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สารจากประธานกรรมการ

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้ย้ายที่ท�าการ
ส�านักงานใหญ่มายังอาคาร 6 ชั้นที่ตั้งบนที่ดินของบริษัทฯ บนถนน
สุขาภิบาล 5 เพื่อรองรับปริมาณของพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของธุรกิจ นอกจากน้ีในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวน
และก�าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ
และก่อสร้างที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงการ
สาธารณูปโภคที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” และก�าหนดเป้าหมายการ
เติบโตของรายได้ค่าบริการก่อสร้างไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี และไม่
ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2562 และพัฒนาโครงการการลงทุนใน
ธุรกิจต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 4 โครงการในปี 2562 พร้อมทั้งยังคงรักษา
มาตรฐานในการให้บริการและด�าเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้
ตามก�าหนด
 ในปี 2557 ผลก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู ่ท่ี 
214.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88.56 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 70.09 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างอยู ่ที่ 3,095.34  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 613.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 
ร้อยละ 24.74  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานก่อสร้างที่ยังไม่ส่งมอบ 
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ณ สิ้นปี 2557 ทั้งสิ้น 12 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 3,611 ล้านบาท หากนับรวมโครงการ 1st Transmission 
Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section 3,725 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้รับต้นปี 2558 จะ
ท�าให้มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเพิ่มขึ้นเป็น 7,336 ล้านบาท 
 ด้วยความต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินผลงานคู่ค้าในระบบ
คุณภาพ ISO ประจ�าปี จากส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในระดับ “เกรดเอ” 
ส�าหรับทุกหัวข้อการประเมิน 
 ในปี  2557  คณะกรรมการบริษัทยังต้ังเป้าหมายในการได้รับมาตรฐาน National Total Quality  
Control Award ภายในปี 2562  กลุ่มบริษัททีอาร์ซีให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกจิตส�านึกด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้เก่ียวข้อง 
ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม CSR บริษัทฯ ได้จัดต้ังฝ่ายส่ือสารองค์กร (Corporate Communication) เพื่อรับผิดชอบงานด้าน 
CSR และพัฒนาการส่ือสารระหว่างองค์กรและผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน มีการจัดกิจกรรมโครงการ CSR  
ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา การพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  และสานต่อโครงการ CSR ระยะยาวที่เริ่ม
ด�าเนินการตั้งแต่ปี 2556 คือ “โครงการสู่บ้านเกิด” 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า  คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน
ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน และความร่วมมือท�างานอย่างเข้มแข็งของผู้บริหารและพนักงาน จะน�าพาให้กลุ่ม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

           (นางไพจิตร รัตนานนท์)
               ประธานกรรมการ
                                                           23 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2557

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตร และ 
ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการด�าเนินงานตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าประชุม 
ดังนี้ 
 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์*   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
 2. พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี      กรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง
 3. คุณอรุณ จิรชวาลา**       กรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
   * วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี กรรมการอิสระ ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่ง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2548 ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ  
 เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการผู ้มีความรู ้และประสบการณ์ด้านการบัญชี  
 และการเงิน
       ** วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คุณอรุณ จิรชวาลา  
 กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 กิจกรรมส�าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส สรุปได้ดังนี้
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2557  รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้สอบถาม และรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน  และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และไม่พบ
รายการใดที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์อย่างมีสาระส�าคัญ
 สอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ  
 สอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานโดยพิจารณารายงานการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานข้อสังเกตุจากการตรวจสอบบัญชี ไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส�าคัญ
 ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงาน ขอบเขตการท�างาน  
ให้ความเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน  และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปฎิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม รัดกุมยิ่งขึ้น  และน�าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งผลการตรวจสอบที่ส�าคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ฝ่ายจัดการรับทราบ และปรับปรุง 
การปฏิบัติงาน
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 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้
บริการ และการให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2557 ในการแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2557 ของบริษัท ทีอาร์ซี 
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 900,000 
บาท และ 820,000 บาทตามล�าดับ โดยนอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากัดแล้ว บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทอื่นในกลุ่ม
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นอิสระ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไป 
ตรงมา โดยมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�าปี 2557 ได้แสดงข้อมูลอันเป็น 
สาระส�าคัญ และเชื่อถือได้  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด  

