไดม้าซ่ึงราชเพลินเป็นบริษทัร่วม โดยราชเพลินเป็นบริษทัท่ีไดรั้บสิทธิการเช่าท่ีดิน
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ระยะยาวจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ สาํหรับท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ บนถนนราชดาํริ     ติดกบัโรงแรมแกรนด์
ไฮแอทเอราวณั เพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่   

บริษัทฯ  ได้รับโครงการขนาดใหญ่  คือ  โครงการส่วนต่อขยายท่อ  ของกลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย  (CCC 
Interconnecting Pipeline Project) มูลค่างาน 357 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาํหรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางปะอิน ของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 157 ลา้นบาท 
และโครงการสร้างศนูยไ์บโอดีเซลบางปะอิน ของบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั มูลค่างาน 757 ลา้นบาท (เร่ิมก่อสร้างปี 2551)   

ปี 2551 บริษทัฯ มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ  TRC Investment Limited ท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส  และ
TRC International Limited ท่ีประเทศฮ่องกง ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมดโดย TRC Investment Limited   โดย TRC International Limitedได้
เขา้ไปลงทุนหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ราชเพลิน จาํกดั ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ และTRC International Limited ในบริษทั 
ราชเพลิน จาํกดั เป็นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลาํดบั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการมาลีบูเขาเต่า  จากบริษทั เอ็มทะเล จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั มณียา กรุ๊ป จาํกดั กบักลุ่ม   

มาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท โดยสหการวิศวกรได้รับงานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ล านบาท   

2. โครงการ  Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)  มูลค่างาน 
219 ลา้นบาท  

3. โครงการก่อสร้างระบบท่อยอ่ยส่งก๊าซไปยงัโรงกลัน่บางจาก จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  มูลค่างาน 315 ลา้น
บาท  

4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  มูลค่างาน 160  ลา้น
บาท  

5. โครงการวางท่อส่งก๊าซเขา้สถานีบริการเอ็นจีวี จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 242 ลา้นบาท (รวม 14 
สถานี)  

6. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาก
บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 131 ลา้นบาท 

นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริษทัฯ เร่ิมแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดยไดรั้บงาน Long 
Term Contract for Piping and Steel Structural Works   และ Steel Structure Support Flame for Wind Turbine บนแท่นขดุเจาะนํ้ามนั 
Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar  สาธารณรัฐพม่า 

บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 73,333,319 บาท เพ่ือการจ่ายหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ และจาํนวน 7,700,000 บาท 
เพ่ือรองรับโครงการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย (TRC-WA1 ESOP) ท่ีไดจ้ดัสรรจริงเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 และเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2553   

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 329,999,589 บาท 

ปี 2552   บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการขยายงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน โดยไดรั้บงานก่อสร้างท่อขนส่ง
นํ้ามนั จากบ่อขดุเจาะนํ้ามนั 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center  ช่ือโครงการ Construction of Flow Line Rima Satellites 
Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการประมาณ 9.96 ลา้นโอมานเรียล ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - 
เมษายน 2555)  ซ่ึงดาํเนินโครงการโดยบริษทัยอ่ยช่ือ TRC & Al-Ghalbi LLC ซ่ึง TRC International Limited ถือหุ้นร้อยละ 60 
ร่วมกบัพนัธมิตรโอมาน   สาํหรับงานในประเทศ บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ดงัน้ี   
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1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อ หินกอง ระยะท่ี 2 จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 267 
ลา้นบาท  

2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1 Project จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
มูลค่าโครงการ 13.12 ลา้นเหรียญยโูร และ 433.8 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดร่้วมกบั Siemen Ltd. และ Siemens Pte. Ltd. 
ในลกัษณะ Consortium มูลค่างานของบริษทัฯ 252 ลา้นบาท 

3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมแรงดนัและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จากบริษทั ปตท. 
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  มูลค่าโครงการ 130 ลา้นบาท 

ปี 2553 บริษทัฯ และTRC International Limited บริษทัยอ่ยท่ีประเทศฮ่องกงขายหุ้นท่ีถือทั้งหมดในบริษทั ราชเพลิน 
จาํกดั ให้กบับริษทั มณียา เรียลต้ี จาํกดั มูลค่าขายรวม 57 ลา้นบาท ไดรั้บรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 59 
ลา้นบาท (รวมรายการกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21 ลา้นบาท)   

บริษทัฯ ไดรั้บงานขนาดใหญ่จากบริษทัในกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั คือโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพ่ือ
เช่ือมต่อระหวา่งท่อก๊าซหลกัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ไปยงัท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ 
เจพี จาํกดั(Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จาํนวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 831 ลา้นบาท และ 
4.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ สาํหรับหุน้เพ่ิมทุนใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TRC-WA1) คร้ังท่ี 1  ตามโครงการ Employee Stock Options (“ESOP”) จาํนวน 668,500 หุน้ 
ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 330,668,089 บาท  

ปี 2554 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการโครงการขนาดใหญ่ ดงัน้ี 
1. โครงการของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั  นอกจากการดาํเนินการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพ่ือ

เช่ือมต่อระหวา่งท่อก๊าซหลกัของปตท.ไปยงัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ หรือ SPP ต่อเน่ืองจากปีก่อนแลว้  
ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยงัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ IPP  มูลค่างาน 
1,185 ลา้นบาท และ 16.345 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 733 ลา้นบาท  
3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location  จากบริษทั ปตท.จาํหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 144 ลา้นบาท และ 58 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างงานขนาดใหญ่ คือ โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล 
กาํลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั ในส่วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery Limit: OSBL) มูลค่างาน 
2,134 ลา้นบาท    จากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั    ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 
ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดัเขา้ไปร่วมลงทุน 

จากความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ TRC & Al-Ghalbi LLC บริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ทาํใหบ้ริษทัฯ 
เลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ  จึงไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ยอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ช่ือ TRC 
Engineering LLC  โดย TRC International Limited ถือหุน้ร้อยละ 70   TRC Engineering LLC ไดรั้บงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ 
รวมมูลค่างาน 2.9 ลา้นโอมานเรียล หรือประมาณ 232 ลา้นบาท  ซ่ึงหน่ึงในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ท่ีดาํเนินการในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานดว้ย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดท้ยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TRC-WA1)   รายไตร
มาส ตามโครงการ ESOP ต่อเน่ืองจากปีก่อน  จาํนวนหุน้เพ่ิมทุนท่ีเกิดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2-5 รวม 2,890,250 หน่วย ทาํใหบ้ริษทัฯ มี
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 333,558,339 บาท  
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ปี 2555  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผา่นศูนยก์ลาง 28 น้ิว ระยะทาง 
21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวดัปริมาณก๊าซ เพ่ือจ่ายก๊าซใหแ้ก่โรงงานผลิตไฟฟ้าอุทยัซ่ึงเป็น
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จาก บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั คิด
เป็นมูลค่างาน 1,547 ลา้นบาท  

2.  บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างเหลก็และระบบ
สาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก บริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั มูลค่า
งาน 280 ลา้นบาท  

3.  TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐโอมานไดรั้บการต่ออายสุัญญาสาํหรับงาน Construciton of Flow 
Line Rima Satelites Small Fields อายสุัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี  คิดเป็นมูลค่างาน ส่วนต่อสัญญา 2 ปี รวม
ประมาณ 4.8 ลา้นโอมานเรียล   

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ท่ีจดัในเดือนเมษายน 2555  ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
แบบมอบอาํนาจทัว่ไป จากเดิมจาํนวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 471,502,434 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 133,802,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอาํนาจ
พิจารณากาํหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน   ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง      รวมทั้งดาํเนินการต่าง ๆ  
อนัจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี  โดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวนัส้ินสุดโครงการ ESOP Warrants หรือ TRC-WA1 ของบริษทัฯ ท่ีทยอยใชสิ้ทธิทุก
วนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  รวมการใชสิ้ทธิทั้งหมด 9 คร้ัง สรุปมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลง
สภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย     เกิดหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants 
ทั้งหมด 6,586,000 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 471,502,434 บาท และทุนท่ี
ชาํระแลว้ 336,585,589 บาท 

 TRC & Al-Ghalbi LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ซ่ึง TRC International Limited ถือหุน้ร้อยละ 60 (TRC 
International Limited ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 100) ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “TRC Middle East LLC” โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 
17 ธนัวาคม 2555 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้างรายได้   

  
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงสร้างรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ
บริษทัฯ 

ปี 2553 ปี 2554  ปี 2555 

จํานวนเงนิ 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จํานวนเงนิ 

(ลบ.) 
ร้อยละ 

จํานวนเงนิ 
(ลบ.) 

ร้อยละ 

1 รายได้จากการขายและให้บริการ         

 
1.1 รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ระบบท่อ บริษทัฯ  

 
944.02 

 
62.14 

 
989.55 

 
43.76 

 
2,389.73 

 
55.01 

  สหการวศิวกร 99.99% - - - - - - 

  
TRC 

Middle East 60.00% 267.83 17.63 281.25 12.44 177.39 4.08 

  
TRC 

Engineering 70.00% - - 28.51 1.26 203.49 4.68 

 
1.2 รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
ระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงาน 
ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี 

 
บริษทัฯ 

สหการวศิวกร 

 
 

99.99% 

 
184.28 

- 

 
12.13 

- 

 
901.45 

- 

 
39.86 

- 

 
- 

1,220.37 

 
- 

28.09 

 
1.3 รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

งานโยธา 
 

สหการวศิวกร 99.99% 41.19 2.71 14.18 0.63 319.67 7.36 
 1.4 รายไดจ้ากการขาย สหการวศิวกร 99.99% - - 2.93 0.13 - - 

 
1.5 รายไดจ้ากการรับจา้งอ่ืน บริษทัฯ  

TRC Inter 
 

100% 
14.18 

- 
0.93 

- 
3.87 
6.07 

0.17 
0.27 

4.09 
- 

0.09 
- 

 รวมรายได้จากการขายและให้บริการ   1,451.50 95.55 2,227.81 98.51 4,314.74 99.32 

2 ดอกเบีย้รับ สหการวศิวกร 99.99% 4.00 0.26 10.88 0.48 6.99 0.16 

3 กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนใน
บริษัทร่วม  (บริษทั ราชเพลนิ จํากดั) 

บริษทัฯ 
TRC Inter 

 
100% 

0.14 
59.03 

0.01 
3.89 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4 รายได้อืน่ 4.46 0.29 22.87 1.01 22.42 0.52  

 รวมรายได้ทั้งส้ิน 1,519.13 100.00 2,261.56 100.00 4,344.15 100.00  
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งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยสรุปดงัน้ี 
 จาํนวน

โครงการ 
มูลค่างานท่ีเหลือ 

 (ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 16 2,344.47 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 6 169.06 
TRC Middle East LLC  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  1 268.51 
มูลค่างานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยงัไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 23 2,782.04 

   
- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

 
ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
ของการ

รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 
ของบริษัทฯ
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ที่เหลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลาของ
โครงการ 

หน่วยธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 

1. GUT Gas Pipeline 
Project 

E,P,C บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 1,547.43 1,547.43 ส.ค.55-ก.ค.57 

2. โครงการเดินท่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยงัโครงการ IPP 
ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั 
(มูลค่างาน 1,185 ลา้นบาท และ 
16.345 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั 1,684.22 433.97(2) ต.ค.54-มิ.ย.56 

3. โครงการก่อสร้างวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติชนิด HDPE ตาม
กาํหนดการและอตัราจา้งเหมา 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ 
จาํกดั 

144.00 103.17 พ.ย.54-ต.ค.56 

4. PTTAR-IRPC Multiproduct 
Pipeline 

E,P,C บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 722.50 90.60 ก.ค.54-เม.ย.56 

5. Mechanical and Piping Work 
Packing of C5 

E,P,C บริษทั บีเอสที สเปเชียลต้ี จาํกดั 72.00 45.42 ส.ค.55-ก.พ.56 

6. N/G pipeline to OTS&PRS E,P,C บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

76.00 41.80 มิ.ย.55-ก.พ.56 

7. Installation Equipment, 
Piping Electrical and 
Instrument System 

E,P,C บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั 
(มหาชน) 

32.00 32.00 ม.ค.56-ส.ค.56 

8. Pilot Plant at BST Site#2-NB 
latex Plant Project 

E,P,C บริษทั กรุงเทพซินธิติกส์ จาํกดั 38.00 26.05 
 

พ.ย.55-ก.พ.56 

9. โครงการก่อสร้างวางท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติชนิด HDPE ตาม
กาํหนดการและอตัราจา้งเหมา 

E,P,C บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

58.00 11.70 พ.ย.54-ต.ค.56 
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ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
ของการ

รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 
ของบริษัทฯ
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ที่เหลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลาของ
โครงการ 

10-13. โครงการเดินท่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยงัโครงการ SPP(2.1)  

E,P,C บริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั 559.45 
(เฉพาะงานท่ียงั
ก่อสร้างไม่เสร็จ 

4 โครงการ) 

6.55(2.2) ต.ค.53-ก.ย.56 

14. SBR Ammonia Distribution 
Piping Project  

E,P,C บริษทั กรุงเทพซินธิติกส์ จาํกดั  21.50 5.32 พ.ย.55-ก.พ.56 

15. TPP Pipe Rack Extension 
(State#1) 

E,P,C - บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส 
จาํกดั 
- บริษทั ไทยอินดสัเทรียลแก๊ส จาํกดั 
(มหาชน) 
- บริษทั วนิิไทย จาํกดั (มหาชน) 

15.71 0.38 ก.ย.54-ธ.ค.55 

16. งานจา้งเหมาจดัทาํแบบท่อ
ภายในโรงงาน TBKK นิคม
อุตสหกรรมอมตะนคร 

E บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จาํกดั 0.08 0.08 ม.ค.56 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 16 โครงการ 4,970.89 2,344.47  
    

- บริษทั สหการวศิวกร จํากดั    

 
ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
ของการ

รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน 
ของบริษัทฯ
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ที่เหลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. โครงการอุบล เอธานอล   งาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิต
เอธานอล กาํลงัผลิต 400,000 
ลิตรต่อวนั 

E,P,C บริษทั อุบล ไบโอ เอธานอล จาํกดั 2,134.10 101.66 มี.ค.54-ธ.ค.55 

2. Civil works for Green ABS 
VI Project 

E,P,C บริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั 280.00 23.17 ม.ค.55-ธ.ค.55 

3. Water Treatment Plant E,P,C การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20.36 20.36 ก.ย.54-ต.ค.56 
4. สร้างสะพานขา้มคลองไทร  C กรมทางหลวงชนบท 14.05 9.88 พ.ค.55-เม.ย.56 
5. สร้างอาคารท่ีทาํการ อบต. C อบต. นครสวรรค ์ 9.32 9.32 ก.ค.55-ต.ค.55 
6. สร้างถนนสายนํ้าเขาพระแวง  C กรมทางหลวงชนบท 4.67 4.67 ก.ค.55-ต.ค.55 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 6 โครงการ 2,462.50 169.06  
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- TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 
ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
ของการ

รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน 
ของบริษัทฯ
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ที่เหลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

 
ระยะเวลาของ
โครงการ 

Construction of Flow Lines 
Rima Satellites Small Fields 
(มูลค่างานส่วนต่างสญัญา 2 ปี 
มูลค่าประมาณ 4.8 ลา้นโอมาน
เรียล) 

E,P,C Petrogas Rima LLC   
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

387.67 268.51(3) พ.ค.52-พ.ค.57 
(3 ปี + 1 ปี + 1 ปี) 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 1 โครงการ 387.67 268.51  
 

หมายเหตุ:   
(1) E = Engineering (งานวศิวกรรม) P = Procurement (งานจดัซ้ือ) C = Construction (งานก่อสร้าง) 
(2.1) 
 
 
 
 
 
 
 
(2.2) 

โครงการ SPP จากบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั  
 

จาํนวนโครงการ จาํนวนสญัญา 
มูลค่างานตามสญัญา 

ลา้นบาท 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

สญัญางานทั้งหมด 7 6 831 4.7 5 
ก่อสร้างแลว้เสร็จ ณ 31 ธ.ค. 55 3 2 350 2.145 
งานท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 4 4 481 2.600 

 
มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั คาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 31.69 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(3) มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการของบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน คาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 81.723 บาท ต่อ 1 โอมานเรียล 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

- อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม   
การลงทุนและการดาํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) รวมถึงการจดัหา

และจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจุบนับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นผูรั้บซ้ือ จดัจาํหน่าย และเป็นเจา้ของ รวมถึง
ผูบ้ริหารและพฒันาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะ
ต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สหภาพพม่า ท่ีชายแดนไทย- 
พม่า เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น นอกเหนือจาก ปตท. ท่ีเป็นผูล้งทุนและดาํเนินการแลว้นั้น มีเพียงบริษทั 
ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่งประเทศเบลเยี่ยม และ
บริษทั ทุนลดาวลัย ์จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลูกคา้ในเขต
อุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีความยาวรวมประมาณ 3,635 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,437 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาว
ประมาณ 2,198 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 883 กิโลเมตร ท่ีเช่ือมต่อ
จากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัลกูคา้อุตสาหกรรม)  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ประเมินการบริโภคพลงังานรวมของประเทศในปี 
2555 พบว่า ก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นพลงังานท่ีมีสัดส่วนการใชม้ากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44 ของการใชพ้ลงังานรวมทั้งหมด โดย
ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติในปี 2555 อยู่ท่ีระดบั 4,508 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 เม่ือเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงอยู่ท่ี
ระดบั 4,143 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั หากพิจารณาสัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบวา่ ส่วนใหญ่ก๊าซธรรมชาติ
ถกูใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 59  รองลงมาเป็นการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 21 และการใชเ้พ่ือเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมร้อย
ละ 14 ขณะท่ีร้อยละ 6 ถกูใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)  

ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 5.5 
โดยเฉพาะภาคขนส่ง มีการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ์(NGV) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.4 เป็นผลมาจากนโยบาย
ภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช ้NGV ในรถยนตเ์พ่ือทดแทนการใชน้ํ้ ามนั รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การขยายสถานีบริการ NGV เพ่ือรองรับ
ความตอ้งการของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2555 มีสถานีบริการ NGV ทัว่ประเทศ 483 สถานี เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมี 469 สถานี 
แบ่งเป็นสถานีบริการท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 243 สถานี และต่างจงัหวดั 240 สถานี  ณ ส้ินปี 2555 มีจาํนวน
รถยนตท่ี์ติดตั้ง NGV แลว้ทั้งส้ิน 374,857 คนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ี 300,581 คนั  สาํหรับภาคอุตสาหกรรม การใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือ
เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.0 และการใชเ้พ่ือเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10.2  ในขณะท่ีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ือภาคการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2  เป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมหลงัจากวิกฤติอุทกภยัปี 2554 รวมทั้งนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ เช่น มาตรการลดค่าครองชีพ การปรับข้ึนอตัรา
ค่าจา้งขั้นตํ่า และการปรับข้ึนเงินเดือนขา้ราชการ เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน  
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 แนวโน้ม 
สนพ. คาดการณ์ปริมาณความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 7.6 ตามการขยายตวัของ

ภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึง สคช. คาดการณ์วา่เศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะขยายตวัร้อยละ 4.5-5.5 โดยมีแรงสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจเชิง
กระตุน้ของรัฐบาล และการลงทุนดา้นการบริหารจดัการนํ้ าของภาครัฐ ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ  จากการ
คาดการณ์การใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบวา่ การใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือภาคการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.8 การใชเ้พ่ือ
เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.8 การใชเ้พ่ือเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
6.3 และการเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับรถยนต ์(NGV) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 แต่หากไดข้อ้สรุปการศึกษาตน้ทุนราคาก๊าซ NGV ท่ีชดัเจน
และนาํไปสู่การปรับราคาขายปลีก NGV เพ่ิมข้ึน อาจจะส่งผลใหก้ารใช ้NGV ขยายตวัไม่สูงมากนกั 

การประเมินความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นช่วงปี 2553 – 2557 คาดวา่ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติจะขยายตวั
เฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี อยูท่ี่ระดบั 4,821 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนัในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และความตอ้งการ
ก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในภาคการผลิตไฟฟ้าตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (Power 
Development Plan 2010: PDP 2010) เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และ
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ในระยะยาวตั้งแต่ปี 2558 – 2573 คาดว่าความตอ้งการก๊าซธรรมชาติจะเพ่ิมข้ึนถึงระดบั 5,542 
ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนัในปี 2573 หรือขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 1 ต่อปี  

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว เพ่ือรองรับความ
ตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทั้งจากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม ภาคปิโตรเคมี และภาคขนส่ง  โดย ปตท. มี
แผนในการจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่จากอ่าวไทยและประเทศเพ่ือนบา้น รวมทั้งมีแผนนาํเขา้
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกนัการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในบางช่วงเวลา โดยปี 2555 ปตท. ไดล้งนามสัญญากบั 
บริษทั Qatar Liquefied Gas Company Limited 3 (Qatargas 3) ซ่ึงเป็นบริษทัพลงังานแห่งชาติของประเทศกาตาร์ เพ่ือซ้ือ LNG ใน
ปริมาณ 2 ลา้นตน้ต่อปีตลอดอายสุัญญา 20 ปี เพ่ือช่วยเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไทยในระยะยาว 

หากพิจารณาจากแผนการลงทุน 5 ปี (2556-2560) ของปตท. วงเงินรวม 366,474 ลา้นบาท พบวา่ การลงทุนส่วนใหญ่
ปรับเปล่ียนเป็นการร่วมทุนและลงทุนในบริษัทลูกท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 เพ่ือขยายธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ รวมทั้ งขยาย
ความสามารถในการนาํเขา้เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ประมาณ 191,947 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53 
ของวงเงินลงทุนทั้งหมด ไดแ้ก่ การลงทุนของบริษทั พีทีที แอลเอน็จี จาํกดั ในโครงการ LNG Receiving Terminal ระยะท่ี 2 เป็นตน้ 
สําหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ วงเงินประมาณ 111,216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ซ่ึงโครงการหลัก
ประกอบดว้ยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก 
นครสวรรค ์และโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา เป็นตน้ 
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แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท.  (ปี 2556-2560) 
                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธุรกจิ 2556 2557 2558 2559 2560 รวม ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ      25,449 29,522 30,417 18,583 7,245 111,216 30 

นํ้ามนัและการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

7,158 8,245 16,952 12,573 6,456 51,384 14 

แผนร่วมทุนและการลงทุน
ในบริษทัลกูท่ีถือหุน้ร้อยละ 
100 

62,164 33,808 34,631 25,333 36,011 191,947 53 

สาํนกังานใหญ่และอ่ืน ๆ 4,074 4,059 1,862 1,128 804 11,927 3 

รวม 98,845 75,634 83,862 57,617 50,516 366,474 100 
      ท่ีมา : สารสนเทศของปตท. ท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2555 
 

สรุปแนวโนม้อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นช่วง 5 ปีขา้งหนา้ ยงัคงเติบโต
ในอตัราคงท่ี ตามการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท่อส่งก๊าซ เพ่ือรองรับความ
ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการขยายการใชก๊้าซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งไปยงัส่วนภูมิภาค โดยมีการขยายเพิ่มโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัส่วนภูมิภาค อาทิ 
โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค ์โครงการ
วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา เป็นตน้   

ขณะท่ีอุตสาหกรรมการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า อาทิ โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีแนวโนม้ขยายตวัสูงข้ึน เพ่ือรองรับแผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2010  ทั้ง
ยงัสนบัสนุนใหโ้รงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration มีการกระจายตวัไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศอีกดว้ย  

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มท่ีจะมีการขยายตวัอย่างมีนัยสําคญัในโครงการท่ี
เก่ียวกบังานปรับปรุงความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายก๊าซของปตท. เขา้สู่ระบบท่อประธานเดิม เช่น งานติดตั้ง Gas 
Compressor Station ภายในสถานีก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โครงการเช่ือมต่อท่อยอ่ยเขา้กบัท่อประธานเพ่ือเพ่ิมความดนัใหก้บั
ระบบท่อ และโครงการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบท่อประธานเดิมท่ีเร่ิมจะหมดอายุการใชง้านลงให้สามารถนาํมาใชง้านไดอี้ก
อยา่งปลอดภยั เป็นตน้ 

หากมองโอกาสการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในปี 2556 นอกจากการเขา้ร่วมประมูลโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ ตาม
แผนขยายโครงข่ายระบบท่อก๊าซธรรมชาติของ ปตท. แลว้นั้น บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ขยายตลาดการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือเช่ือม
ต่อไปยงักลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต ทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนขนาดเลก็ (SPP) โดยเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเลก็ (SPP) ระบบ Cogeneration ท่ีผา่นความเห็นชอบขอ้เสนอการรับ
ซ้ือไฟฟ้าของคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) สาํหรับการจดัหาไฟฟ้าในช่วงปี 2558 – 2564 จาํนวน 22 โครงการ ปริมาณ
ไฟฟ้ารวม 1,980 เมกะวตัต ์ ซ่ึงผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเลก็ (SPP) ท่ีไดรั้บการเห็นชอบเหล่าน้ีเป็นอีกหน่ึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํคญั
ของบริษทัฯ นอกเหนือจากกลุ่มลกูคา้หลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั  

 
 
 
 



37 
 

- อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมและพลงังาน 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม 
ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2555 ขยายตวัร้อยละ 10 จากปีก่อน โดยมีมูลค่างานก่อสร้างรวม

ประมาณ 900,000 ลา้นบาท และในปี 2555 อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงจากผูป้ระกอบการรายใหญ่และราย
กลาง เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลงัวิกฤตนํ้ าท่วมปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุน เพ่ือซ่อมแซม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ส่ิงปลกูสร้างของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมท่ีเสียหายจากอุทกภยัและการลงทุนในโครงการท่ีตอ้งชะลอ
มาจากปลายปี 2554 รวมทั้งการเสริมสร้างระบบป้องกนัของพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมและโครงการอสังหริมทรัพย ์ขณะท่ีงานก่อสร้าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้ามีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน  

 
 แนวโน้ม 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดการณ์ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2556 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ    
11 – 12 จากปีก่อน โดยคาดวา่จะมีมูลค่างานก่อสร้างรวมประมาณ 1,005,000 – 1,015,000 ลา้นบาท เป็นผลต่อเน่ืองมาจากโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐ อาทิ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 2.27 ลา้นลา้นบาท และการลงทุนดา้นการบริหารจดัการนํ้ า เพ่ือแกไ้ข
ปัญหานํ้ าท่วม 3.5 แสนลา้นบาท รวมถึงโครงการก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองมาจากปี 2555 ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัหลายสาย สาํหรับการก่อสร้างภาคเอกชน คาดวา่จะมีการขยายการลงทุนไป
ยงัพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัมากข้ึน โดยเฉพาะการลงทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์รวมถึงการเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรม และ
คลงัสินคา้ ในขณะท่ีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP)  มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโต
เพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง  ทั้งการก่อสร้างเพ่ือสอดรับกบัแผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตาม PDP 2010 และเพ่ือรองรับความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน   

นอกจากน้ี การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล มีแนวโนม้
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน (Renewable Energy 
Development Plan: REDP) ระยะเวลา 15 ปี (2551 – 2565) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบจากต่างประเทศ และ
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสถียรภาพใหก้บัผลผลิตทางการเกษตร  ในปี 2556 อุตสาหกรรมเอทานอลมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน สาเหตุ
มาจากนโยบายการยกเลิกการใชน้ํ้ ามนัเบนซิน 91 ของกระทรวงพลงังาน มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม 2556  ซ่ึงจะส่งผลให้ความ
ตอ้งการใชเ้อทานอลเพ่ือผลิตเป็นแก๊สโซฮอลเ์พ่ิมมากข้ึน อีกทั้งโครงการรถยนตค์นัแรกตามนโยบายของรัฐบาล เป็นแรงสนบัสนุน
ให้การบริโภคพลงังานของประเทศเพ่ิมมากข้ึน  หลงัจากเร่ิมโครงการตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 มีผูม้า
ลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิซ้ือรถยนตค์นัแรกทั้งส้ิน 1.25 ลา้นราย  ดงันั้นมีการคาดการณ์วา่ปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอลจะเพิ่มข้ึน
อยา่งนอ้ย 4 แสนลิตรต่อวนั จากความตอ้งการใชเ้อทานอลประมาณ 1.3 – 1.4 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2555 เพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 1.7 – 
1.8 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2556  ขณะท่ีอุตสาหกรรมไบโอดีเซล มีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยปัจจุบนัมีความตอ้งการใชไ้บโอ
ดีเซล 1.6 ลา้นลิตรต่อวนั เป็นผลมาจากมาตรการบงัคบัใชน้ํ้ามนัไบโอดีเซล B5 ทัว่ประเทศท่ีเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 
โดยทิศทางในการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลแผนพฒันาไบโอดีเซล ปี 2551 – 2565 มีแนวทางเพ่ิมปริมาณไบโอดีเซล 
B100 ท่ีผสมในนํ้ามนัดีเซลในสัดส่วนท่ีมากข้ึน  พร้อมทั้งภาครัฐส่งเสริมใหมี้การวิจยัพฒันาการผลิตไบโอดีเซลและพฒันาปรับปรุง
คุณภาพนํ้ามนัไบโอดีเซล ใหส้ามารถผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพสูงและเพ่ิมมูลค่าใหสู้งข้ึนได ้ 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง แต่ยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
ทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ปัจจยัเส่ียงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ปัจจยัทางการเมืองท่ีอาจส่งผลต่อ
การดาํเนินการโครงการก่อสร้างภาครัฐ และความชดัเจนของนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ในขณะท่ีปัจจยัดา้นตน้ทุนการ
ก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตวัเพ่ิมข้ึนอย่างชดัเจน ทั้งจากราคานํ้ ามนั ราคาวสัดุก่อสร้าง และการปรับข้ึนค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าตาม
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นโยบายของรัฐบาล สาํหรับประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ยงัคงเป็นประเด็นท่ีตอ้งให้ความสําคญั ซ่ึงอาจเป็นขอ้จาํกดัในการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได ้ 

หากมองโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วง 2 – 3 ปีขา้งหนา้ การเปิดเสรีทางการคา้ภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558  จะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีเก้ือหนุนการเติบโตของธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบดว้ยกมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซ่ึงอยูใ่นช่วงกาํลงัพฒันาประเทศ  
และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV มีแนวโนม้เติบโตแขง็แกร่งเม่ือเปรียบเทียบกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค
เอเชียโดยรวม ก่อใหเ้กิดการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่และการลงทุนดา้นพลงังานเป็นจาํนวนมาก 
ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย ์โรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ โครงข่ายถนน โรงไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน 
เป็นตน้ ดงันั้นจึงนบัเป็นโอกาสสาํคญัสาํหรับการขยายตวัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผูป้ระกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV  
เน่ืองดว้ยภูมิประเทศท่ีตั้งติดพรมแดนและเช่ือมถึงกนักบัไทย ส่งผลให้ตน้ทุนในการเขา้ประมูลงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างของไทย
ตํ่ากวา่คู่แข่งจากประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตน้ทุนค่าขนส่งในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน เคร่ืองจกัร ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ   อีกทั้งศกัยภาพของผูรั้บเหมาก่อสร้างของไทยอยู่ในระดบัทดัเทียมกบันานาชาติ ทั้งทางดา้นเทคนิคและความชาํนาญทาง
วิศวกรรมในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกบัประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนบัสนุนท่ีเขม้แขง็ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต
วสัดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซีเมนต ์เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย เพ่ือกา้ว
ไปสู่ระดบัอาเซียนต่อไป 

 
 กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด และ ดาํเนินการส่งงานใหต้รงตามกาํหนดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจกบัลกูคา้  
2. ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความรู้และประสบการณ์การทาํงานภาคปฏิบติัในงาน
วิศวกรรมมากกวา่ 20 ปี และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ทาํใหส้ามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบ
ดูแลการทาํงานของวศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการอีกต่อหน่ึง 

3. ผลงานในอดีต  ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตท่ีไดรั้บมอบหมายในงานโครงการจาํนวนมาก ประกอบ
กบัความสําเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงาน
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหรรมพลงังานและปิโตรเคมี ในลกัษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจ
ต่างประเทศ ทาํใหลู้กคา้จาํนวนมากใหค้วามเช่ือถือและไวว้างใจ การกลบัมาใชบ้ริการของบริษทัฯ อีก  รวมทั้งได้
แนะนาํต่อไปยงัลกูคา้อ่ืน ๆ ดว้ย 

4. ความสามารถของบุคลากร บริษทัฯ มีพนักงานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีดาํเนินการอยู่จาํนวนมากทาํให้
สามารถให้บริการกบัลูกคา้ไดอ้ย่างมีคุณภาพท่ีดี โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพไวแ้ละ
สนบัสนุนใหพ้นกังานมีการฝึกอบรมอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพ่ือเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การ
ผนึกกาํลงักบัพนัธมิตรผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยกีารผลิตผลิตภณัฑท์างดา้นปิโตรเคมี เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัดา้นราคา และการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างประเทศเพ่ือขยายงานออกสู่ต่างประเทศ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

สาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงาน
ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวสิาหกิจ ส่วนราชการ และบริษทัเอกชนท่ีอยูใ่น
ธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยูต่ามนิคมท่ีท่อก๊าซสามารถเดินทาง
ไปถึงได ้เช่น กลุ่มบริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) และ บริษทัท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตน้ 

ส่วนบริษทั สหการวิศวกร จาํกัด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึงให้บริการประชาชนทางด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็นตน้  รวมถึงบริษทัภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย ์พลงังาน และปิโตรเคมี 
 
การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 บุคลากร 
เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลกั ทาํใหจ้าํนวนบุคลากรท่ีตอ้งใชข้ึ้นอยูก่บัขนาดของโครงการท่ีจะไดรั้บ

คดัเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดัจา้งวิศวกรและพนกังานประจาํในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
ประมาณการรายไดข้องบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งพนกังานหรือช่างเช่ือมจาํนวนมาก โดยบริษทัฯ จะจดัเตรียมกลุ่ม
พนักงานจาํนวนหน่ึง (Standby Team) ซ่ึงรวมถึงช่างเช่ือมจาํนวนหน่ึงไวใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาฉุกเฉินท่ีทางพนักงานในแต่ละ
โครงการขาดไปชัว่คราวเท่านั้น  

จากการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ของกลุ่มบริษทัฯ  ในช่วงปี 2553-2555 จึงไดมี้การวา่จา้งพนกังานประจาํใน
ส่วนงานต่าง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในตาํแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบติัการ รวมถึงฝ่ายจดัซ้ือ เพ่ือรองรับการ
บริหารงานขนาดใหญ่ในมือ  

 แหล่งเงนิทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการใชน้โยบายการขอแหล่งเงินกูป้ระเภทสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนั

การเงิน เป็นรายโครงการไป อีกทั้งในบางกรณีอาจใชว้ิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมคา้ เพ่ือเขา้ดาํเนินงาน โดยร่วมกบัคู่สัญญาเพ่ือ
ร่วมกนัสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้าง  

 ผู้รับเหมาช่วง 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในงานบางส่วนท่ีบริษทัไม่มีความชาํนาญ หรือช่วงเวลาท่ีมีปริมาณงาน

เกินกวา่กาํลงัคน  โดยจะพิจารณาเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนดรายละเอียดในการจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ทาํกบัลูกคา้ 
(Back-to-back) ทั้งในเร่ืองการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นตน้  โดยการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการ
วศิวกร จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2550 ช่วยเสริมการทาํงานของบริษทัฯ ในดา้นงานโยธา ซ่ึงสหการวศิวกรมีความชาํนาญ  

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน 

สาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่องานก่อสร้าง บริษทัฯ จะทาํการเช่าเพ่ือนาํมาใชใ้นแต่ละโครงการตามความตอ้งการ 
อีกทั้ง การท่ีสหการวิศวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใช้
ร่วมกนัได ้ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
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 วตัถุดบิ  
โดยทัว่ไป วตัถุดิบในการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้าง

ทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว เป็นตน้ เน่ืองจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานอยู่ มกัมีการกาํหนด
รายละเอียดของวสัดุท่ีใชจ้ากเจา้ของโครงการ ทาํใหใ้นบางคร้ัง บริษทัฯ ตอ้งซ้ือวสัดุดงักล่าวจากตวัแทนจาํหน่าย 
หรือผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบริษทัในประเทศไทยหรือบริษทัต่างประเทศ แลว้แต่กรณี อย่างไรก็ตาม 
โดยปกติแลว้ เจา้ของโครงการมกักาํหนดรายละเอียดของวสัดุให้สามารถเลือกใชสิ้นคา้ไดม้ากกว่าหน่ึงบริษทั 
และบริษทัฯ  มกัจะมีการต่อรองและขอการยนืยนัราคาจากตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนยืน่ประกวดราคา และ
ใหค้งราคาดงักล่าวไวช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเช่ือม 
อิฐ กระดาษทราย เป็นตน้ บริษทัฯ  จะมีการซ้ือวสัดุดงักล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซ้ือตามบริษทัคู่คา้
ท่ีซ้ือขายกนัมาเป็นประจาํ หรืออาจมีการซ้ือจากร้านคา้ตามหนา้งานบา้งตามความจาํเป็น  
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4. ปัจจัยความเส่ียง 
 

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ  
1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าน้อยราย  

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ มีท่ีมาจากธุรกิจ 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจก่อสร้างดา้นงานโยธา  
โครงสร้างรายไดห้ลกัส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัมาจากการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติให้กบักลุ่ม
ธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี  ทาํให้กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ มาจากบริษทัในกลุ่ม บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั
พลงังานระดบัชาติของไทย (สัดส่วนรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท. เทียบกบัรายไดร้วมของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย เท่ากบัร้อยละ 46:46:53 ในปี 2553 ถึง 2555 ตามลาํดบั) 

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงพยายามลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงกลุ่มลูกคา้เดิม โดยบริษทัฯ ไดข้ยายฐานลูกคา้ไปสู่กลุ่ม
ธุรกิจพลงังานอ่ืน อาทิ โรงไฟฟ้า (ทั้ง SPP และ IPP)  และ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการรับเหมางานก่อสร้างท่อก๊าซ
ธรรมชาติ        บริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจในส่วนของงานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน             อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล เป็นตน้ 
ทั้งน้ีการเพ่ิมสัดส่วนของแหล่งรายไดอ่ื้นท่ีนอกเหนือจากการรับเหมางานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกคา้
ใหมี้ความหลากหลาย สร้างโอกาสทางธุรกิจและลดความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกคา้นอ้ยราย รวมถึงบริษทัฯ มีนโยบายขยายธุรกิจไป
ยงัต่างประเทศ เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงกลุ่มลกูคา้ภายในประเทศ  

 
1.2 ความเส่ียงจากขยายธุรกิจ ที่ต้องอาศัยพันธมิตร เงินลงทุน และระยะเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ และพัฒนา

โครงการ 
หน่วยธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน รับผิดชอบการศึกษาและพฒันาโครงการดา้นธุรกิจพลงังาน ปิโตรเคมี 

และโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจในต่างประเทศ  การขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศดาํเนินการดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือกระจายความเส่ียง
ภายในประเทศของบริษทัฯ โดยการกา้วเขา้สู่ตลาดใหม่และลูกคา้รายใหม่  รวมทั้งกระจายความเส่ียงจากวฏัจกัรของอุตสาหกรรม
ก่อสร้างภายในประเทศ   ดว้ยการสร้างรายไดแ้บบยัง่ยืนจากการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน การพฒันาโครงการใน
ช่วงแรก ๆ นั้นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอนในระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีโครงการจะประสบผลสาํเร็จ  เงินลงทุนเป็นส่ิงจาํเป็น
และอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานก่อนท่ีจะไดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย   ความเส่ียงอาจเกิดข้ึนไดใ้นกรณีท่ีโครงการไม่ประสบ
ผลสาํเร็จ หรือไม่สามารถหาพนัธมิตรเขา้ร่วมลงทุนได ้และอาจมีผลกระทบเกิดข้ึนต่อผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นน้ี ตั้งแต่ ปี 2552  คณะกรรมการบริหารไดท้าํหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการพิจารณาความ
เส่ียงดว้ย เพ่ือประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ก่อนตดัสินใจเขา้ร่วมประมูลโครงการหรือเขา้ลงทุนในธุรกิจแต่ละประเภท และในกรณี
การเขา้ร่วมประมูลหรือการเขา้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จาํเป็นตอ้งได้รับความเห็นชอบจากท่ีคณะกรรมการบริษทัก่อน  
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายชดัเจนให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยลงทุนเฉพาะในค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเท่านั้น รวมถึงการร่วมมือกบั
พนัธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มความสาํเร็จของโครงการใหม้ากข้ึน 

 
1.3 ความเส่ียงจากระยะเวลาในการได้รับงานสัญญาใหม่ 

ผลการดาํเนินงาน การประมาณการรายได ้และกระแสเงินสดของบริษทัฯ มีความผนัผวนตามจงัหวะเวลาในการ
ไดรั้บงานสัญญาใหม่ และจาํนวนงานคงเหลือในมือตามสัญญาเดิม เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ มาจากการดาํเนินงานตาม
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สัญญางานรับเหมาก่อสร้างท่ีประมูลไดใ้นแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะไดรั้บงานสัญญาใหม่หรือไม่ และ
เม่ือใด  เน่ืองจากลกัษณะงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ จะมีขั้นตอนการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ีซับซ้อนและใชร้ะยะเวลานาน โดย
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาด และสถานะทางการเงินของลูกคา้   อีกทั้งโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ภายใตธุ้รกิจพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เน่ืองจากมีความเก่ียวพนักบัประชาชนและชุมชนในวงกวา้ง ซ่ึงในอนาคตกฎหมายและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน โดยแต่ละโครงการตอ้งทาํจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความล่าชา้ในการจดัทาํรายงาน
ดงักล่าว และเป็นเหตุใหเ้กิดความล่าชา้ในการอนุมติัโครงการเพ่ือเปิดประมูลงานก่อสร้าง รวมถึงอาจจะกระทบต่อระยะเวลาในการ
เร่ิมงานก่อสร้าง ซ่ึงจะกระทบถึงแผนงานท่ีบริษทัฯ ไดว้างไวส้าํหรับการไดรั้บงานสัญญาใหม่ 

1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พาพนัธมติร  
สําหรับโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจา้ของโครงการอาจจะกาํหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ประกวดราคาไวสู้ง   จน

บางคร้ังบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมประมูลงานได ้ตวัอย่างเช่น กาํหนดขนาดของสินทรัพย ์ประสบการณ์การทาํงาน หรือความ
ชาํนาญเฉพาะทาง เป็นตน้ ดงันั้น บริษทัฯ อาจเสียโอกาสในการเขา้ร่วมประมูล หากไม่สามารถหาพนัธมิตรท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัตั้ง
กิจการร่วมคา้ได ้แต่อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงน้ีไดล้ดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจาก บริษทัฯ ผ่านการทาํงานในโครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการ ทั้งดา้นการวางท่อก๊าซธรรมชาติ  และงานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดว้ยความสาํเร็จอยา่งดียิง่ ซ่ึงเป็นการ
สร้างเสริมประสบการณ์การทาํงานใหก้บับริษทัฯ มากข้ึน ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ประกวดราคาไดด้ว้ยตวัเอง อีกทั้งการไดบ้ริษทั 
สหการวศิวกร จาํกดั มาเป็นบริษทัยอ่ย เพ่ือเสริมศกัยภาพดา้นงานโยธา ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถทาํงานก่อสร้างไดค้รบวงจรมากยิง่ข้ึน 

ความจาํเป็นในการหาพนัธมิตรเพ่ือการร่วมทุนและการร่วมมือทางธุรกิจถือไดว้า่เป็นหน่ึงในปัจจยัความสาํเร็จของ
การลงทุนในต่างประเทศ  เน่ืองจาก บางประเทศอาจจะมีขอ้จาํกดัทางกฏหมาย ดา้นสัดส่วนการลงทุนขั้นตํ่าของชาวต่างชาติสาํหรับ
การจดัตั้งบริษทั  นอกจากนั้นแลว้ การมีพนัธมิตรร่วมทุนในแต่ละประเทศ จะทาํให้การทาํงานสะดวกข้ึน ช่วยให้เกิดการถ่ายทอด
ความรู้ และทกัษะการทาํงานของพนกังานคนไทยท่ีส่งไป    

1.5 ความเส่ียงด้านบุคลากร 
การบริหารงานรับเหมาก่อสร้างให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานและสําเร็จตามระยะเวลาส่งมอบงานท่ีไดว้างแผนไวน้ั้น 

บุคลากรทั้งวิศวกร ช่างเทคนิค และพนกังานในระดบัปฏิบติัการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการทาํงานเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสาํคญั แต่เน่ืองจากลกัษณะทางธุรกิจของการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความไม่แน่นอนจากจงัหวะเวลาในการไดง้านใหม่
อาจนาํไปสู่ความลาํบากในการจดัแผนงานดา้นบุคลากรให้เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บ  ในบางคร้ัง บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งสาํรองและ
แบกรับภาระตน้ทุนบุคลากรท่ีเกินความตอ้งการไวบ้า้ง ทั้งน้ีเพ่ือการทาํงานและส่งมอบโครงการท่ีมีปัจจุบนั และท่ีอาจจะไดรั้บใน
อนาคตไดต้ามกาํหนด  หากในกรณีท่ีมีโครงการใดท่ีคาดว่าจะประมูลไดเ้กิดความล่าชา้ หรือประมูลไม่ได ้ อาจจะเป็นไปไดว้่า
บริษทัฯ มีตน้ทุนเพ่ิมในแง่ของอตัรากาํลงัพลท่ีเกินความตอ้งการรวมทั้งค่าใชจ่้ายสาํหรับคนงานสาํรอง  นอกจากน้ี  จากสถานการณ์
ของตลาดแรงงานในปัจจุบนั  ความตอ้งการแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีสูงและไม่เป็นไปตามวฏัจกัรของอุตสาหกรรม
ประเภทน้ี  อาจก่อให้เกิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือในบางช่วงเวลาได ้ดงันั้น  เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงพิจารณาเพ่ิม
สัดส่วนการจา้งผูรั้บเหมาช่วงตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและประเภทของงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมพฒันา
ทกัษะและทศันคติในการทาํงานของพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 



43 
 

 
2. ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ  

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง และค่าขนส่งทีเ่กีย่วข้อง  
ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างและราคาสินคา้โภคภณัฑ์ดา้นพลงังานส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการ

ก่อสร้างโครงการ ซ่ึงยากต่อการควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้โดยราคาวสัดุก่อสร้างและราคานํ้ ามนัข้ึนอยู่กบัภาวะ
เศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงความตอ้งการของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ในกรณีท่ีเกิดการปรับตวัสูงข้ึน
ของราคาก่อสร้างภายหลงับริษทัฯ ไดรั้บงานประมูลแลว้นั้น ไม่ว่าจะดว้ยราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนหรือการท่ีวสัดุก่อสร้างขาด
ตลาดในเวลาดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมตน้ทุนการจดัการซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนของโครงการสูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้
และยงัอาจกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯอีกดว้ย เพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ี  บริษทัฯ จะประมาณการและคาดการณ์ราคา
วสัดุก่อสร้างล่วงหนา้ เพ่ือใชใ้นการวางแผนและรักษาระดบัตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาวสัดุก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลง
ไป  หรือโดยการยืนยนัการสั่งซ้ือเพ่ือตรึงราคาวสัดุชนิดนั้นไวใ้ห้สอดคลอ้งกบัราคาท่ีเสนอในงานประมูล   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั
พยายามรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย พร้อมทั้งติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวสัดุก่อสร้างโดยตลอด และเปิดโอกาสให้เกิด
การแข่งขนัในระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่าย เพ่ือใหเ้กิดการเจรจาต่อรองท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในดา้นราคา  

2.2 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 
บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงในการเผชิญกบัค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการหรือตอ้งจ่ายค่าเสียหายในกรณีท่ีมีความ

ล่าชา้ในการก่อสร้างโครงการ กรณีความล่าชา้ท่ีมีสาเหตุจากเจา้ของโครงการ บริษทัฯ มีความเส่ียงในการตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ี
เพ่ิมข้ึนของโครงการ อาทิ  ค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ สามารถจาํกดัความเส่ียงดงักล่าวไดโ้ดย
การบริหารกาํลงัคนและค่าใชจ่้ายในโครงการนั้น ๆ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เม่ือมีเหตุการณ์ล่าชา้  อีกทั้งพยายามอยา่งสุด
ความสามารถดว้ยความสุจริตใจ ท่ีจะเจรจาเพื่อใหไ้ดค้่าชดเชยจากเจา้ของโครงการใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงในอดีตบริษทัฯ 
สามารถตกลงกบัเจา้ของโครงการได ้

ในกรณีท่ีความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุจากความล่าช้าในการทาํงานของบริษัทฯ หรือจากความล่าช้าของ
ผูรั้บเหมาช่วงของบริษทัฯ  บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะถูกเจา้ของโครงการเรียกร้องค่าเสียหาย การป้องกนัความเส่ียงในลกัษณะน้ี
สามารถกระทาํไดโ้ดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงานฝีมือ และจาํนวนของ
วศิวกรท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงาน รวมทั้งควบคุมการทาํงานของผูรั้บเหมาช่วงอยา่งใกลชิ้ด   รวมทั้งทาํสัญญากาํหนดเง่ือนไขให้
บริษทัฯสามารถเรียกร้องความเสียหายจากผูรั้บเหมาช่วงไดก้รณีท่ีผิดสัญญา  เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการก่อสร้างให้เสร็จทนัตาม
กาํหนดเวลา ภายในงบประมาณท่ีวางไว ้ 

ในปี 2552 บริษทัฯ มีงานก่อสร้างโครงการหน่ึงท่ีไม่สามารถส่งมอบใหเ้สร็จตามกาํหนดของสัญญาก่อสร้าง ดงันั้น
จึงจาํเป็นตอ้งตั้งสาํรองค่าปรับจากความล่าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึนเตม็จาํนวนตามสัญญา แต่อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีไดข้อ้สรุปของค่าปรับ
ซ่ึงนอ้ยกวา่สาํรองท่ีตั้งไว ้ส่วนต่างกไ็ดถ้กูรับรู้เป็นรายไดข้องบริษทัฯ ในปีถดัไป  

มีหลายคร้ังท่ีบริษทัฯ ดาํเนินโครงการภายใตกิ้จการร่วมคา้ท่ีซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัราท่ีตํ่ากว่า กรณีน้ีอาจทาํให้
บริษทัฯ มีขอ้จาํกดัในการตดัสินใจหลายดา้น   ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ ลูกคา้กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งร่วมเขา้ทาํสัญญาผกูพนัดว้ยเง่ือนไข
ต่าง ๆ โดยให้บริษทัฯ รับผิดชอบตามเง่ือนไขของสัญญาอยา่งเตม็ท่ีมากกว่าพนัธมิตรของบริษทัฯ  ดงันั้น ความเส่ียงในลกัษณะน้ี
สามารถทาํให้ลดลงไดโ้ดยการกาํหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมของกิจการร่วมคา้ ตลอดจนกาํหนดขอบเขตการทาํงานของบริษทัฯ 
และพนัธมิตรใหช้ดัเจน  อยา่งไรกต็าม  มีความคลุมเครือท่ีไม่สามารถคาดเดาล่วงหนา้เกิดข้ึนไดเ้สมอระหวา่งการดาํเนินโครงการ 

2.3 ความไม่แน่นอนจากการปรับและยกเลกิงานก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ (backlog) ของบริษัทฯ 
  บริษทั ฯ ไม่สามารถรับประกนัวา่รายไดจ้ากงานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดน้ั้นจะไดรั้บหรือทาํกาํไร  การบอกเลิก
สัญญา การพกัการก่อสร้างชัว่คราว  ความล่าชา้ หรือการเปล่ียนแปลงขอบเขตการทาํงานอาจเกิดข้ึนไดต้ามสัญญาท่ีทาํไวซ่ึ้งปรากฏ
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ในงานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายได ้   โครงการหลาย ๆ โครงการอาจจะยงัปรากฏอยูใ่นงานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  
ช่วงระยะเวลาหน่ึง  สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ และจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถคาดเดาได ้
 

3. ความเส่ียงทางการเงนิ 
3.1 ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีผา่นมา  จากผลงาน ความชาํนาญ และประสบการณ์ของบริษทัฯ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถรับ
โครงการขนาดใหญ่ในจาํนวนท่ีมากข้ึน ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนมากข้ึนเพ่ือการเขา้ประมูลโครงการ 
การก่อสร้างโครงการ และเป็นหลกัประกนักบัธนาคารสําหรับวงเงินสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเกิดความเส่ียงกรณีท่ีเงินทุน
หมุนเวียนไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการได ้บริษทัฯ ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยการบริหารสภาพคล่อง
อย่างระมดัระวงั กาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบังวดการชาํระจากเจา้ของโครงการ วางแผนการ
จัดซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกับช่วงเวลาท่ีตอ้งการเพ่ือลดความตอ้งการใช้เงินทุนและลดต้นทุนในการเก็บรักษา  
นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ไดรั้บการสนับสนุนดา้นสินเช่ือสําหรับดาํเนินโครงการ ภายใตเ้ง่ือนไขเงินฝากคํ้ าประกนัสินเช่ือใน
สัดส่วนท่ีตํ่า  และจากผลการดาํเนินงานท่ีดี และสถานะสภาพคล่องท่ีคงท่ี  บริษทัฯ ยงัไดรั้บการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียม อตัรา
ดอกเบ้ีย และสัดส่วนเงินฝากคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารอยา่งต่อเน่ือง  

จากนโยบายการลงทุนหรือการร่วมลงทุนเพ่ือการขยายธุรกิจ วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํมาซ่ึงรายไดแ้ละกาํไรท่ีมัน่คงใน
ระยะยาว บริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาวางแผนดา้นโครงสร้างเงินทุนและเงินกูอ้ยา่งรอบคอบและระมดัระวงั  เพ่ือมิใหก้ารลงทุนดงักล่าว
กระทบกระเทือนต่อเงินทุนหมุนเวยีนท่ีใชส้าํหรับการดาํเนินธุรกิจปกติ  เน่ืองจาก การลงทุนดงักล่าวจะตอ้งใชร้ะยะเวลา กวา่ท่ีจะได้
ผลตอบแทนกลบัมาใหก้บักลุ่มบริษทัฯ ตามแผนงาน  

3.2  ความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปลีย่น  
เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์บางส่วนมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ ทาํให้เกิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ โดยปกติบริษทัฯ จะเสนอราคาเขา้ประมูลโดยประมาณการค่าอตัราแลกเปล่ียนในการซ้ือสินคา้ท่ีสูงกวา่อตัราในปัจจุบนัเพ่ือ
ป้องกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และสําหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีจาํเป็นตอ้งนําเขา้วสัดุและอุปกรณ์ในมูลค่าท่ีสูง    
บริษทัฯ อาจจะขอใหเ้จา้ของโครงการกาํหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศสกุลเดียวกนั นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ 
มีนโยบายท่ีจะทาํสัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือควบคุมตน้ทุน และลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดท้าํสัญญา
ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนรวม 1.96 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.74 ลา้นยโูร เน่ืองจาก ฝ่ายจดัการ
เห็นวา่เป็นช่วงระยะเวลาการส่ังซ้ือระยะสั้น และมีความเส่ียงในการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระดบัตํ่า  