           (รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
               ประธานกรรมการตรวจสอบ
                                23 กุมภาพันธ์ 2558



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินประจ�าปี 2557

  คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
โดยได้มีการพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และหลักการประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่าง
เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป    
 ส�าหรับปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับ
ใช้ในปีปัจจุบัน รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินแต่อย่างใด และส�าหรับมาตรฐาน 
การบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตนั้น  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมท้ังจัดให้มีและด�ารงไว้ซ่ึงระบบ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหริอ 
การด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับ 
การปฏิบัติหน้าที่ปี 2557 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อยสามารถสร้างให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ได้อย่างถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

           (นางไพจิตร รัตนานนท์)
               ประธานกรรมการ
                                                           23 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีจ�านวน 6 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน 
(พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี นายอรุณ จิรชวาลา รศ.พิเศษ เสตเสถียร และรศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์) และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (นายสมัย ลี้สกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์) โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นส่วน
ใหญ่ (4 คน ใน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดให้มีการประชุมในปี 2557 รวม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
 การประชุมครั้งที่ 1 เดือนมกราคม
 1. พิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2557 และโบนัสปี 2556 ในภาพรวมก่อนน�าเสนอต่อ 
   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 2. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกรรมการอิสระท่ีเป็น 
  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนรายเดือนปี 2557 และ 
  โบนัสปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ในการแต่งตั้ง 
  กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี นายสมัย ลี้สกุล และนายภาสิต  
  ลี้สกุล กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
  ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ตามล�าดับ

 การประชุมครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม
 1. พิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2557 และโบนัสปี 2556 ในภาพรวมก่อนน�าเสนอต่อ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2557 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกรรมการอิสระท่ีเป็น 
  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนรายเดือนปี 2558 และ 
  โบนัสปี 2557 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ 
  พิจารณาอนุมัติ
 3. น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ  
  รศ.พิเศษ เสตเสถียร รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้า 
  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558
 4. พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
  ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ตามล�าดับ

                                 (พล. ต. อ. จรัมพร สุระมณี)   
                        ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
                                       17 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญในการน�าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ภายใต้สภาพแวดล้อม และการ
ด�าเนินธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน
 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
และในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 3 
ครั้ง เพื่อก�าหนดนโยบาย และก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุก
ครั้ง และได้ก�าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่
ส�าคัญ ดังนี้
  - ความเสี่ยงด้านการเงิน
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
  - ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน และความพึงพอใจของลูกค้า
  - ความเสี่ยงด้านบุคลากร
  - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
 นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานที่มีโอกาสจะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบสูง รวมทั้งความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงในการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญๆ ของบริษัทฯ เช่น การประเมินความเสี่ยงงานโครงการ การประเมินความเสี่ยงด้านการตลาด เป็นต้น
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงด้วยความ
รอบคอบ และเพียงพอที่จะท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้

                    (นายอรุณ จิรชวาลา)
          ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
                 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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รายงานประจ�าปี 25579

       นางไพจิตร รัตนานนท์
             อายุ 59 ป ี

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ทีอาร์ซี
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม สหการวิศวกร
     
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ     25 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุ่นที่ 48

การอบรม
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2011
 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2005
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     25.314 %   (208,236,316 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม
          ผ่านบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     มารดานายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   
                      และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการ
         บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
• 2551 - ปัจจุบัน   กรรมการ   
       TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
• 2548 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ 
       บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ  
       บริษัท ไทยโตกุชูไก จ�ากัด
• 2545 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ 
       บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 10

รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
             อายุ 51 ป ี

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี
     
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ     25 เมษายน 2548

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

การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 - Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2010 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57      0.048 %   (393,333 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2554 - ปัจจุบัน   - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
            บริษัท สตาร์ไมโครอิเล็กทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
        - กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ
            บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• 2553 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และประธานกรรม การตรวจสอบ
         บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
         บริษัท เจตาแบค จ�ากัด
• 2548 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - 2553      กรรมการ
         สมาคมนักวิเคราะหลักทรัพย์
• 2550 - 2553      คณบดี
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255711

             พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี
               อายุ 61 ป ี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี
     
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ     9 สิงหาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 15/2006

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     0.077 %   (636,666 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2557 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษาผู้บัญชาการต�ารวจ (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)
         ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน   กรรมการบรรษัทภิบาล
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2556-2557      ที่ปรึกษา (สบ.10)
         ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• 2554-2556      ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
         ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
• 2553-2554      ผู้บัญชาการ
         ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจ
• 2551-2553      จเรต�ารวจ 
         ส�านักงานจเรต�ารวจ



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 12

นายอรุณ จิรชวาลา
              อายุ 61 ป ี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี 
    
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ     18 มิถุนายน 2552

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์, Stanford University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Stanford University
- นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
  - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2557 - ปัจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ
         บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จ�ากัด
• 2551 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
         ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)
• 2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
         บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน)
• 2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ
         บริษัท พลังโสภณ จ�ากัด
• 2551 - 2557     ประธานกรรมการ
         บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ากัด



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255713

         รศ.พิเศษ เสตเสถียร
              อายุ 58 ป ี

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 
    
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ     25 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     0.018 %   (150,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2548 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ 
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - 2557      Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division 
         ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2548 - 2556      กรรมการตรวจสอบ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2534 - 2555      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
         บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - 2553      Executive Vice President, Corporate Finance Law Division
         ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 14

         นายสมัย ล้ีสกุล
              อายุ 59 ป ี

- กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    ประธานกรรมการจัดการ ทีอาร์ซี
     
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ      9 พฤษภาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 46

การอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: 
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57      0.670 %   (5,512,840 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      บิดานายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                  และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ
         TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
• 2553 - ปัจจุบัน   กรรมการ
         TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
• 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2551 - ปัจจุบัน   กรรมการ 
         TRC International Limite ประเทศฮ่องกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส
• 2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
• 2557            ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ดิส ทริบิวชั่น จ�ากัด
• 2555 - 2557      รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
• 2545 - 2556      เลขาธิการสหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบ และก่อสร้างแห่งประเทศไทย
• 2549 - 2553      กรรมการ บริษัท ราชเพลิน จ�ากัด



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255715

           นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ
               อายุ 53 ป ี

- กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศวกร
- กรรมการจัดการ กรรมการบรรษัทภิบาล   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา   
    กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีอาร์ซี
- กรรมการผู้จัดการ สหการวิศวกร

วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ      9 สิงหาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: CG Forum รุ่นที่ 3/2557
- ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
 - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 4/2014
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2011
 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 9/2009
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007  
- ผ่านการอบรมจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57      0.018 %   (150,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร      ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2556 - ปัจจุบัน   - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
       - กรรมการผู้จัดการ
         บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
       - กรรมการอิสระ
         บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน   กรรมการบรรษัทภิบาล
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
• 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ 
         TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
• 2550 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการจัดการ 
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
• 2549 - ปัจจุบัน   กรรมการ 
         บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด      



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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        นายภาสิต ล้ีสกุล 

              อายุ 31 ปี

- กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม กรรมการจัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซี
- กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม สหการวิศวกร

วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 21 มีนาคม 2556

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน  McCallum Graduate School of  Business,
Bentley University   สหรัฐอเมริกา

การอบรม
- คณะต�ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ: โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013  
- สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
- NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     0.018 %   (150,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     บุตรนายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                 และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ  
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2557 - ปัจจุบัน   กรรมการ
         ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
• 2556 - ปัจจุบัน   กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน    - ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
        - กรรมการ
           บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
• 2554 - ปัจจุบัน   กรรมการจัดการ  
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - 2555      รักษาการผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255717

     นายศักดา ตันติวัฒนกูล
             อายุ 57 ปี

กรรมการจัดการ และผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ ทีอาร์ซี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2556 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2548 - ปัจจุบัน   กรรมการจัดการ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2542 - 2556      ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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       นายเชวง รีศรีกิตต์
              อายุ 56 ป ี

- กรรมการจัดการ และผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี
    และระบบการผลิต ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     0.011 %   (90,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2556 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเมีและระบบการผลิต
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน   กรรมการ
         บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
• 2548 - ปัจจุบัน   กรรมการจัดการ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2542 - 2556   ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255719

      นายชยุต วัฒกภาคย์
              อายุ 49 ปี

ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร ทีอาร์ซี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  หลักสูตร Risk Management  Committee  
    Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
- ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ: หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า รุ่นที่ 1/2013

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2557 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2557   ผู้ตรวจสอบภายในช�านาญการอาวุโส 
         องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
• 2553 - 2555   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
         ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
• 2552 - 2553   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน 
         บริษัท เซอรา ซี-เคียว จ�ากัด



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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      นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม
              อายุ 47 ปี

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 112/2014
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007 
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     0.015 %   (125,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2556 - ปัจจุบัน   - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
      - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
         บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) 
• 2550 - ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - 2556      ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255721

     นางสาวเรวดี อาจหาญ
               อายุ 46 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซ ี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอร์นเอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57     0.007 %   (55,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี  

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
• 2543 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
         บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย

11



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255723

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย

รายได้รวม

ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราก�าไรขั้นต้น

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

อัตราการจ่ายเงินปันผล

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (หุ้น)

ราคาปิด ณ วันท�าการสิ้นเดือนธันวาคม (บาทต่อหุ้น)

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)

* หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 

      ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท

   การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2557 ที่อัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ที่ก�าหนด     

       ในวันที่ 29 เมษายน 2558
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ 31 ธันวาคม 2557 (3,611 ล้านบาท)

ข้อมูลส�าคัญทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

     รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย (ล้านบาท)    ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

      สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                        ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

(MB)
5,000-

4,000-

3,000-

2,000-

1,000-

0-

1,501

265

135

4,452

3,415

1,266
1,451

- - - - - - -

TRC          SKW         Oman Subsidiaries

1,186

1,352

315

607

627

32

2,970
3,347

3,487

1,092

359

310

2,835

2008           2009           2010           2011           2012           2013            2014

3,998
3,611

607
53

124

2557

2556

2555

       3,095

2,481

                     4,315

2557

2556

2555

              2,631

        1,977

                     2,503

2557

2556

2555

                      215

  126                     

            228

2557

2556

2555

                      0.26

 0.15                     

           0.28
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
22
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1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่  
    11 พฤศจิกายน 2557
 •  วิสัยทัศน์
 มุ่งสู ่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and  
Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 •  พันธกิจ
 1. ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีให้บริการครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement  
  and Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน�้ามัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
     ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 2. ด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน  
  เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง
 3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยค�านึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อสร้างความ 
  พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิโตรเคมี
 •  เป้าหมาย
 1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 20 ทุกๆ ปี มียอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม)
 2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562
 3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Control) ภายในปี 2562

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 
 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2541  ด้วยทุน 
จดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท เพื่อให้บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และ
ก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษัทฯ ได้ขยายฐานเงิน
ทุน และการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวัน
ที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 23 
เมษายน 2556 ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  และตั้งแต่วันที่ 2 
มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาอยู่ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง
 กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง 
ดังนี้
 ปี 2548  
 •  บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญได้แก่
 การได้รับโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุสาหกรรม
ปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริษัท ไทยอินเซอร์เนอเรท 
จ�ากัด ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานและติดต้ังอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจากกระบวนการผลิตไซ
โคลเฮกซาโนนเพ่ือการผลิตไอน�้า และการเข้าร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวังน้อย-แก่งคอย จากบริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ด�าเนินโครงการโดยกิจการร่วมค้า CPP-TRC Joint  
Venture ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum 
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Pipeline Bureau : CPP) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น (China National  
Petroleum Corporation : CNPC) อันเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดยบริษัทฯ รับเหมา
ช่วงงานต่อจากกิจการร่วมค้ามูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
 •  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปจ�านวน 30 ล้านหุ้น ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท ทุนจดทะเบียนหลังการเสนอขายหุ้น 150,000,000  บาท