นอกจากนั้นแลว้ จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขยายการลงทุนออกสู่ต่างประเทศ คือการรับงานก่อสร้างท่ีสาธาณรัฐ
สุลต่านโอมาน ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยช่ือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC ทาํใหอ้าจเกิดความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน อาทิเช่น การใหก้ารสนบัสนุนเงินกูจ้ากบริษทัฯ ในรูปเงินดอลล่าร์สหรัฐ  ซ่ึงนบัแต่ปี 2554 วิกฤตสกุลเงินยโูร
ก่อให้เกิดความผนัผวนอยา่งหนกัต่อตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายให้ทาํสัญญาเงินกูร้ะหวา่งบริษทัฯ กบั
บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ โดยใชเ้งินสกลุบาทเป็นเกณฑ ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

3.3  ความเส่ียงจากการไม่ได้รับชําระค่าก่อสร้าง หรือได้รับค่าก่อสร้างล่าช้า 
หากเจา้ของโครงการ หรือคู่สัญญาท่ีบริษทัฯ รับงานประสบปัญหาทางการเงิน ทาํให้เกิดความล่าชา้ในการจ่ายค่า

ก่อสร้าง จ่ายไม่ครบ หรือไม่ไดรั้บค่าก่อสร้างตามท่ีสัญญาไว ้ ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงทาํใหบ้ริษทัฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สถาบนัการเงินใหค้วามระมดัระวงัใน
การปล่อยสินเช่ือมากข้ึน  ซ่ึงมีโอกาสท่ีลูกคา้ของบริษทัฯ อาจถูกธนาคารปฏิเสธการให้การสนบัสนุนสินเช่ือเพ่ือการก่อสร้าง  ซ่ึง
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และพิจารณาเขา้ประมูลและรับงานจากลูกคา้ท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงเท่านั้น และขอ
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สนบัสนุนวงเงินสินเช่ือในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างจากสถาบนัการเงิน แต่โดยลกัษณะงานรับเหมาของบริษทัฯ 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และปิโตรเคมี กลุ่มลกูคา้มกัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะการเงินมัน่คง 
(ส่วนใหญ่เป็นรัฐวสิาหกิจ) ทาํใหค้วามเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ่า 

ในบางโครงการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมเติมหรือปฏิบติัตามคาํสั่งเปล่ียนแปลง (Change Order) ตามท่ีลูกคา้แจง้
มา โดยยงัมิไดมี้การตกลงถึงขอบเขตและราคาของงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งเปล่ียนแปลงนั้น บางคร้ังอาจเกิดขอ้โตแ้ยง้ว่าเกิน
ขอบเขตของงานในสัญญาเดิมหรือราคาท่ีบริษทัฯ เรียกเกบ็นั้นเกินกวา่ความเตม็ใจจ่ายของลูกคา้หรือเจา้ของโครงการหรือไม่ ถึงแม้
เจา้ของโครงการตกลงวา่งานตามคาํสั่งเปล่ียนแปลงนั้นเป็นงานส่วนท่ีเพ่ิมและยินดีจ่ายเงินตามท่ีบริษทัฯ เรียกร้อง  บริษทัฯ จึงอาจ
ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ียงัไม่สามารถเรียกเก็บไดจ้นกวา่คาํสั่งเปล่ียนแปลงของงานนั้นจะไดรั้บการอนุมติัและบริษทัฯ ไดรั้บการ
ชาํระเงินจากเจา้ของโครงการ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะใชร้ะยะเวลานานเกินกวา่กาํหนดการส้ินสุดสัญญาในแผนงานเดิมของโครงการ และ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในดา้นน้ี บริษทัฯ จึงมีการติดตามผลการตรวจรับงานและ
ประสานงานกับลูกค้าหรือผูแ้ทนของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมัติงานตามคาํสั่ง
เปล่ียนแปลงและการรับชาํระเงินจากเจา้ของโครงการ ซ่ึงจะลดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนของโครงการลงไดใ้น
ท่ีสุด 

3.4 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงนิให้กบับริษัทในกลุ่ม 
เน่ืองดว้ยความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ   บริษทัฯ มีการสนบัสนุนทางการเงินให้กบับริษทัย่อยในรูปแบบต่าง ๆ 

อาทิ การใหเ้งินกูก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ หนงัสือคํ้าประกนัสัญญา หรือ การออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัแม่ ภายใตว้งเงิน
สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นตน้ ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงกรณีท่ีบริษทัฯ ยอ่ยดงักล่าว มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหรือมีปัญหาสภาพ
คล่องทางการเงิน ทาํใหไ้ม่สามารถชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือ ผิดนดัชาํระหน้ีต่อธนาคาร ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งร่วมรับผิดชอบใน
ฐานะผูค้ ํ้าประกนั ซ่ึงบริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงในเร่ืองน้ี จึงไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามกระบวนการอนุมติัตามท่ีกาํหนดในตาราง
อาํนาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด เม่ือจาํเป็นตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินใหก้บับริษทัยอ่ย  
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5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
 

1.    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2555 
ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1.    กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 79,452,611 23.61% 

       - นางไพจิตร รัตนานนท ์ 27,081,184 8.05% 

       - บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั* 52,371,427 15.56% 

2.    Samlee Corporation 41,142,857 12.22% 

3.    บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 27,927,945 8.30% 

4.    CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 
       UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG 

15,141,600 4.50% 

5.    Rotary Trel Pte Ltd. 9,642,857 2.86% 

6.    นายนพดล พิทกัษเ์ผา่ 9,264,200 2.75% 

7.    นายชวลิต จรัสโชติพินิต 8,842,000 2.63% 

8.    นางสาวอาภาพร ศิริปทุมมาศ 7,625,100 2.27% 

9.    นายปรีชา แอ่งขมุทรัพย ์ 5,200,000 1.54% 

10.   บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั 4,600,200 1.37% 

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 208,839,370 62.05% 

จํานวนหุ้นทีอ่อกและชําระแล้วทั้งหมด 336,585,589 100.00% 

จํานวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 184,542,934 54.83% 

*หมายเหตุ: บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50 
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2. การจัดการ 
(1) โครงสร้างองค์กร  แผนผงัองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  * หมายเหตุ: นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์เกษียณอายตุั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(นายสมยั ล้ีสกลุ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
(นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ*์) 

 ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
(รักษาการโดย 

นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ*์) 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานการตลาด 

(รักษาการโดยนายสมยั ล้ีสกลุ) 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานบริหารองคก์ร 
(นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ) 

ผูอ้าํนวยการสายงาน 
พฒันาโครงการและการลงทุน 

(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทั 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
สายงานปฏิบติัการ 

   (นายศกัดา ตนัติวฒันกลู) 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
สายงานปฏิบติัการ 
(นายเชวง รีศรีกิตต)์ 
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(2) โครงสร้างการจัดการ 

ในปี 2555 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการ
บริหารซ่ึงทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี 

 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

- คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์   ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี   กรรมการอิสระ 
6. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการอิสระ 
7. นายสมยั ล้ีสกลุ    กรรมการ 
8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  กรรมการ (เกษียณอาย ุวนัท่ี 1 มกราคม 2556) 
9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการ 
โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษทั  

- คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ    ประธานกรรมการ  
2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  กรรมการ (เกษียณอาย ุวนัท่ี 1 มกราคม 2556) 
3. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการ 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการ  
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์   กรรมการ 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 
นางไพจิตร รัตนานนท ์นายสมยั ล้ีสกลุ นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

- บริษัท สหการวิศวกร จํากดั 
นายสมยั ล้ีสกลุ นางพจนีย ์ เผา่สวสัด์ิ นายไพฑูรย ์ โกสียรักษว์งศ ์นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ือง
ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ 

2. กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
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3. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
แก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ยกเวน้นโยบายหรือการดาํเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร 
และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้ งใจและความระมัดระวงัในการ

ปฏิบติังาน 
7. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารการ
จดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ 
10. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ี กาํหนดใหร้ายการ
ท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุน
กนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
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ทั้งน้ี การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหก้รรมการบริหารสามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืน
ใดทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการทาํรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ ผูต้รวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ซ่ึงอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2548  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัน้ี 

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ  ไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  มีดงัน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็น และเป็นเร่ืองสําคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ 
และการเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร 
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ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯในรายงานสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง     
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
7.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
7.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทาํอย่างเป็นประจาํ เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะไดท้ราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 
8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่าง ๆ ไว ้ 

อยา่งชดัเจน 
8.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 
8.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

9. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการ หรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
9.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.2 ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 
9.3 ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานตอคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งดาํเนินการปรับปรุง
แกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการ    
แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อสาํนกังาน
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

10. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของ
บริษทัไดก้ระทาํความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และไดแ้จ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชี
ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีการ
เพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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11. ให้มีอ ํานาจเชิญกรรมการ ผู ้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน  หรือพนักงานของบริษัทหารือ  หรือตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจาํทุกปี 

13. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามท่ี

จาํเป็นหรือเห็นสมควร  
 

3.  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ และ
ผูบ้ริหาร จาํนวนรวม 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี  กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
4. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี  กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
5. นายสมยั ล้ีสกลุ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดงัน้ี 

1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
1.1 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการวา่มีความเหมาะสมกบัผลงาน  เทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีความเป็นธรรม 
1.2 ร่วมกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพื่อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
1.3 พิจารณากาํหนดกรอบและงบประมาณในการข้ึนเงินเดือน และโบนสัประจาํปีในภาพรวมของบริษทัฯ 
1.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี 
1.5 ค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  และนาํเสนอค่าตอบแทนท่ี

กาํหนดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหอ้นุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

1.6 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน (ESOP)  
จะตอ้งร่วมกาํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนกังาน และผูถื้อหุน้ และพิจารณาความ
เหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบสาํหรับกรณีท่ีมีการจดัสรรใหก้รรมการเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมด
ท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการ 
2.1 กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา  โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบริษทั สามารถอุทิศเวลาการทาํงานใหบ้ริษทั 
2.2 สรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งใหค้ณะกรรมการพิจารณา เพ่ือเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง 



53 
 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาตามความจาํเป็น หรือเห็นสมควร  

 
4.  คณะกรรมการบริหาร (ทาํหน้าทีค่ณะกรรมการบริหารความเส่ียง)  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ    ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  กรรมการบริหาร (เกษียณอาย ุวนัท่ี 1 มกราคม 2556) 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการบริหาร 
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู   กรรมการบริหาร 
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์   กรรมการบริหาร 
6. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัน้ี 

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
อนุมติั 

3. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ  แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือทาํใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ
นาํมาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการกาํหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพื่อทาํสัญญาดงักล่าว 

5. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

6. ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื การกูย้มื การจดัหาวงเงินสินเช่ือ 
รวมถึงการใหห้ลกัประกนั จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ดว้ย 

7. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  หรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
9. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป 
10. ดาํเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใน

แต่ละคราวไป 
11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืน

กฎหมาย และมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงินในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรกไ็ด ้

อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บ
มอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี
จาํเป็นหรือเห็นสมควร 
 คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง โดยมีการเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประเมินความเส่ียงตามความจาํเป็นและเหมาะสม อาทิเช่น ท่ีปรึกษาดา้นการจดัซ้ือ
ต่างประเทศ ท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจต่างประเทศ เป็นตน้ คณะกรรมการบริหารไดท้าํหนา้ท่ีกลัน่กรองงานโครงการและ
การลงทุน โดยจดัทาํการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ รวมถึงความคุม้ค่าและโอกาสในความสาํเร็จของ
โครงการและการลงทุน โดยยึดแนวทางหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ในการพิจารณาศกัยภาพของการเขา้ประมูลโครงการ และการลงทุนทั้ง
ในและต่างประเทศ ก่อนนาํเขา้สู่ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation Process) ต่อไป โดยพิจารณาจาก 3 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. ประเภทของโครงการ 

 โครงการในต่างประเทศ 

 โครงการท่ีบริษทัฯ ไม่มีประสบการณ์หรือความชาํนาญมาก่อน 

2. ขนาดของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าโครงการท่ีมากกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท 

3. สถานท่ีตั้งของโครงการ  
 โครงการในพ้ืนท่ีมีความเส่ียงและอนัตรายสูง  
 โครงการท่ีอาจมีปัญหาดา้นมวลชน 

 

   5. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี  กรรมการบรรษทัภิบาล 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการบรรษทัภิบาล 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดงัน้ี 

1. สอบทานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและนาํเสนอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการนาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปดาํเนินการในเชิงปฏิบติั 
5. ติดตามงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลยงัมีหน้าท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลตามความจาํเป็นหรือ
เห็นสมควร  
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ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ (เกษียณอาย ุ1 มกราคม 2556) 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
4. นายภาสิต ล้ีสกุล  ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการในประเทศ 
6. นายเชวง รีศรีกิตต ์  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการในประเทศ 
7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร และเลขานุการบริษทั 
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีดงัน้ี 

1. เป็นผูส้นับสนุน และอาํนวยการการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งในดา้นปฏิบติัการและ ดา้นงานอาํนวยการ  
นาํเสนองานต่อคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทั และพนกังาน 

2. ดาํเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด  งานประมูล        
งานออกแบบ งานจดัซ้ือ การผลิตและการส่งมอบ 

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจัดการ และนําเสนองบประมาณประจําปีต่อ
คณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของ
งบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4. กาํกบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  และใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้และเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

5. ดาํเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องคก์ร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บ
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภมิูใจของผูถื้อหุน้ 

6. ดาํเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทั   วางแผนการจดัหาทุน   แหล่งทุน  กลยุทธ์การจดัหาทุน   
การจดัทาํเอกสารการหาทุน และอ่ืนๆ 

7. ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารจะดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดงัน้ี 
1. กาํกบัดูแลและอนุมติัเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัฯ และอาจมอบอาํนาจใหผู้บ้ริหาร หรือบุคคลอ่ืน

ใดดาํเนินการเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติประจาํวนัของบริษทัฯ 
2. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัฯ 
3. ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 
4. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึน เงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนสั ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ ในตาํแหน่งตํ่ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนฝ่ายนายจา้งใน
คณะกรรมการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัฯ 
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5. มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่าย เพ่ือการจดัซ้ือจดัจา้งซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัฯ รวมทั้งอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ตามกรอบท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการบริหารไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไว ้

6. มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ 

8. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณท่ีผ่าน 
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป 
ทั้งน้ี กรรมการผูจ้ัดการจะอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้กรรมการ

ผูจ้ดัการปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้
อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือเร่ือง

ท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

 
การสรรหากรรมการ 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ จะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหาและ

พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการ
เพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี    

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บ
เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 
- กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นนาํเสนอต่อท่ีคณะกรรมการบริษทั และท่ี
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ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

- คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บริษทัฯ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้
เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อน
ไดรั้บตาํแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ เวน้แต่ไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนั้น เวน้
แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

 
* หมายเหตุ:    คุณสมบติัดา้นการถือหุน้ของกรรมการอิสระเดิมกาํหนดไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขการถือหุน้
เป็นไม่เกินร้อยละ 0.75 

 
 

 

 

 

 

 

 



58 
 

(3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

- ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

ช่ือ-สกลุกรรมการ 
กรรมการ 
ทีอาร์ซี 

กรรมการ
สหการ
วศิวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 

รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 0.80 - 0.80 ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั(*) 
2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ี 0.45 - 0.45 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 0.39 - 0.39 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ 0.39 - 0.39 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี 0.36 - 0.36 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
6. นายอรุณ จิรชวาลา 0.35 - 0.35 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
7. นายสมยั ล้ีสกลุ 0.12 0.12 0.24 ค่าตอบแทนรายเดือน 
8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ 0.12 0.12 0.24 ค่าตอบแทนรายเดือน 
9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 0.12 0.12 0.24 ค่าตอบแทนรายเดือน 
10. นายกนิษฐช์นม ์ล้ีสกลุ (อดีตกรรมการ

ลาออกในเดือนกรกฎาคม 2555) 
- 0.06 0.06 ค่าตอบแทนรายเดือน 

11. นายภาสิต ล้ีสกลุ (เขา้เป็นกรรมการ
เดือนสิงหาคม 2555) 

- 0.05 0.05 ค่าตอบแทนรายเดือน 

12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ - 0.12 0.12 ค่าตอบแทนรายเดือน 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 3.10 0.59 3.69  
* หมายเหตุ:    โบนสัในท่ีน้ี หมายถึงโบนสักรรมการสาํหรับผลประกอบการปี 2555 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2555 ของบริษทัฯ ให้จ่ายโบนสักรรมการใหก้บัประธานกรรมการ 200,000 บาท และกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 
จาํนวน 5 ท่าน  ในอตัราท่านละ 100,000 บาท ส่วนสหการวศิวกรไม่มีการจ่ายโบนสักรรมการ 

 

(ข)   ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (1)   

ค่าตอบแทน 

ปี 2554 ปี 2555 

 
จํานวนราย 

ค่าตอบแทน
รวม  

(ล้านบาท) 

รูปแบบ
ค่าตอบแทน 

 
จํานวนราย 

ค่าตอบแทน
รวม  

(ล้านบาท) 

รูปแบบ
ค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 6 20.29 
เงินเดือน และ

โบนสั(2) 
6 19.32 

เงินเดือน และ
โบนสั(3) 

หมายเหตุ:    
(1) ค่าตอบแทนในท่ีน้ี ไม่รวมผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 
(2) โบนสัปี 2553 ท่ีจ่ายในเดือนมกราคม 2554 และโบนสัของปี 2555 ท่ีจ่ายล่วงหนา้บางส่วน (ในอตัรา 1 เดือน) ใน

เดือนธนัวาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือพนกังานจากเหตุการณ์อุทกภยั 
(3) โบนสัปี 2554 ส่วนท่ีจ่ายในเดือนมกราคม 2555  
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- ค่าตอบแทนอืน่ๆ 
- กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัมีการตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 ตามลาํดบั    โดยมีการกนัสาํรองเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในอตัราร้อยละ 3-7 
และอตัราร้อยละ 2 ของอตัราค่าจา้งตามลาํดบั 

 
- ใบสําคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2551 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ตามโครงการ ESOP จาํนวน 7,700,000 หน่วย อาย ุ3 ปี  ท่ี
ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท  และราคาใชสิ้ทธิ 5.43 บาท (“TRC-WA1”)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแรงจูงใจและตอบแทน    
การปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีความตั้งใจในการทาํงาน 
เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ อนัจะส่งผลทางออ้มต่อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหก้รรมการและพนกังาน ใหท้าํงานกบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยต่อไปในระยะยาวอนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและ
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  

แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิท่ีไดรั้บอนุมติัท่ี 5.43 บาทนั้น สูงเกินกว่าราคาตลาดมาก ดงันั้น ท่ีประชุม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2552 ไดอ้นุมติัเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิท่ีสะทอ้นราคาตลาดปัจจุบนั ณ ขณะนั้น เป็นท่ีราคา 2.01 
บาท  โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดอ้อกเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร 
จาํกดั รวม 35 คน เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส การใชสิ้ทธิคร้ังแรกกาํหนดเป็น
วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  

ในเดือนสิงหาคม 2553 มีการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP ทดแทนกรรมการและพนกังานท่ีลาออก
ไป 4 คน ทาํใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรคงเหลือ 8,000 หน่วย (ลดลงจากท่ีจดัสรรเดิม 7,700,000 หน่วยเป็น 7,692,000 หน่วย)    

เม่ือส้ินสุดโครงการในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555   มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพระหวา่งปี 2553 - 2555 รวมทั้งส้ิน 
6,586,600 หน่วย โดยกรรมการของบริษทัฯ ทั้ง 9 ท่านไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิครบตามจาํนวนท่ีไดรั้บจดัสรร คือ 
ท่านละ 200,000 หน่วย    
 

(4) การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ  โดยไดใ้ชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป

เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และ
ไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง 
บริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/
หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย งบการเงินต่อ
สาธารณชน 
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ขอ้กาํหนดน้ีใหร้วมความถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน  และลกูจา้ง
ของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระทาํความผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ริหาร แจง้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ให้บริษทัฯ รับทราบ และใหน้าํส่งสาํเนาแบบรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ (แบบ 59-2) ท่ีได้
รายงานต่อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต่์อเลขานุการบริษทั  เพ่ือจดัเก็บเป็นหลกัฐาน และรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั    

 
(5)     ทรัพยากรบุคคล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,401 คน ประกอบดว้ยพนกังาน
ประจาํ 323 คน  และพนกังานชัว่คราว 1,078 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 

ฝ่ายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ปี 2554 ปี 2555 
1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการข้ึนไป) 4 4 
2. สายงานการตลาด วศิวกรรม และปฏิบติัการ 192 236 
3. สายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 4 7 
4. สายงานบริหารองคก์ร 60 73 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3 
รวมพนกังานประจาํ 263 323 
พนกังานชัว่คราว 803 1,078 

รวมพนักงานทั้งหมด 1,066 1,401 

 ค่าตอบแทนพนักงาน ของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั  
                                                                                                                             (หน่วย: ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2554 ปี 2555 
พนกังานประจาํ 129.00 117.90 
พนกังานชัว่คราว 80.41 89.76 

รวม 209.41 207.66 

 

 นโยบายการพฒันาบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององค์กร ซ่ึงบริษทัฯไดย้ึดมัน่
และมุ่งเนน้การบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีตอ้งการเป็นผูน้าํของ
ประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้าง
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลงังาน และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนมัน่คง  ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบายดูแล ปรับปรุงและพฒันาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.      ดูแลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน นอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานตามกฎหมายแลว้   บริษทัฯ และบริษทั 
สหการวศิวกร จาํกดั ไดมี้การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน  ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 ตามลาํดบั   และใน
ปี 2552 ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน (โครงการส้ินสุด
เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555) 

2.      การปฐมนิเทศพนักงาน  มีการจัดให้มีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านต่างๆ ท่ีจ ําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานอัน
ประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ
ขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบติัการ รวมถึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

3.      ส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร  บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานเขา้รับการอบรมสัมมนา
จากหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาทกัษะและศกัยภาพของพนักงาน ตามความเหมาะสม และความ
จาํเป็นในการฝึกอบรม    ในแต่ละปี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีการออกแบบสํารวจความตอ้งการดา้นฝึกอบรม พร้อม
แนบหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีมีในฐานขอ้มูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือเป็นแนวทางการพิจารณาหลกัสูตรการฝึกอบรมท่ี
เหมาะสม ให้กบัพนักงานระดบับงัคบับญัชา  เพ่ือการวางแผนการฝึกอบรมพนักงานล่วงหน้า และกาํหนดวงเงิน
งบประมาณการฝึกอบรมในงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ  ในปี 2555 บริษทัฯ ไดมี้การส่งพนกังานไปฝึกอบรมใน
หลกัสูตรท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก 16  หลกัสูตร และมีการจดัการฝึกอบรมภายใน 3 หลกัสูตร คือ 

- หลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยั 
- หลกัสูตร Internal Quality Auditor ISO9001:2008 
- Workshop “การบริหารงบประมาณโครงการ ดว้ยระบบ ERP MANGO” 
ในปี 2555 ไดมี้การวา่จา้งท่ีปรึกษาอิสระเขา้มาจดัทาํการโครงการวเิคราะห์องคก์ร วตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจ

ปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการและต่อองคก์ร และเพ่ือคน้หาแนวทางป้องกนั แกไ้ข และเพ่ือประโยชน์
ในการพฒันาองคก์ร และบุคลากรภายในองคก์รต่อไป 

4.      การมุ่งเนน้การปฏิบติังานโดยยึดหลกัตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  ฝ่ายระบบบริหารคุณภาพ ไดใ้ห้
ความสําคญัในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพฯ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในอยา่ง
สมํ่าเสมอ เพ่ือให้เช่ือมัน่ไดว้่าการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบายดา้นคุณภาพท่ีไดว้างไว ้
เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจของลกูคา้และมีการปรับปรุงพฒันาวธีิการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

5.      จดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความสามคัคีภายในองคก์ร อาทิเช่น  
- กิจกรรมสังสรรคอ์าหารกลางวนั (Lunch Party) 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมีการจดัเล้ียงอาหารกลางวนัสาํหรับพนกังาน

ทุกคน วตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้บ้ริหารไดมี้โอกาสพบปะพนกังาน เปิดโอกาสใหพ้นกังานซกัถามผูบ้ริหารในเร่ือง
ต่างๆ  

- กิจกรรมเยีย่มชมไซทโ์ครงการก่อสร้าง (Office Visits Site)  พร้อมกบัการทาํกิจกรรมเพื่อสังคม     โดยมุ่งหวงัให้
พนกังานไดเ้รียนรู้ และเกิดความเขา้ใจในงานภาคสนามของบริษทัฯ  อีกทั้งปลกูฝังความรับผดิชอบต่อชุมชน
และสังคมส่วนรวม    ในปี 2555 ไดจ้ดักิจกรรมเยีย่มชมไซทง์านโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าหนอง
แซง และโครงการอุบลเอทานอล   

- กิจกรรมกีฬาสี และเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ เปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกส่วนงาน มีโอกาสไดพ้บกนัภายใตบ้รรยากาศ
ร่ืนเริง และอบอวลดว้ยความสุข 



62 
 

6.       การพิจารณาเพ่ิมเติมสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนกังาน  ในปี 2555 มีการให้สิทธ์ิพนกังานกูย้ืมเงินซ้ือท่ีอยู่
อาศยักบัธนาคารอาคารสงเคราะห์  ทาํใหพ้นกังานสามารถมีสิทธ์ิเป็นเจา้ของท่ีพกัอาศยัของตนเอง  

7.       การเตรียมความพร้อมของพนกังานในการเขา้สู่การเปิดประเทศเสรีกบักลุ่มประเทศอาเซียน บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การ
เรียนการสอนภาษาองักฤษใหก้บัพนกังาน โดยมีการทดสอบแยกระดบัตามความสามารถดา้นภาษา   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
เร่ิมเตรียมความพร้อมในเบ้ืองตน้ใหพ้นกังานมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การส่งพนกังานฝ่าย
ปฏิบติัการ ฝ่ายบญัชี และฝ่ายจดัซ้ือไปทาํงานใหก้บับริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐโอมาน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหเ้กิดการ
เรียนรู้ภาษา และถ่ายทอดประสบการณ์การทาํงาน  

8.      ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 
การจา้งงานคนพิการ การจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง เป็นตน้ 
 
 ข้อพพิาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
ท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555    

ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานชัว่คราว ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั 
สหการวศิวกร จาํกดั วา่จา้งสาํหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละ
โครงการ  โดยขอ้พิพาททั้งหมดสามารถตกลงประนีประนอมกนัก่อนเกิดเป็นคดีความ  

 
(6)    การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษทัย่อย สําหรับปี 2555 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซ่ึง
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษทัมีการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายจดัการร่วมกบัการ
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ ซ่ึงรวมถึงมีระบบการควบคุมภายใน
เร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากนั้น ยงัมี
ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ถือว่ามีความเพียงพอ และสามารถป้องกนัมิให้ผูบ้ริหารนาํทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจได ้  

สาํหรับปี 2555 ไม่มีขอ้สังเกตท่ีมีนยัสาํคญัในรายงานขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชี (Management Letter) จากผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั แต่อยา่งใด 

 
(7) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและสาํรองตามกฎหมาย 
อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสม
อ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรอง
สาํหรับการชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อาํนาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของ
บริษทัฯ ท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง
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คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป   

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหวัขอ้ 8. “คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ปี 2555” หวัขอ้ยอ่ย “อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 87 

สาํหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  
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6.  การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของ
กิจการ บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์เปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ และไดผ้นวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังานทุกคน    

บริษทัฯ ไดรั้บผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ ประจาํปี 2555 ท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 88 (ระดบั “ดีมาก”) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 77 

บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวด ดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในท่ีประชุมผุถื้อหุ้น สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิด
โอกาสล่วงหนา้ในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ และยงัสนับสนุนให้กรรมการบริษทัทุกคน 
ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และในระหวา่งปี ไม่มี
การเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (หวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหนา้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการ
ประชุมสามญัประจาํปี 2555 และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ โดยกาํหนดสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ี
ประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมวา่ตอ้งถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 150,000 หุน้ หรือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.045 ของหุน้ท่ี
ชาํระแลว้ทั้งหมด ซ่ึงอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนักไ็ด ้ และสามารถส่งขอ้มูลใหบ้ริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี  10 ตุลาคม 
2554 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือคดัเลือกกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบรอบตอ้งออกตามวาระ 1 ใน 3 และท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาบรรจุวาระการประชุม   ผูถื้อหุน้สามารถแจง้
ผา่นช่องทางได ้3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษทั ทางโทรสารและทาง
ไปรษณีย ์  ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งขอ้มูลมาใหบ้ริษทัฯ พิจารณาแต่อยา่งใด  

และเพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั ในวนัท่ี 28 
มีนาคม 2555 บริษทัฯ ไดน้าํหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 และเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถว้นทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ให้นกัลงทุนและผูถื้อหุ้นรับทราบการเปิดเผยดงักล่าวผ่านระบบ 
Elcid ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนัติดต่อกนั โดยดาํเนินการก่อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ       พร้อมขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือการพิจารณาของ
ผูถื้อหุน้ 



65 
 

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2555 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งส้ิน 9 คน กรรมการท่ีไม่ไดร่้วม
ประชุมคือ รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ี ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาการประชุมเน่ืองจากมีภารกิจเร่งด่วน) โดยประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารสูงสุด) กรรมการผูจ้ดัการ และตวัแทนของผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมดว้ย  ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดแ้นะนาํกรรมการ และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
และแจง้วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  รวมทั้งไดแ้จง้วธีิการลงคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับ
วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และวาระอ่ืนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง  

การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามลาํดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม   โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุม สาํหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้นาํเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวธีิการในการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุน้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดย
ไดใ้หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนสาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือเกบ็เป็นหลกัฐาน นอกจากนั้นแลว้ ประธานฯ ได้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อน
การลงมติในวาระใดๆ   

 หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีการบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็น

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้และไดส่้งรายงานการประชุม
ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนบริษทัมหาชน 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงอยูภ่ายในกรอบเวลาท่ีกาํหนด 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและองักฤษ วดีีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 บนเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ 

 
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยมีการปฏิบติัดงัน้ี 
- เปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ ก่อน

วนัประชุมกรรมการ ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 1. สิทธิผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู ้
พิจารณาคุณสมบติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป ตามลาํดบั   

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน 
โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมสรุปรายละเอียดเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และขั้นตอนในการมอบ
ฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ มีการเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และยงัสามารถส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบ
เอกสารท่ีจาํเป็นตามท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมใหก้บับริษทัฯ  

- เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารแนบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 
และส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

- มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  ใน
กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

- ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
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และการประชุมจะดาํเนินเป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมใน
ท่ีประชุม  

-   เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการ
ระหวา่งกนั ท่ีมีความเขม้งวดกวา่เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดในหวัขอ้ “มาตรการหรือขั้นตอนการ
อนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั” ในหนา้ 83 และทุกไตรมาสไดมี้การนาํเสนอสรุปรายการระหวา่งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือ ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็น  (ในปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีรายการ
ระหวา่งกนั)  คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช ้เพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางไม่ชอบ  และไดเ้ผยแพร่ระเบียบขอ้บงัคบัการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ บน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” รายละเอียดระเบียบขอ้บงัคบัปรากฏในหวัขอ้  “การกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูล
ภายใน” หนา้ 59  เลขานุการบริษทัจะแจง้เตือนกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยจดหมายอิเลค็ทรอนิคใหรั้บทราบช่วงระยะเวลาหา้มซ้ือ
ขายหุน้ (1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน) เป็นการล่วงหนา้  

- บริษทัฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

- มีการนาํเสนอการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือรับทราบทุกคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัฯ คาํนึงถึงความสําคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนักถึงแรง

สนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบับริษทัฯ บริษทัฯ จะปฏิบติัตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี และมีการกาํหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหัวขอ้” การกาํกบัดูแลกิจการ” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
สาํคญัเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  

   

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  
 พนักงาน  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม และมีนโยบายพฒันา
พนกังานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชาํนาญในงานท่ีตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ 
คุณภาพชีวิต และความปลอดภยัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม รายละเอียดดงัหวัขอ้ “นโยบายการพฒันาบุคลากรและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล” หนา้ 60   และมีการส่งพนกังานไปอบรมในหลกัสูตรท่ีจะเป็นประโยชน์กบัการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้งการส่งวศิวกรไปร่วมทาํงานดา้น Engineering กบัพนัธมิตรท่ีต่างประเทศ เพ่ือพฒันาศกัยภาพและประสบการณ์ในการทาํงาน  

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดอ้อกและบงัคบัใชป้ระกาศเร่ืองโครงสร้างเงินเดือน หลกัการพิจารณาระดบัพนกังาน และ
การกาํหนดช่ือตาํแหน่งงาน เพ่ือใหก้ารบริหารงานทรัพยากรบุคคลมีความชดัเจน เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ และ
สถานะการดาํเนินธุรกิจชองบริษทัฯ   ทั้งน้ี เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการปฏิบติังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และไดมี้การจดั
ประชุมระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือส่ือสารสร้างความเขา้ใจในประกาศดงักล่าวกบัพนกังาน และตอบปัญหาขอ้สงสัย 
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 ผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั มุ่งบริหารงานท่ี

สร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ เพ่ือความสามารถในการดาํรงกิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยมีกาํหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คู่แข่งขัน  
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ ภายใต้

กรอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม   ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยใหข้อ้มูลความลบัของบริษทัฯตกอยูใ่นมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไม่ถกูตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือทาํใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

 ลูกค้า 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลง
ทางการคา้อยา่งเคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลกูคา้ และไม่นาํความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    

ความปลอดภยัระหวา่งเวลาปฏิบติัการ และความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัมาก 
เน่ืองจาก ลกัษณะงานของบริษทัเป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี  บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัใน
การฝึกอบรมพนกังานฝ่ายประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นมาตรฐาน ภายใตค้วามปลอดภยัสูงสุด ในปี 2555 ฝ่าย
ประกนัคุณภาพไดจ้ดัโครงการ “Young Engineer” เพ่ือมุ่งเนน้ใหค้วามรู้ ความปลอดภยั และการบริหารจดัการคุณภาพในการทาํงาน
ใหก้บัวศิวกรรุ่นใหม่  

นอกจากน้ี ในระหวา่งงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอทุกโครงการ และยนิดีท่ีจะ
นาํชม หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพ่ือใหล้กูคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่างๆ 
เหล่าน้ี ทาํใหล้กูคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐานเสมอ 

 คู่ค้า 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการกาํหนดแนวทางและวิธีการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการ

คดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัทาํระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในกระบวนการจดัหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอน
ท่ีตรวจสอบได ้ และเพ่ือใหแ้น่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร และพนกังาน คณะกรรมการ
บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจทาํธุรกรรมต่าง ๆ จดัทาํหนงัสือยืนยนัความ
เป็นอิสระของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ  

 เจ้าหนี ้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด  และมีการปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการ  แต่ละปีจะมีการจดัให้เจา้หน้ีสถาบนั
การเงินเขา้เยี่ยมชมไซทโ์ครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือโครงการ เพ่ือรับทราบความคืบหนา้ของโครงการ  และการ
จดัประชุมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน และ
พิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้างความสัมพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหารกบั
สถาบนัการเงิน  

 

 



68 
 

 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ และการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่วา่จะเป็นดา้นการออกแบบ การใชง้าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต และหา้มจ่ายและรับสินบน (ทั้ง
ในรูปเงินสด ส่ิงของ และผลประโยชน์อ่ืนใด) เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษทัฯ ตวัเอง ญาติสนิท และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 สังคมและชุมชน  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมี

นโยบายจดัสรรงบประมาณประจาํปีเพ่ือใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว  และส่งเสริมใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผดิชอบต่อสังคมและพฒันาชุมชน    

ในปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกิจกรรมเพื่อการพฒันาสังคมและชุมชน ดงัน้ี         
1) โครงการ “ปันนํ้าใจ สร้างรอยยิม้ใหน้อ้ง” ใหก้บัโรงเรียนบา้นหนองแปน ตาํบลนาดี จงัหวดัอุบลราชธานี ใน

วนัเดก็แห่งชาติ 14 มกราคม 2555 โรงเรียนตั้งอยูใ่นชุมชนใกลเ้คียง โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอเอทานอล ของ บจก.อุบลไบ

โอเอทานอล ท่ี ต.นาเยยี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี ท่ี บจก. สหการวศิวกร ไดรั้บการวา่จา้ง โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปปรับปรุงสนามเดก็

เล่น เวทีออกกาํลงักายใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งปลอดภยั จดัหาอุปกรณ์กีฬา และเคร่ืองเล่นสนามเพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมท่ีชาํรุดและข้ึน

สนิม รวมทั้งจดัซ้ือจกัรยานใหน้กัเรียนยมืใชเ้ดินทางไป-กลบั เพ่ือประหยดัค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนกังานและบุคคลทัว่ไปใหก้บัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี โรงพยาบาลราชวถีิ 

เน่ืองในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 58 ปีของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ภายใตค้วามเอ้ือเฟ้ือดา้นสถานท่ีจาก บจก.นํ้ามนัปิโตรเลียม

ไทย เจา้ของอาคาร ทีพี แอนด ์ที กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีทาํทุกเดือนกมุภาพนัธ์ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551 
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3) บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั สนบัสนุนอุปกรณ์และกาํลงัคน สร้างฐานตั้งถงันํ้าประปาและระบบท่อจ่ายนํ้า 

มอบใหว้ดัป่าหว้ยยาง ต.นาเยยี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี วดัในชุมชนท่ีตั้งโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอเอทานอล ของบริษทั 

อุบลไบโอเอทานอล จาํกดั เพ่ือทดแทนถงันํ้าเดิมท่ีเสียหายจากลมพาย ุ

  
 
 
 
 

 

4) กิจกรรม Office Visits Site  ผูบ้ริหารและพนกังานเยีย่มชมการทาํงานของไซทง์านก่อสร้าง โครงการวางท่อ

ก๊าซธรรมชาติขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 30 น้ิวและสถานีควบคุมปริมาตรก๊าซสาํหรับโรงไฟฟ้าหนองแซง อาํเภอหนองแซง จงัหวดั

สระบุรี (เจา้ของโครงการคือ บริษทัในกลุ่มบจก. กลัฟ์ เจพี)  และไดร่้วมกนัส่งมอบเคร่ืองตรวจคล่ืนหวัใจ และเคร่ืองฉาย LCD 

ใหก้บัศนูยสุ์ขภาพชุมชนโคกแย ้ตาํบลโคกแย ้อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี เพ่ือประโยชน์แก่คนในชุมชนและใกลเ้คียง 

 

 
 

 

 

 

 

5) โครงการ “คืนโรงเรียนใหลู้กหลาน สานสัมพนัธ์ชุมชน”  บริษทัฯ ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทยเจา้ของ

โครงการฟ้ืนฟโูรงเรียนท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภยั ในปี 2554  เขา้ร่วมฟ้ืนฟสูถานพยาบาลในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ

จากสถานการณ์อุทกภยั  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางเตย อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี และส่งมอบเคร่ืองกรอง

ตะกอนนํ้าบาดาล และถงัเกบ็นํ้าด่ืมใหโ้รงเรียนส่ีแยกบางเตยโรงเรียนระดบัประถมในโครงการ เพ่ือใหค้ณะครู และนกัเรียน มีนํ้ าด่ืม

ท่ีสะอาด และปลอดภยั 

ก่อนทําการฟ้ืนฟู 
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หลงัทาํการฟ้ืนฟู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6)   กิจกรรม Office Visits Site โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลของบริษทั อุบลไบโอเอธานอล จาํกดั ท่ี

อาํเภอนาเยยี จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงสหการวศิวกรเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง และไดร่้วมกิจกรรมบูรณะทาสีศาลาฉนัและหอ้งนํ้าวดั 

และถวายผา้ป่า ณ วดัป่าหว้ยยาง ต.นาเยยี อ.นาเยยี จ.อุบลราชธานี  วดัในชุมชนท่ีตั้งของโครงการ    
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7) เน่ืองในวโรกาสสมเดจ็พระราชินีนาถเจริญพระชนมายคุรบ 80 พรรษา ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ทีอาร์ซี 

คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัท่ีอยูป่ระจาํโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอเอธานอล ไดร่้วมกนั

บริจาคโลหิตใหก้บัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี สภากาชาดไทย บริเวณไซทง์านโครงการ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ ลุมพินีสถาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีประสูติขององคพ์ระสัมมาสัมพทุธเจา้ และเป็นโบราณ

สถานท่ีไดรั้บการรับรองโดยองคก์ร UNESCO โครงการน้ีดาํเนินงานโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยบริษทัฯ ไดร่้วมทาํงานสาํคญัคร้ังน้ี 

โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ โดยเป็นผูบ้ริหารจดัการโครงการใน 3 งานหลกั ดงัน้ี 

1. การสร้างทางเดิน จากไฟสันติภาพ ถึง วหิารมายาเทวี เป็นระยะทาง ประมาณ 700 เมตร 

2. การก่อสร้างวงเวียน เพ่ือประดิษฐาน พระพทุธรูปปางประสูติ "องคพ์ระพทุธเจา้นอ้ย" ซ่ึงแลว้เสร็จกวา่ 

50% โดยงานฐานรากและโครงสร้างหลกัไดก่้อสร้างเสร็จแลว้ ซ่ึงมีการวางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษ

จิกายน 2555 ท่ีผา่นมา 

3.  งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์ เพ่ือเป็นท่ีจดัแสดงนิทรรศการ, หอ้งพยาบาล และหอ้งนํ้า สาํหรับ

นกัท่องเท่ียวและผูแ้สวงบุญ ซ่ึงคาดวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จภายในปี 2556 

 
 
 
 
 
 

 นโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มีนโยบายดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีได้

เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซด ์ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารและการจดัการท่ีเป็นไป
ตามระบบบริหารคุณภาพ และการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  โดยบริษทัฯ จะบริหารและจดัการต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยความ
รับผิดชอบตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานทุกคนทาํงานดว้ยความปลอดภยั และมีความตระหนกัถึง
ความสาํคญัและมีความห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานทุกคน   
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บริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารและจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1.   บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO สําหรับ
มาตรฐานการบริหารงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล ดงัน้ี  

- บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001:2008 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2550 และ
กมุภาพนัธ์ 2553 ตามลาํดบั  

- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมกราคม 2552    
ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยทีมงานของฝ่ายบริหาร

ระบบคุณภาพของบริษทัฯ  และโดยบริษทัผูใ้หก้ารรับรองระบบบริหารคุณภาพแก่บริษทัฯ ปีละ 2 คร้ัง เพ่ือกาํกบัดูแลวา่บริษทัฯ ได้
มีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008    

2.   ในปี 2552 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างองค์กรโดยกาํหนดให้ฝ่ายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม และฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพใหร้ายงานข้ึนตรงกบักรรมการผูจ้ดัการ (เดิมรายงานภายใตฝ่้ายงานปฏิบติัการ) และ
ตั้งแต่ปี 2553 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการฝ่ายเพ่ือเป็นผูรั้บผดิชอบงานประกนัและควบคุมคุณภาพตามโครงสร้างองคก์รใหม่   

3.   ในปี 2554 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัท่ีปรึกษา เพ่ือทาํการสาํรวจและติดตามผลการปฏิบติัของฝ่ายปฏิบติัการใน
ระหว่างการก่อสร้างของโครงการ ว่ามีความสอดคลอ้งตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งมีการจดัทาํรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามแผนปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย โดยผลการศึกษาดงักล่าวไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงาน
ของโครงการอ่ืน ๆ  

4.   บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ฝ่ายอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มวางแผนงานและกาํหนดการในการให้ความรู้ และอบรม
พนกังานให้รับทราบถึงความเห็นท่ีบริษทัฯ ท่ีปรึกษางานส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยัให้คาํเสนอแนะ หรือกาํหนดแนวทางปฏิบติั 
พร้อมทั้งมีการกาํหนดกรอบระยะเวลาในการแกไ้ขปรับปรุงเป็นระยะ ๆ    เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือให้
เป็นไปตามตามมาตรการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งถกูตอ้งและต่อเน่ือง 

5.   บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ และตระหนกัถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งการจดัให้มีกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การใชก้ระดาษอยา่งคุม้ค่าทั้งสอง
ดา้น การเพ่ิมแสงสวา่งในบริเวณสาํนกังานเพ่ือถนอมสายตา  และการรณรงครั์กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
สํานักงาน เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยสร้างจิตสํานึกร่วมกนัในการให้ความสําคญักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ดกบัตวั
พนกังานเอง  

6.   มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใหค้วามรู้ และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานใหแ้ก่พนกังาน ในปี 2555 ไดมี้การดาํเนินการดงัน้ี 

 การฝึกอบรมพนกังานท่ีปฏิบติังานในเขตระบบท่อส่งแก๊สทุกโครงการ เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนั และ
ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุจากการร่ัวไหล ของแก๊ส      เพ่ือความปลอดภัยด้านอาชีว-อนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 การ ฝึกอบรมและทบทวนความรู้ดา้นการดบัเพลิง และระงบัอคัคีภยัใหก้บัพนกังาน 
 การ ฝึกอบรม ผูบ้งัคบั ผูค้วบคุม ผูย้ดึเกาะ ผูใ้หส้ัญญานเครน ใหแ้ก่พนกังานท่ีปฎิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานยก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนั และควบคุมการเกิดอุบติัเหตุจากการใชง้านรถยก (เครน) 
 มีการจดัทาํเอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เป็นเอกสาร

ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สารเคมีอย่างปลอดภยั ซ่ึงมีขอ้มูลวิธีการแกไ้ขเม่ือเกิดอุบติัเหตุจาก
สารเคมีนั้นๆ เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนั และควบคุมการเกิดอุบติัเหตุจากการใชง้านสารเคมี 
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 ช่องทางที่ผู้มส่ีวนได้เสียสามารถตดิต่อ/ร้องเรียน 
 บริษทัฯ จดัช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสใดๆ เก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความถกูตอ้ง

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผดิจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาหรือเกิดความ
เสียหายต่อบริษทั กบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1.  แจ้งทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ให้ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงท่ี E-mail Address: 
chairman.auditcom@trc-con.com  หรือเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.trc-con.com) และ Click ท่ี Icon “ส่ง Email ถึงประธาน
กรรมการตรวจสอบ” 

2.  แจง้ผา่นเลขานุการบริษทัท่ี Email Address: ounruen@trc-con.com  

3. แจง้ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” เพ่ือเขียน Email มายงับริษทัฯ 

สาํหรับช่องทางท่ี 2 และ 3 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียน และนาํเสนอทุกขอ้ร้องเรียนต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือสอบสวน รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และ
รายงานต่อคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเกบ็รักษาเป็นความลบัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯไดเ้ปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ในรายงานประจาํปี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

โดยโครงสร้างผูถื้อหุน้ไดแ้สดงรายช่ือและการถือหุน้ของผูหุ้น้รายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยไวอ้ยา่งครบถว้นชดัเจน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทน และโบนสักรรมการ   

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน
ใหก้บักรรมการทุกคน โบนสัปี 2554 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และค่าเบ้ียประชุมใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระ กรรมการบริหารซ่ึงเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอ่ยไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมแต่อยา่งใด) ซ่ึง
ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล  
ค่าตอบแทนจริงท่ีจ่ายใหก้รรมการปี 2555 เท่ากบั 3.10 ลา้นบาท (ยงัไม่รวมโบนสักรรมการปี 2555 ซ่ึงจะตอ้งอนุมติัจ่ายโดยท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 แต่รวมโบนสักรรมการปี 2554 ท่ีไดจ่้ายในปี 2555)  ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการ
ไดรั้บเป็นรายบุคคลไดแ้สดงไวท่ี้หนา้ 58   

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ของบริษทัฯ  สรุปไดด้งัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  สาํหรับประธานกรรมการในอตัรา 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบในอตัรา 

25,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบอีก 2 คน และกรรมการอิสระอีก 2 คน ในอตัราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน  และกรรมการ
ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน ในอตัราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ในปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการ
สาํหรับผลประกอบการปี 2554 ใหก้บัประธานกรรมการ 200,000 บาท และกรรมการอิสระ 5 คน ในอตัราคนละ 100,000 บาท รวม
เป็นโบนสัทั้งส้ิน 700,000 บาท   
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 โบนสัสาํหรับผลประกอบการปี 2555 จะถกูพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือ
นาํเสนอใหก้บัท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัเบ้ืองตน้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ท่ีจะจดั
ในเดือนเมษายน 2556 พิจารณาอนุมติั 

3. ค่าเบ้ียประชุม สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระ)   

 
ในปี 2555 มีการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการใหค้ณะกรรมการแต่ะละคณะ ดงัน้ี 
                       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 เงินเดือน
กรรมการ 
ปี 2555 

 
โบนสัปี 2554 

 
ค่าเบ้ียประชุม 

ปี 2555 
- คณะกรรมการบริษทั  

 
2.20 

 
 

0.70 

ไม่มี 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 0.12 
- คณะกรรมการพิจารณา  
  ค่าตอบแทนและสรรหา 

0.04 

- คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 0.02 
รวม 2.22 0.70 0.18 

รวมค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 3.10 
 

สาํหรับบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ ในปี 2555 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 
ในรูปแบบเงินเดือนกรรมการ ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท  เงินเดือนกรรมการท่ีสหการวศิวกรจ่ายในปี 2555 รวมเท่ากบั 0.59 ลา้น
บาท    

ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
มีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนลกัษณะ ขอบเขต
ความรับผดิชอบและผลงาน เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการอนุมติั  

 
 การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

ในปี 2552 บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัทาํแบบรายงานการมีส่วน
ไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร (รายงานคร้ังแรก) และใหเ้ลขานุการนาํเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการ   และใหจ้ดัทาํรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ตั้งแต่ปี 2554 ไดมี้นโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกส้ินปี ถึงแมจ้ะไม่
มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ กต็าม   

 
 การทํารายการที่เกีย่วโยงกนั 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไม่มีมีการทาํรายการระหวา่งกนั 
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 การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่

สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และใหเ้ลขานุการรายงาน
การซ้ือ/รับโอน-ขาย/โอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

การถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหาร ณ ส้ินปี 2555 เป็นดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ตาํแหน่ง 
การถือหุน้ TRC  

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
ณ ส้ินปี 2555 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 79,452,611 หุน้ 
(23.61%) 

2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

277,142 หุน้  

(0.082%) 

3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ไม่มี 

4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

100,000 หุน้ 

 (0.030%) 

5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา และกรรมการบรรษทัภิบาล 

200,000 หุน้  

(0.059%) 

6. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ไม่มี 

7. นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

2,700,000 หุน้  

(0.802%) 

8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ ไม่มี 

9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ กรรมการบรรษทัภิบาล และผูอ้าํนวยการ
สายงานบริหารองคก์ร 

ไม่มี 

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ ไม่มี 

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ ไม่มี 

12. นายภาสิต ล้ีสกุล ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน ไม่มี 

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร และเลขานุการบริษทั 192,000 หุน้  

(0.057%) 

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไม่มี 
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 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย

มอบหมายใหน้ายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นายภาสิต ล้ีสกลุ ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน และ
นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์รและเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผู ้
ถือหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยนกัลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ โดยการ
ติดต่อเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์ +66 2936 1660 ต่อ 178 Email Address: ounruen@trc-con.com  หรือสามารถติดต่อทาง 
Email ผา่นการเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.trc-con.com) ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา”  

ในปี 2555 บริษทัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลใหแ้ก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส่ื้อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับผลประกอบการปี 

2554 และไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2555  

2.   นายสมยั ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหส้ัมภาษณ์ในรายการทีวี “มนัน่ี ทอลค์ วคีล่ี” ในเดือนมีนาคม 2555 

เพ่ือส่ือสารลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

3.   นายภาสิต ล้ีสกลุ ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน ร่วมเป็นวทิยากรในงานต่าง ๆ และให้

สัมภาษณ์รายการทีวต่ีาง ๆ ดงัน้ี 

- ร่วมเป็นวทิยากรในงานสัมมนา “รวมพลคนทนัหุน้สัญจร คร้ังท่ี 2 ปี 2555”  ซ่ึงจดัโดย หนงัสือพิมพร์ายวนั

ทนัหุน้ วนัท่ี  30  มิถุนายน 2555 ณ หอ้งประชาสโมสร โรงแรม เซ็นทารา แอนด ์คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ 

ขอนแก่น  

-  ร่วมเป็นวทิยากรในงาน มหกรรมวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ SET in the city ในหวัขอ้ “เจาะลึกหมวดธุรกิจ”  

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 ณ หา้งสรรพสินคา้สยามพารากอน  

- ใหส้ัมภาษณ์ในรายการทีว ี Executive Talk ช่อง E-Investor Channel ผา่น http://www.efinancethai.com 

ออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2555  

- ใหส้ัมภาษณ์รายการทีวี ข่าวหุน้-เจาะตลาด ช่อง Spring News  ในหวัขอ้ “ทิศทางธุรกิจรุ่น 2” ออกอากาศ

ในเดือนธนัวาคม 2555  

4.   ประชาสัมพนัธ์การส่ือสารขอ้มูลผา่นวดีีทศัน์ และบทวเิคราะห์หลกัทรัพย ์ TRC ท่ีออกในปี 2555 บนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ในหวัขอ้   “นกัลงทุนสัมพนัธ์” หวัขอ้ยอ่ย ”ข่าวและวดีีทศัน์” สาํหรับการใหส้ัมภาษณ์ของ

ผูบ้ริหารในรายการทีวแีละการเป็นวทิยากรในงานต่างๆ การนาํเสนอขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day และ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2555 

5.   ปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ (เดิมบริษทัฯ จดัทาํเฉพาะเวบ็ไซต์

ภาษาองักฤษ)  

6.   การเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ เขา้มาพบผูบ้ริหาร  

 

 



77 
 

 

 งบการเงนิ และผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ วา่จา้งบริษทั สาํนกังาน เอินสท ์ แอนด ์ ยงั จาํกดั (“E&Y”) เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2542 จนถึง

ปัจจุบนั และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั วา่จา้งตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนัเช่นเดียวกนั โดยมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ 
และมีคุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 
ในปี 2555 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถกูสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

 วสัิยทศัน์ พนัธกจิของบริษัทฯ  นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ และนโยบายด้านจริยธรรมธุรกจิ  
คณะกรรมการบริษทัมีการจดัทาํวสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และไดเ้ปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้นบเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังาน   
ในปี 2555 ไดด้าํเนินการปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหเ้หมาะสม 

และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์นวทางการพิจารณาของการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
ฉบบัปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฉบบัปี 2555 ได้
เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” 

 โครงสร้าง และคุณสมบัตขิองกรรมการ 
กรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความหลากหลายของทกัษะและประสบการณ์การ