 ปี 2549 
 •  บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญได้แก่
 การได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติข้ามจังหวัด หรือ Cross Country Pipeline  คือ โครงการวางท่อ 
ก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 540 ล้านบาท และยัง
ได้รับโครงการก่อสร้างระบบส่งน�้าฝั่งขวา สัญญาที่ 2 โครงการประแสร์จากบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (เจ้าของ
โครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140 ล้านบาท

 ปี 2550 
 •  บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจ�านวน 106,666,615 หุ้น ท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 
150,000,000 บาท เป็น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพ่ือแลกหุ้นเพิ่มทุนใหม่กับหุ้นของบริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด ท�าให้สหการวิศวกร เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา จากการผนึก
ก�าลังดังกล่าว ช่วยเสริมศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ และการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก  และเป็นการ
ขยายขอบเขตของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
 •  หลังจากการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทฯ ได้จัดต้ังหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ  
“สายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน” (Project Development and Investment) เพื่อการพัฒนา
โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การศึกษาความเป็นไปได้ของสหการวิศวกร ซึ่งจะช่วยขยายลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และเป็นการเสริมโอกาส และศักยภาพในการหารายได้ที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 
 •  ภายใต้การท�างานของหน่วยธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ราชเพลิน จ�ากัด ร่วมกับ
พันธมิตรอีก 2 ราย   คือ ซีแลน คอร์ปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ที่ประเทศ
มาเลเซีย และบริษัท มณียา เรียลตี้ จ�ากัด  ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามล�าดับ  ท�าให้ได้มาซ่ึง 
ราชเพลินเป็นบริษัทร่วม โดยราชเพลินเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากส�านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์  ส�าหรับที่ดินเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ บนถนนราชด�าริติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เพื่อ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่  
 •  บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญได้แก่ 
 โครงการส่วนต่อขยายท่อของกลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (CCC Interconnecting Pipeline Project) 
มูลค่างาน 357 ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางปะอิน ของบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด มูลค่างาน 157 ล้านบาท 
และโครงการสร้างศูนย์ไบโอดีเซลบางปะอิน ของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด มูลค่างาน 757 ล้านบาท (เริ่ม
ก่อสร้างปี 2551)  
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 ปี 2551 
 •  บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ  TRC Investment Limited ที่สาธารณรัฐ
เมอริเชียส  และ TRC International Limited ที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย TRC Investment  
Limited โดย TRC International Limited ได้เข้าไปลงทุนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ราชเพลิน จ�ากัด ท�าให้สัดส่วน
การลงทุนของบริษัทฯ และ TRC International Limited ในบริษัท ราชเพลิน จ�ากัด เป็นร้อยละ 0.32 และ 
34.68 ตามล�าดับ 
 •  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 6 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการมาลีบูเขาเต่าจากบริษัท เอ็มทะเล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มณียา 
กรุ๊ป จ�ากัด กับกลุ่ม   มาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยสหการวิศวกรได้รับงาน
โครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ล้านบาท  
  2. โครงการ  Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จ�ากัด (มหาชน)  มูลค่างาน 219 ล้านบาท 
  3. โครงการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่งก๊าซไปยังโรงกลั่นบางจาก จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  
มูลค่างาน 315 ล้านบาท 
  4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 160  ล้านบาท 
  5. โครงการวางท่อส่งก๊าซเข้าสถานีบริการเอ็นจีวี จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 
242 ล้านบาท (รวม 14 สถานี) 
  6. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด มูลค่างาน 131 ล้านบาท
 นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริษัทฯ เริ่มแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดย
ได้รับงาน Long Term Contract for Piping and Steel Structural Works   และ Steel Structure Support 
Flame for Wind Turbine บนแท่นขุดเจาะน�้ามัน Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า
 •  บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 
และจ�านวน 7,700,000 บาท เพื่อรองรับโครงการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้
แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ที่ได้จัดสรรจริงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2552 และเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2553  
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จ�านวน 337,699,934 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 
329,999,589 บาท

 ปี 2552   
 •  บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการขยายงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน โดยได้รับงานก่อสร้างท่อ
ขนส่งน�้ามันจากบ่อขุดเจาะน�้ามัน 72 จุด ไปสู ่ Rima Refinery Production Center ชื่อโครงการ  
Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการ
ประมาณ 9.96 ล้านโอมานเรียล ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555)  ซึ่งด�าเนินโครงการ
โดยบริษัทย่อยชื่อ TRC Middle East LLC (ชื่อเดิมคือ TRC & Al-Ghalbi LLC)  ซึ่ง TRC International  
Limited ถือหุ้นร้อยละ 60 ร่วมกับพันธมิตรโอมาน   
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 •  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อ หินกอง ระยะที่ 2 จากบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 267 ล้านบาท 
  2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1  
Project จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  มูลค่าโครงการ 13.12 ล้านเหรียญยูโร และ 433.8 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Siemen Ltd. และ Siemens Pte. Ltd. ในลักษณะ Consortium มูลค่างานของบริษัทฯ 
252 ล้านบาท
  3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมแรงดันและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ จากบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท

 ปี 2553
 •  บริษัทฯ และ TRC International Limited บริษัทย่อยที่ประเทศฮ่องกงขายหุ้นท่ีถือทั้งหมดใน
บริษัท ราชเพลิน จ�ากัด ให้กับบริษัท มณียา เรียลตี้ จ�ากัด มูลค่าขายรวม 57 ล้านบาท ได้รับรู้ก�าไรจากการ
จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 59 ล้านบาท (รวมรายการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในราชเพลิน 21 ล้านบาท)  
 •  บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญได้แก่
 การได้รับงานขนาดใหญ่จากบริษัทในกลุ ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ากัด “โครงการสัญญาก่อสร้างท่อ 
ก๊าซธรรมชาติ” เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ไปยังท่อก๊าซของโครงการ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ากัด (Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP  
Projects) จ�านวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 831 ล้านบาท และ 4.75 ล้านเหรียญสหรัฐ  
 •  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเริ่มทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W1 ครั้งที่ 1 และ 2 หุ้นเพิ่มทุน
ที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 รวม 668,500 หุ้น ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
จ�านวน 337,699,934 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 330,668,089 บาท 

 ปี 2554 
 •  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 4 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ากัด  นอกจากการด�าเนินการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อ 
ก๊าซธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของปตท. ไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ SPP 
ต่อเนื่องจากปีก่อนแล้ว ในปีนี้บริษัทฯ ได้เร่ิมโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ หรือ IPP  มูลค่างาน 1,185 ล้านบาท และ 16.345 ล้านเหรียญสหรัฐ 
  2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)  
มูลค่างาน 733 ล้านบาท 
  3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various  
Location จากบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
มูลค่างาน 144 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามล�าดับ
  4. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล  
ก�าลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน ในส่วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery  
Limit: OSBL) มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท จากบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ�ากัดเข้าไปร่วมลงทุน
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 •  จากความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ TRC Middle East LLC บริษัทย่อยในสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน ท�าให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ จึงได้ก่อตั้งบริษัทย่อยอีก 1 แห่งใน
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ชื่อ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุ้นร้อยละ 70 
TRC Engineering LLC ได้รับงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่างาน 2.9 ล้านโอมานเรียล หรือประมาณ 
232 ล้านบาท ซึ่งหนึ่งในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ที่ด�าเนินการในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานด้วย
 •  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 
(ESOP-W1) รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเนื่องจากปีก่อน  จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดการใช้สิทธิครั้งที่ 2-5 
รวม 2,890,250 หุ้น ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�านวน 337,699,934 บาท 
และทุนที่ช�าระแล้ว 333,558,339 บาท
 