ทาํงาน  บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 5 คน จากกรรมการทั้งส้ิน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  และในแต่ละปี
กรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม   และบริษทัฯ มีนโยบายในการกาํหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินกวา่ 5 บริษทั  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีไดไ้ปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน    

ประธานกรรมการของบริษทัเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นใหญ่ และไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร บุคคลผูด้าํรง
ตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด คือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ มีการจดัทาํส่ือวดีีทศัน์แนะนาํบริษทัฯ ในปี 2554 เพ่ือใชใ้นการแนะนาํบริษทัฯต่อกรรมการใหม่ และต่อ

สาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงส่ือวดีีทศัน์แนะนาํบริษทัฯ ไดถ้กูเผยแพร่ในหนา้แรกของเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  และมีการจดัเตรียม Slide 
Presentation แนะนาํธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอใหก้บักรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ รวมทั้งใหฝ่้าย
ทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มลูแนะนาํบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย  

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้รรมการทุกคนประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สาํหรับการ

ปฏิบติังานในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่การปฏิบติังานปี 2550 เป็นตน้มา  โดยการใชแ้บบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงมีการแบ่ง
หวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หวัขอ้ใหญ่ๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    ทั้งน้ี ในแต่ละหวัขอ้จะมีการใหข้อ้มูลเพ่ือเป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาแต่ะละหวัขอ้ยอ่ย  และในแต่ละปีไดมี้การแกไ้ขแบบประเมินตนเองโดยการเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในปีท่ีประเมิน เพ่ือ
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ ผลการประเมินในแต่ละหวัขอ้และผลประเมินรวมจะถกูนาํเสนอต่อท่ีประชุม
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คณะกรรมการพิจารณาและสรรหา และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ และร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุง
สาํหรับหวัขอ้ท่ีมีคะแนนตํ่าหรือมีคะแนนลดลงจากปีก่อนๆ 

ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2550-2555 อยูใ่นระดบั
คะแนนเกินกวา่ร้อยละ 90 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก”   

 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบติังานของ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของทั้งสองท่าน และให้
นาํเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนในแต่ละปี 

 ประวตัิการกระทาํผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และไม่มีการกระทาํท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีเป็นความผิดร้ายแรง  

 คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึง จากคณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการท่ี

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือทาํหนา้ท่ีพิเศษตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล      โดยใหค้ณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอาํนาจสั่งการใหฝ่้ายจดัการเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัทาํรายงานเสนอ และ/หรือวา่จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือให้
คาํแนะนาํการดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการอิสระแสดงในหัวขอ้ “การสรรหา
กรรมการ” หวัขอ้ยอ่ย “หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ” หนา้ 56 โดยไดก้าํหนดสัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการอิสระไว้
ท่ีไม่เกินร้อยละ 0.75% ซ่ึงเขม้กวา่เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 1)   
ขอบเขต หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในหวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หนา้ 50   

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2547 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

 คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ีประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็น

สมาชิกในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทาํหนา้ท่ีดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในเร่ืองทัว่ๆ ไป (day-to-day 
operation) และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั     วตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ยา่ง
คล่องตวัและรวดเร็ว  โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน  (แสดงในหนา้ 53) 

คณะกรรมการบริหารยงัไดป้ฏิบติัหน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง และมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิรับเชิญ
กิตติมศกัด์ิจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือร่วมการประเมินความเส่ียงตามความจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดความเอนเอียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในระหวา่งการประเมินได ้   
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วตัถุประสงคเ์พ่ือให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เกิดระบบ
การควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการบงัคบั
ใช ้“คู่มืออาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ” เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในองคก์ร เป็นการกาํหนดระดบัหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบั เป็นกระจายอาํนาจจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่าง เพ่ือให้การปฏิบติังาน
คล่องตวั และรวดเร็ว และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงคู่มืออาํนาจและดาํเนินการในปี 2552 และในปี 2555 เพ่ือให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั 

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจดัตั้งข้ึนในปี 2552 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คือ รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี ซ่ึงเป็นหน่ึงในกรรมการอิสระ) 
เพ่ือทาํหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2554 มีการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การอนุมติัเพ่ิมเติมอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ในการพิจารณากาํหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนสัประจาํปีในภาพรวมของบริษทัฯ และได้
อนุมติักฎบตัรฉบบัแกไ้ขปี 2555 โดยไดเ้ผยแพร่กฎบตัรดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลจดัตั้งข้ึนในปี 2555 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 

คน (ประธานคณะกรรมการบรรษทัภิบาล คือ นายอรุณ จิรชวาลา ซ่ึงเป็นหน่ึงในกรรมการอิสระ) เพ่ือทาํหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2555 มีการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาร่างนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฉบบั
ปี 2555 ก่อนนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั และรับทราบและใหค้วามเห็นกิจกรรมดา้น CSR ของบริษทัฯ  

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะจดัทาํรายงานความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินเป็นประจาํทุกปี เพ่ือแสดงในรายงานประจาํปี   

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าท่ีจัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีเช่นกนั 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงสถานะการมีส่วนไดเ้สีย และมอบหมายให้เลขานุการบริษทันาํเสนอสาํเนารายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 แผนสืบทอดตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ

นโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

-   อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ และมีนโยบายให้
ผูบ้ริหารระดบัสูงระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดตาํแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณา
ถ่ายทอดความรู้ในการทาํงานใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเห็นวา่สามารถแทนตาํแหน่งตนในกรณี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุ
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- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นดงัน้ี 

- การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบติัอ่ืนๆประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
- มีความเป็นผูน้าํ และมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
- มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  
- มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย 
- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ใหญ่  1  คน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ    5  คน 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     3  คน 

 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
บริษทัฯ มีการแยกตาํแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั  อีกทั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงทาํใหเ้กิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสักรรมการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ืออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาความ
เหมาะสมโดยใชข้อ้มูลผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา  ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการ
ไดรั้บอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั  ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริษทักาํหนด    ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงานตลอดจนความรับผดิชอบ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุผูมี้
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้กบัผูบ้ริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารทุกระดบั ทั้งจาก
สาํนกังานใหญ่ และไซทง์านต่าง ๆ สอบถาม แนะนาํ และใหค้วามเห็นในท่ีประชุม   

เลขานุการบริษทัจะนาํเสนอประกาศ กฎเกณฑต่์างๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์การ
สัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานขา้งตน้ต่อคณะกรรมการบริษทั อาทิเช่น ในปี 2555 ไดมี้การแจง้เร่ืองการ
สัมมนาโครงการ Financial Instruments for Directors ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการของบริษทัฯ ไดเ้ขา้
ร่วมสัมมนาดงักล่าว 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการไดส้นบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรการอบรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การอบรมหลกัสูตรสาํหรับกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
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ไทย การเขา้ร่วมสัมมนาท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ (ดูประวติัการอบรมของกรรมการในหวัขอ้ 
“คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” หนา้ 5 - 18)  

ในปี 2555 กรรมการและผูบ้ริหาร ไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสัมมนา ดงัน้ี 
-   สัมมนาเชิงปฏิบติัการผูบ้ริหารและวิศวกรหวัหนา้งาน เร่ือง การบริหารงบประมาณโครงการ วตัถุประสงค ์เพ่ือ

การใหค้วามรู้ดา้นการบริหารและควบคุมงบประมาณโครงการโดยการใชร้ะบบ ERP MANGO  
-   กรรมการท่ีไดเ้ขา้ร่วมอบรมสัมมนา โครงการ Financial Instruments for Directors ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย คือ นางไพจิตร รัตนานนท ์และนายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ 
-   นางพจนีย ์เผ่าสวสัด์ิ กรรมการ และผูอ้าํนวยงานสายงานบริหารองคก์รไดเ้ขา้ร่วมงานสัมนา IOD Tea Talk 

1/2012 ในหวัขอ้ "Thailand Competitiveness : Making corporate Governance Productive" ท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง   โดยประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 

และเป็นผูบ้ริหารการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ มีหนา้ท่ีสรุปประเด็นเร่ืองในวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ   
เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 

ในปี 2555 การเขา้ร่วมประชุมกรรมการของกรรมการแต่ละคน สรุปไดด้งัน้ี 

 การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2555 (คร้ัง) 

รายช่ือกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

1.  นางไพจิตร รัตนานนท ์ 8/8 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

2.  รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี 8/8 4/4 
 

1/1 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร 8/8 4/4 1/1 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

4.  รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 8/8 4/4 1/1 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี 8/8 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

1/1 1/1 

6. นายอรุณ จิรชวาลา  8/8 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

1/1 

7. นายสมยั ล้ีสกุล 5/8 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

1/1 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ 8/8 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 8/8 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

1/1 
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คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหมี้การจดัประชุมระหวา่งกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป ในปี 2555 ไดมี้การจดัประชุมระหวา่ง
คณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนพฤศจิกายน 2555 

 เลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองค์กรเป็น

เลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาํหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจดัการ
ประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม และให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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7.  รายการระหว่างกนั 
 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไม่มีรายการระหวา่งกนัแต่อยา่งใด  

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548  มีมติกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่ง
กนัในอนาคตวา่ จะตอ้งมีการตรวจสอบและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบั
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ และใหมี้การตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ของ
รายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ และเพ่ือความคล่องตวัในการ
ดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น 
การรับงานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระทาํดว้ยราคา
และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และใหน้าํรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและใหค้วามเห็นต่อไป  ส่วนรายการ
ระหวา่งกนัต่อไปน้ี จะตอ้งถกูนาํเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบั
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ และมีมติอนุมติัใหท้าํรายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ทาํรายการ 

 รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนธุรกิจปกติ 
 รายการระหวา่งกนัท่ีกระทาํดว้ยราคาและ/หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีแตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไขปกติท่ีกระทาํกบั

บุคคลภายนอก  
 รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติ

ของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด   (ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือ
เร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว
เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี 
ทั้งน้ี   บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

การอนุมัตใินหลกัการสําหรับการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกติ 

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 การทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถกูนาํเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั หรือ
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คณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการใหท้าํรายการดงักล่าวได ้ ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย
จดัการสามารถทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

สาํหรับบริษทัฯ นั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือปี 2548 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการวา่ การทาํรายการเก่ียวโยง แมว้า่เป็น
รายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนทาํรายการ  (ตามรายละเอียดท่ีอธิบาย
ในหัวขอ้ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั ขา้งตน้)  ซ่ึงเป็นการอนุมติัในหลกัการสาํหรับการทาํรายการ
เก่ียวโยงท่ีเป็นรายการปกติ และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของพรบ.ท่ีออกใหม่  แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดน้าํเสนอเร่ืองน้ีเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551  เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของ
พระราชบญัญติัดงักล่าว   

 

นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในปี 2555 บริษทัฯ มีการทาํรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ปี 2555 ดงัน้ี   

- ขอ้ 6   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
- ขอ้ 33.6  การคํ้าประกนั 

แต่อยา่งไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด   บริษทัฯ ไดมี้ปฏิบติัตามกระบวนการอนุมติัท่ี
กาํหนดโดยตารางอาํนาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด   

ในปี 2555 ไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด  

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต (ถา้มี) บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการทาํ
รายการระหวา่งกนัตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
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8.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานปี 2555 
 

1. ภาพรวมของผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวศิวกรรม ซ่ึงลกัษณะการทาํงานอยู่

ในรูปแบบโครงการ ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดความสาํเร็จของธุรกิจจึงอยูท่ี่โอกาสของการเขา้ประมูลงาน การไดรั้บงาน  รวมทั้ง
การดาํเนินการและควบคุมตน้ทุนและงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวแ้ละเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

ปี 2555  เป็นปีท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีการเติบโตทางธุรกิจเป็นอยา่งมากต่อเน่ืองจากปี 2554  และเป็นปีท่ีมีผลประกอบการ
สูงสุดนบัตั้งแต่ก่อตั้งบริษทัฯ ในปี 2541   ทั้งดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการ และกาํไรสุทธิ  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้าก
การใหบ้ริการเท่ากบั 4,314.74 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2,086.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.68 และมีกาํไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  เท่ากบั 240.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 91.53 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 61.41 คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ
ร้อยละ 5.54  ซ่ึงเป็นผลมาจากการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 การดาํเนินงานโครงการขนาดใหญ่ต่อเน่ืองจากปีก่อน คือ โครงการเดินท่อก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการ 7 SPP 
และ IPP จากบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั มูลค่างานรวม 2,016 ลา้นบาท และ 21.09 ลา้นเหรียญสหรัฐ  โครงการ 
PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 722.50 ลา้นบาท และ
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลกาํลงัการผลิต 400,000 ลิตรต่อวนัจากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั 
มูลค่างาน 2,134 ลา้นบาท    

 การไดง้านรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมเติมในปี 2555 คือ บริษทัฯ ไดรั้บงาน GUT Gas Pipeline 
Project จากบริษทั กลัฟ์์ เจพี ยทีู จาํกดั มูลค่า 1,547.43 ลา้นบาท บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ไดรั้บงาน Civil 
Work for ABS VI/Green ABS Project จากบริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั มูลค่า 280 ลา้นบาท   

สาํหรับการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานนั้น แมว้า่จะเกิดผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน แต่ได้
ส่งมอบผลงานท่ีเป็นท่ีพอใจใหก้บัลกูคา้ไดต้รงตามกาํหนดเวลา  TRC Middle East LLC ยงัไดรั้บความไวว้างใจจาก Petrogas 
Rima LLC ต่ออายสุัญญาสาํหรับงาน Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fieldsไปอีก 1 ปี (รวมสัญญางาน
ทั้งหมด 3 ปี +1ปี +1 ปี) มูลค่างานส่วนต่อสัญญา 2 ปี (พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2557) ประมาณ 4.8 ลา้นโอมานเรียล หรือ
ประมาณ 388 ลา้นบาท 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ (Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 23 โครงการ 
มูลค่างานคงเหลือ 2,782.04 ลา้นบาท  

 

2. ผลการดาํเนินงาน 

 รายได้ 
- รายได้จากการให้บริการ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการ ในปี 2555 เป็นจาํนวน 4,314.74 ลา้นบาท    เพ่ิมข้ึนจากรายได้
จากการใหบ้ริการและการขายในปีก่อนอยา่งมีนยัสาํคญัร้อยละ 93.68  โครงสร้างรายไดห้ลกัยงัคงมาจากงานรับเหมาก่อสร้าง
งานวางท่อร้อยละ 64.2 งานติดตั้งระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี (มาจากโครงการ
อุบลไบโอเอทานอล ของสหการวศิวกร) ร้อยละ  28.3 และ ท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมางานโยธาและอ่ืนๆ ในขณะท่ีปี
ก่อนมีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 58.3 40.5 และ 1.2 ตามลาํดบั  โครงการท่ีรับรู้รายไดสู้งสุดในปีน้ี คือ โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอล  โครงการก่อสร้างท่อก๊าซโรงไฟฟ้า IPP และ SPP ตามลาํดบั 
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- รายได้อืน่  
รายไดอ่ื้น 22.01 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดค้่าดาํเนินการท่ีเรียกเกบ็จากการเบิกชดเชยจากผูรั้บเหมาช่วง 4.7 

ลา้นบาท รายไดจ้ากการโอนสาํรองเงินประกนัผลงานโครงการสาํหรับโครงการท่ีพน้ระยะเวลารับประกนัของบริษทัฯ 3.18 
ลา้นบาท รายไดท่ี้ไดรั้บจากการเรียกร้องค่าวสัดุก่อสร้างจากลกูคา้สาํหรับโครงการในอดีตของสหการวศิวกร 2.8 ลา้นบาท 
รายไดค้่าออกแบบ 1.92 ลา้นบาท และท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้น ๆ 

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนท่ีสาํคญัในการใหบ้ริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ วตัถุดิบ และค่าแรง   ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้าง

ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2555  เท่ากบั 3,849.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 88.61 ของรายไดร้วม    ในขณะท่ีปีก่อน
สัดส่วนเป็นร้อยละ 84.10  สัดส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีสูงข้ึนเน่ืองจาก การขาดทุนขั้นตน้ของ TRC Engineering LLC  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ปี 2554  ปี 2555                 เพิม่ขึน้ 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    183.27  198.30  8.2% 
ปรับปรุง: รายการพิเศษปี 2554 ท่ีทางบญัชี ไม่ไดแ้ยกออกมาเป็นรายการต่างหาก 
        - รายการโอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ   11.70      -  
        - ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ   (20.00)      -       
ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีแทจ้ริง    174.97  198.30                13.33% 
รายไดร้วม                 2,261.55              4,344.15               92.1% 
สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วม                   7.74%                   4.56% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 13.33 ในขณะท่ีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนสูงถึงร้อยละ 92.1 จึงทาํ

ใหส้ัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วมลดลงจากร้อยละ 7.74 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 4.56 ค่าใชจ่้ายในการบริหารส่วน
ใหญ่คือเงินเดือน 

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
ในปี 2555 อตัราภาษีของบริษทัฯ และสหการวิศวกร ปรับจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ทั้งน้ี บริษทั สหการวิศวกร 

จาํกดัมีขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2552 และ2553 จาํนวนรวม 86.52 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถใชเ้ครคิตภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดเ้ป็น
ระยะเวลา 5 ปีนบัจากปีท่ีมีผลขาดทุน  ซ่ึงขาดทุนสะสมดงักล่าวไดถ้กูใชส้าํหรับการเครดิตภาษีสาํหรับกาํไรสุทธิปี 2554 และ
ไตรมาสแรก ปี 2555  นบัตั้งแต่ไตรมาสสอง ปี 2555 เป็นตน้ไป สหการวศิวกรตอ้งมีภาระภาษีนิติบุคคล  ส่วนบริษทัยอ่ยท่ี
สาธารณรัฐสุลต่านโอมานมีผลขาดทุนในปี 2555 จึงไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่อยา่งใด  
 ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทํากาํไร 

 กาํไรขั้นตน้(ลา้นบาท) กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 
ทีอาร์ซี 196.59 340.56 50.62 179.37 
              17.94% 14.23% 4.58% 7.44% 
สหการวศิวกร 50.03 118.19 43.44 93.30 
              6.06% 7.67% 5.23% 6.01% 
TRC Middle East LLC 44.71 16.30 22.24 (5.21) 
 15.89% 9.19% 7.91% (2.92%) 
TRC Engineering LLC 4.90 (16.59) (1.13) (46.78) 
 17.19% (8.15%) (3.96%) (22.98%) 
บริษทัฯ และบริษัทย่อย 326.05 465.25 149.04 240.56 
 14.64% 10.78% 6.59% 5.54% 

* หมายเหตุ: % ในท่ีน้ีคือ อตัรากาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรสุทธิ 
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- กาํไรขั้นต้น 
จากการไดรั้บงานขนาดใหญ่  บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัมีการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับงาน

บางส่วน จึงมีการประมาณการกาํไรขั้นตน้ไวใ้นระดบัปานกลาง ประกอบกบัลกัษณะงานส่วนใหญ่ของสหการวิศวกรเป็นงาน
โยธา ซ่ึงเป็นงานท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่สูงมากนกั   กาํไรขั้นตน้ในปี 2555 ของบริษทัฯ อยูใ่นระดบัร้อยละ 14.23 ซ่ึงเป็นอตัรา
ระดบัปกติตามมาตรฐานของบริษทัฯ ลดลงจากกบัปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 17.94  ในขณะท่ีสหการวศิวกรมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อย
ละ 7.67 ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 6.06   TRC Engineering LLC มีผลขาดทุนขั้นตน้จาํนวน 16.59 ลา้นบาท    ส่งผลให้
กาํไรขั้นตน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัลดลงเป็นร้อยละ 10.78 ในขณะท่ีปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 14.64    

- กาํไรสุทธิ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2555 เท่ากบั 224.44 ลา้นบาท  ซ่ึงไดร้วมผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยท่ี

สาธารณรัฐสุลต่านโอมานทั้งสองบริษทั คือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC จาํนวน 5.21 ลา้นบาท และ 
46.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั  และเม่ือหกัผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ร่วมในบริษทัทั้งสอง สัดส่วนร้อยละ 40 และ 30 
ตามลาํดบัออกจากกาํไรสุทธิรวม  กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯจะอยูท่ี่  240.56 ลา้นบาท   เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ี
มีผลกาํไรสุทธิ 149.04 ลา้นบาท  อตัรากาํไรสุทธิในปีน้ีลดลงจากปีก่อน คือ จากร้อยละ 6.59 เป็นร้อยละ 5.54 สาเหตุเน่ืองจาก
การขาดทุนของบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน    

 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น  บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2550 - 2555 ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 
                  อตัรา (บาทต่อหุน้)             จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) เงิน/หุน้ปันผลต่อกาํไรสุทธิ 

หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย เงินปันผล หุน้ปันผล เงินปันผล หุน้ปันผล 
ปี 2550 0.03174 0.28571 8.15 73.33 92.56% 
ปี 2551 0.15 - 49.50 - 34.43% 
ปี 2552 0.06 - 19.80 - n/a 
ปี 2553 0.15 - 49.88 - 50.66% 
ปี 2554 0.12 - 40.25 - 83.73% 
ปี 2555 

(มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 0.50 บาท*) 

0.050358* 0.083336* 33.90 56.10 52.83% 

* หมายเหตุ:  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 มีกาํหนดจดัในเดือนเมษายน 2556 จะมีการนาํเสนอการอนุมติัการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 1.0 บาท เป็น 0.50 บาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรหุน้ละ 0.133694 บาท 
(ประกอบดว้ยเงินปันผลหุน้ละ 0.050358 บาท และปันผลในอตัรา 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ หรือคิดเป็นอตัรหุน้ละ 
0.083336 บาท) 

 

จากผลกาํไรสุทธิท่ีเติบโตอยา่งมาก ทาํใหอ้ตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.20 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 27.02 ในปี 2555  

 
3. ฐานะทางการเงิน  

 สินทรัพย์ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,496.48 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 

4.98 โครงสร้างสินทรัพยป์ระกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวยีนร้อยละ 83 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนร้อยละ 17   เปรียบเทียบกบั
โครงสร้าง ณ ส้ินปี 2554  ท่ีร้อยละ 86 ต่อ ร้อยละ 14 ตามลาํดบั    การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยเ์ป็นไปตามการขยายตวัทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทัฯ  
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- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 149.36 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2554 

ท่ีอยูใ่นระดบัสูงถึง 775.61 ลา้นบาท (เงิน ณ ส้ินปี 2554 ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เป็นเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง
ของโครงการวางท่อก๊าซจากกลุ่มกลัฟ์ เจพี และโครงการอุบลเอทานอล)    

 
- ลูกหนีก้ารค้า 

ลกูหน้ีการคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2555 มีจาํนวน 469.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.58   การ
จดัการบริหารลูกหน้ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เห็นไดจ้าก ยอดคงคา้งของลกูหน้ีการคา้แยกตาม
อายหุน้ีท่ีคงคา้งประกอบดว้ยลกูหน้ีท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระร้อยละ 68.85   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 27.13 คา้งชาํระ 3-6 
เดือนร้อยละ 2.63    และท่ีเหลือร้อยละ 1.39  เป็นลกูหน้ีท่ีคา้งชาํระ 6-12 เดือน   

- รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ 
ตามปกติงานก่อสร้างจะเป็นสัญญาการก่อสร้างท่ีกาํหนดความกา้วหน้าของงานและการชาํระเงินรายงวดตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด การรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการจะเป็นไปตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ (Percentage of Completion 
Method)  ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะมีงานก่อสร้างท่ีถูกรับรู้เป็นรายไดท้างบญัชีตามความกา้วหนา้ของงาน แต่ยงัไม่ได้
เรียกชาํระจากผูว้า่จา้งเน่ืองจากความคืบหนา้ของงานก่อสร้างยงัไม่ถึงจุดท่ีจะทาํการเรียกชาํระเงินค่างวดงานไดต้ามขอ้กาํหนด
ในสัญญา (Milestone Collection) ซ่ึงจะตอ้งมีการทาํงานใหถึ้งจุดท่ีกาํหนดก่อนจึงจะสามารถส่งใบเรียกเกบ็เงินได ้ซ่ึงหลงัจาก
ท่ีมีการออกใบเรียกเกบ็เงินแลว้ รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นลูกหน้ีการคา้แทน  ณ ส้ินปี 2555 รายไดท่ี้
ยงัไม่เรียกชาํระของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มียอดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาก 488.44   ลา้นบาท เป็น 817.17 ลา้นบาท  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 32.73 ของสินทรัพยร์วม     

- ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
เป็นเงินท่ีลกูคา้หกัออกจากค่างวดท่ีจ่ายใหผู้รั้บเหมาก่อสร้างเพ่ือเป็นเงินประกนัผลงาน และจะจ่ายคืนให้

ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ พร้อมกบัท่ีผูรั้บเหมาตอ้งนาํหนงัสือคํ้าประกนัผลงานจากธนาคารมาวางคํ้าประกนั
แทนเงินประกนัผลงาน  ณ ส้ินปี 2555 ปรากฏยอด 275.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 105.17 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น
เงินประกนัผลงานโครงการอุบลเอทานอลของบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั และโครงการงานก่อสร้างกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี 
จาํกดัของ บริษทัฯ 

- เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  
ปรากฏยอด 108.22 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 222.34 ลา้นบาท   ส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีจ่ายล่วงหนา้ใหก้บั

ผูรั้บเหมาช่วงของโครงการอุบลเอธานอลของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั และโครงการงานก่อสร้างกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี 
จาํกดัของบริษทัฯ  และยอดท่ีลดลงจากปีก่อนเกิดจาก โครงการอุบลเอทานอลมีความคืบหนา้ในปี 2555 มาก และจะแลว้เสร็จ
ช่วงตน้ปี 2556  

- เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 
เงินฝากท่ีมีภาระคํ้าประกนัเป็นเงินฝากในบญัชีออมทรัพย ์ และบญัชีเงินฝากประจาํ จาํนวนรวม 121.12 ลา้นบาท 

เพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจตามสัดส่วนท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด  ทั้งในรูปวงเงินกูเ้พ่ือใช้
เงินทุนหมุนเวยีน และรูปวงเงินกูเ้พ่ือสนบัสนุนโครงการ (Project Finance)    เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปีก่อนท่ีระดบั 187.40 ลา้น
บาท พบกวา่มียอดลดลงเน่ืองจาก ในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าท่ีดินท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  และนาํท่ีดิน
ดงักล่าวมาคํ้าประกนัเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยร์ายหน่ึง แทนท่ีเงินฝากท่ีคํ้าประกนัเป็น
หลกัประกนัเดิม  
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- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ปรากฏยอดสุทธิ 250.32 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 132.44 ลา้นบาท หรือร้อยละ 112.36  

ในปี 2555 มีการลงทุนซ้ือสินทรัพยถ์าวร 181.68 ลา้นบาท รายการหลกัคือ การซ้ือท่ีดินท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่ (ท่ีดินท่ีตั้ง
บนถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 7-1-45 ไร่) ราคา 100.31 ลา้นบาท ท่ีหลือเป็นการลงทุนใน
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  

- การตั้งค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนของเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
เน่ืองจาก TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ท่ีถือหุน้โดย TRC International Limited 

บริษทัยอ่ยท่ีประเทศฮ่องกงร้อยละ 70 มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานในปี 2555 อยา่งมีนยัสาํคญั จาํนวน 46.78 ลา้นบาท  TRC 
International Limited จึงไดพิ้จารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ยคา่ของเงินลงทุนใน TRC Engineering LLC ทั้งจาํนวนของเงินลงทุน คือ 
13.65 ลา้นบาท (เงินลงทุนในปี 2554 จาํนวน 175,000 โอมานเรียล)  แต่อยา่งไรกต็าม รายการดงักล่าวถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบการเงินของ TRC International Limited  ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด   

สาํหรับรายการเงินลงทุนในสหการวศิวกรนั้น ในปี 2553 ไดมี้การตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั สหการ
วศิวกร จาํกดั จาํนวน 36.00 ลา้นบาทนั้น  ไม่มีการพิจารณาประมาณการการดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในสหการวศิวกรในปี 2554 
และ 2555 แต่อยา่งใดเน่ืองจากสหการวศิวกรไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่ และมีผลการดาํเนินงานท่ีเป็นไปตามประมาณการ      

- การลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว  
ปี 2555 TRC International Limitedไดเ้ขา้ลงทุนซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เหมืองแร่โปแตซ อาเซียน จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวน 50 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน ณ ส้ินปี 2555 ร้อยละ 3.41 
 

 หนีสิ้น และความเพยีงพอของเงินทุน 
หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2555 ปรากฏยอด 1,513.29 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 1,580.54 ลา้นบาท รายการหน้ีสินท่ี

สาํคญัคือ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ตามสัญญาก่อสร้าง ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ เจา้หน้ี
เงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และ ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ลดจาก 1.98 เท่าเป็น 1.54 เท่า โครงสร้างของหน้ีสิน
รวมร้อยละ 35 เป็นรายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ และเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ รวม 529.23 ลา้นบาท   ซ่ึงหากตดัสองรายการ
น้ีออกจากหน้ีสินรวม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะลดเหลือเพียง 1.00 เท่า 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จดัหาเงินทุนโดยใชเ้งินทุนจากเงินทุนหมุนเวยีน กล่าวคือ ใชเ้ครดิตท่ีไดจ้ากเจา้หน้ีการคา้เพ่ือ
สนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนท่ีตอ้งลงทุนในลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน นอกจากน้ียงัอาศยัเงินทุนจากส่วนของผู ้
ถือหุน้ และจากเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ การกูย้มืเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการของบริษทัฯ  มกัเป็นการกูย้มืระยะสั้นใน
ลกัษณะ Project Finance ซ่ึงมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจาํคํ้าวงเงิน จากผลประกอบการท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองประกอบกบัการ
เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ทาํใหมี้สถาบนัการเงินเขา้มาเสนอบริการสินเช่ือใหก้บับริษทัฯ และบริษทัฯ 
สามารถเจรจาต่อรองเง่ือนไขดา้นอตัราค่าธรรมเนียม อตัราดอกเบ้ีย และสัดส่วนเงินฝากคํ้าประกนัท่ีลดลง   

 

 ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว 
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 471,502,434 บาท และทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 336,585,339 บาท โดยมีทุนท่ีชาํระ

แลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จาํนวน 3,027,250 บาท หุน้เพ่ิมทุนในปี 2555 เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้
สามญัในโครงการ ESOP (TRC-WA1 คร้ังท่ี 6-9 ส้ินสุดโครงการเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555) รวม 3,027,250 หุน้ ท่ีราคาใช้
สิทธิ 2.01 บาทต่อหุน้ (รายละเอียดจาํนวนการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังโปรดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24. ทุนเรือนหุน้) 
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 กระแสเงนิสดและสภาพคล่อง  
                (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2554 ปี 2555 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 608.82 (498.05) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (133.08) (131.37) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (51.72) 0.34 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 9.49 (1.88) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 433.51 (630.95) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 346.84 780.36 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 780.36 149.40 

ในปี 2555 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน 498.05 ลา้นบาท   สาเหตุเกิดจากการเพ่ิมข้ึนท่ีมีนยัสาํคญัของ
รายการสินทรัพยต่์อไปน้ี 

- รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระเพ่ิมข้ึน 334.65 ลา้นบาท ในระหวา่งปีโครงการขนาดใหญ่ในมือมีการก่อสร้างคืบหนา้ไป
มาก โดย ณ ส้ินปี ความคืบหนา้ของโครงการดงักล่าวยงัไม่ถึงจุดท่ีเรียกเกบ็เงินในสัญญา    

- ลกูหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 170.69 ลา้นบาท จากการท่ีโครงการอุบลเอทานอลมีการ
ก่อสร้างคืบหนา้มาก  เพราะใกลร้ะยะเวลาส่งมอบงาน และโครงการก่อสร้างท่อก๊าซใหก้บักลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี 
จาํกดักมี็ความคืบหนา้ไปมาก   มีการจ่ายค่างวดงานตามระยะเวลาตามสัญญาในระหวา่งปี ทาํใหเ้งินท่ีหกัไวเ้ป็นเงิน
ประกนัผลงานสะสมเพิ่มข้ึน    

และยงัเกิดจากการลดลงท่ีมีนยัสาํคญัของรายการหน้ีสินต่อไปน้ี 

- รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ลดลง 225.15 ลา้นบาท จากการใชเ้งินไปในการก่อสร้างโครงการอุบลไบโอเอทานอล  

- เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้างลดลง 177.70 ลา้นบาทจากเงินมดัจาํท่ีไดรั้บล่วงหนา้จากกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี 
จาํกดั  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ 131.37 ลา้นบาท   จากการลงทุนในบริษทั เหมืองแร่โปแตซ อาเซียน จาํกดั 
(มหาชน) 50 ลา้นบาท การลงทุนซ้ือท่ีดินและอุปกรณ์ 159.81 ลา้นบาท   และการลดลงของเงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั สาเหตุ
จากการเปล่ียนแปลงหลกัประกนัวงเงินเงินกูจ้ากเงินฝาก เป็นการจาํนองท่ีดินแทน  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 0.34 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัคือ การเพ่ิมข้ึนของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นของบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 39.45 ลา้นบาท เงินท่ีไดรั้บจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants 4.18 
ลา้นบาท  และมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2554 ของบริษทัฯ จาํนวน 40.25 ลา้นบาท  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 35 วนั อยูใ่นช่วงระยะเวลาเกบ็หน้ีโดยปกติของบริษทัฯ 
แสดงถึงประสิทธิภาพของการเกบ็เงินจากลกูหน้ี     ส่วนระยะเวลาชาํระหน้ีลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ยจาก 56 วนั เป็น 39 วนั  

แมว้า่เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2555 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีระดบั 149.40 ลา้นบาท จะลดลง
จากปีก่อนมาก (ปี 2554 มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 780.36 ลา้นบาท)   แต่มิไดเ้ป็นถึงปัญหาดา้นสภาพคล่อง  
แต่อยา่งใด  เห็นไดจ้ากอตัราส่วนสภาพคล่องยงัอยูใ่นระดบัเกินกวา่ 1 เท่า คือ เท่ากบั 1.41 เท่า สูงกวา่ปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 1.32 เท่า 
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และจากการวเิคราะห์โครงสร้างสินทรัพยห์มุนเวียน ณ ส้ินปี 2555  แสดงใหเ้ห็นถึงรายการลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน  
ดงัน้ี  

- ร้อยละ 40 (817.17 ลา้นบาท)  เป็นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ ซ่ึงคาดวา่จะสามารถออกใบเรียกเกบ็เงินตาม
กาํหนดการเรียกเกบ็เงินตามสัญญา และเกบ็เงินไดภ้ายในไตรมาสแรกของปี 2556  

- ร้อยละ  23 (469.09 ลา้นบาท) เป็นลกูหน้ีการคา้ ซ่ึงตามอายหุน้ีคงคา้ง เป็นลกูหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระถึง 322.97 
ลา้นบาท   

- ร้อยละ 13 (275.86 ลา้นบาท) เป็นลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน ซ่ึงเม่ือโครงการอุบลเอทานอลก่อสร้างแลว้เสร็จ
ประมาณไตรมาสแรกของปี 2556  สหการวิศวกรกจ็ะไดรั้บเงินส่วนน้ีคืนกลบัมาจากเจา้ของโครงการ ประมาณ 205 
ลา้นบาท  

 

4.   ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต 
จากผลการดาํเนินงานท่ีขาดทุนในปี 2555 ของ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC ประกอบกบั ณ 

ส้ินปี 2555 TRC Engineering LLC ไม่มีงานในมือแลว้  อาจเกิดความเส่ียงต่อการดาํเนินธุรกิจในอนาคต แต่อยา่งไรกต็าม ฝ่าย
บริหารยงัคงมองเห็นโอกาสการไดรั้บงานใหม่ โดยยงัคงมีการประมูลงานและแสวงหาสู่ทางในการพฒันาโครงการอยา่ง
ต่อเน่ือง บริษทัฯ มัน่ใจในประสบการณ์การทาํงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน และมีการเสริมทีมผูป้ฏิบติังานพร้อมทั้งผนึก
กาํลงักบัพนัธมิตร ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือขยายโอกาสในการสร้างผลงานในต่างประเทศ  ดงันั้น จึงมัน่ใจวา่จะสามารถ
พลิกฟ้ืนผลการดาํเนินงานในปี 2556 ได ้
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9. งบการเงิน
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10. ค่าสอบบัญชี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 บริษทัผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี  

สาํหรับรอบปีบญัชี 2555 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 860,000 บาท 

บริษทัยอ่ย:   

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 820,000 บาท 

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

ประเทศฮ่องกง 

2,860 เหรียญสหรัฐ 

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

สาธารณรัฐเมอริเชียส 

1,500 เหรียญสหรัฐ 

TRC Middle East LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

3,200 โอมานเรียล 

TRC Engineering LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

3,200 โอมานเรียล 

 

ค่าบริการอืน่ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีสาํหรับการสอบบญัชี ปี 2555 

- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  18,323 บาท 

-  บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั      2,390 บาท 

 

 

 

 

 

 
 