 ปี 2555 
 •  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
  1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 
28 นิ้ว ระยะทาง 21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซ เพื่อจ่ายก๊าซให้แก่โรงงาน
ผลิตไฟฟ้าอุทัยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จากบริษัท 
กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ากัด คิดเป็นมูลค่างาน 1,547 ล้านบาท 
  2.  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้าง
เหล็กและระบบสาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก บริษัท 
ไทย เอบีเอส จ�ากัด มูลค่างาน 280 ล้านบาท 
  3. TRC Middle East LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐโอมานได้รับการต่ออายุสัญญาส�าหรับงาน  
Construciton of Flow Line Rima Satelites Small Fields อายุสัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี คิดเป็น
มูลค่างาน ส่วนต่อสัญญา 2 ปี รวมประมาณ 4.8 ล้านโอมานเรียล  
 •  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ�านาจทั่วไป จากเดิมจ�านวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 471,502,434 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 133,802,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 •  วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวันสิ้นสุดโครงการ ESOP-W1 ของบริษัทฯ ที่ทยอยใช้สิทธิทุกวันที่ 30 
ของทุกสิ้น ไตรมาส เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2553 รวมการใช้สิทธิทั้งหมด 9 ครั้ง สรุปมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants 
ทั้งหมด 6,586,000 หุ้น ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 471,502,434 บาท 
และทุนที่ช�าระแล้ว 336,585,589 บาท
 •  TRC International Limited บริษัทย่อยที่ประเทศฮ่องกง ซื้อหุ้นบริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน 
จ�ากัด (มหาชน)  จ�านวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50,000,000 บาท

 ปี 2556 
 •  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 6 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต มูลค่างาน 834.01 ล้านบาท และ 
7.55 ล้านเหรียญสหรัฐ จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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  2. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา ภายใต้การด�าเนินงานของกิจการร่วมค้าซิ
โนเปค-ทีอาร์ซี (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จากประเทศจีน) สัดส่วน
การลงทุนประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น  
จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ) มูลค่างาน 4,433.65 ล้านบาท และ103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ  
จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
  3. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 
และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการพลังงานประยุกต์ จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 
206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามล�าดับ
  4.   งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายน�้าเฟส 1 โครงการ 
TPARK Wang Noi2 จากบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ�ากัด มูลค่างาน 163.61 ล้านบาท 
  5. งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานสุขาภิบาล อาคารเก็บสินค้า อาคาร 9 
(ศรีราชา) เฟส 2 จากบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท 
  6. TRC Engineering LLC ได้รับงาน Front End Engineering and Design (FEED) for  
SR-WWTP Odor Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company 
มูลค่างาน 350,000 โอมานเรียล ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
 •  บริษัทสหการวิศวกร จ�ากัด จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด” ร่วมกับ
บริษัท คูโด คองยุง จ�ากัดพันธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ต่อ 10  ตามล�าดับ เพื่อ 
เข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 •  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและ
เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP-W2) 
ดังนี้
  - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 
  - ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�านาจทั่วไป และลดทุนจดทะเบียนที่ส�ารองไว้ส�าหรับ
การเพิ่มทุนดังกล่าว และทุนที่ส�ารองส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 
  - อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญ 177,858,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 •  บริษัทฯ ออกหุ้นปันผลจ�านวน 112,146,533 ล้านหุ้น ได้รับช�าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 31,269,062 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และออก ESOP-W2 ให้กับกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานจ�านวน 31,600,000 หน่วย ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมตามล�าดับ  
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868.50 ล้านบาท ทุนที่ช�าระแล้ว 408,293,386.50 บาท
 •  ในเดือนเมษายน 2556 บริษัทฯ ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ไปเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้รับรางวัล SET AWARDS 2013 ด้านการ
รายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้านผลการด�าเนินงาน และนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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 ปี 2557 
 •  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 2 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ ก�าลังการผลิต 450 ตันต่อวัน  
จากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ากัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท 
  2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา  
จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000  
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ มูลค่างานรวมประมาณ 890 ล้านบาท
 •  บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ย้ายส�านักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5  
ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น 
 •  บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของ TRC International 
Limited ใน TRC Middle East LLC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 
(บริษัทฯ ถือหุ้นใน TRC International Limited ผ่าน TRC Investment Limited บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐ 
เมอริเชียสร้อยละ 100) 
 •  ในเดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษัท และช�าระบัญชีบริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด เนื่องจาก
ยังไม่ได้มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ นับแต่มีการจัดตั้งบริษัท จึงปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
 •  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เริ่มทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2  
ครั้งที่ 1-3 จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 425,514,869 บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 411,306,853 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น
3
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โครงสร้างการถือหุ้น
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4
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย

2.98%

บริษัท เหมืองแร่โปแตซ

อาเซียน จ�ากัด (มหาชน)

(ประเทศไทย)

ทนุช�าระแล้ว 1,680 ล้านบาท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

(ประเทศไทย) 

ทุนช�าระแล้ว 411.31 ล้านบาท

100%

TRC Investment Limited

(สาธารณรัฐเมอริเชียส)

ทุนช�าระแล้ว 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

100%

TRC International Limited

(ฮ่องกง)

ทุนช�าระแล้ว 10 เหรียญฮ่องกง

70%

TRC Middle East LLC

(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนช�าระแล้ว 150,000 โอมานเรียล

70%

TRC Middle East LLC

(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทนุช�าระแล้ว 250,000 โอมานเรียล

Mr. Kamol Macki 

(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

30%

30%

กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

(ประเทศไทย)

70%

ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล 

ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น

(ประเทศจีน)

99.99%

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย
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จ�านวนงิน 

(ลบ.)

1,923.84

165.02

             -   

462.38

2,551.24

6.93

             -   

 

6.93

507.12

 

0.77

29.29

30.06

3,095.35

3.92

28.47

3,127.74

ร้อยละ
  

  61.51 

      5.28 

           -   

    
14.78 

   

81.57 

      0.22 

          -   

 

      0.22 

    16.21 

 

      0.02 

      0.94 

      0.96 

    98.96 

      0.13 

      0.91 

  100.00 

จ�านวนงิน

(ลบ.)

1,743.27

240.24

16.35

            
 -   

1,999.86

97.68

149.28

 

246.96

226.60

 

             -   

8.00

8.00

2,481.42

2.54

32.02

2,515.98

ร้อยละ

69.29

9.55

0.65

     
    -   

79.49

3.88

5.93

 

9.81

9.01

 

         -   

0.32

0.32

98.63

0.10

1.27

100.00

ร้อยละ

    

38.87 

      4.08 

      4.68 

          
 -   
    

47.63 

    16.15 

    34.00 

 

    50.15 

      1.45 

 

      0.09 

          -   

      0.09 

    99.32 

      0.16 

      0.52 

  100.00 

จ�านวนงิน

(ลบ.)

1,688.35

177.39

203.49

           
  -   

2,069.23

701.37

1,477.20

 

2,178.57

62.84

 

4.10

-

4.10

4,314.74

6.99

22.42

4,344.15

โครงสร้างรายได้

1.รายได้จากการให้บริการ

   1.1 รายได้จากให้บริการ 

   ก่อสร้างระบบท่อ

   1.2 รายได้จากการให้บริการ

   ระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง

   โรงงานในอุตสาหกรรม

   พลังงานและปิโตรเคมี

   1.3 รายได้จากการให้บริการ

   ก่อสร้างงานโยธา

   1.4 รายได้จากการให้บริการ

   อื่นๆ

2. ดอกเบี้ยรับ

3. รายได้อื่น

ด�าเนิการโดย

บริษัทฯ

TRC Middle East

TRC Engineering

กิจการร่วมค้า   

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

รวม

บริษัทฯ

สหการวิศวกร

 

รวม

สหการวิศวกร

 

บริษัทฯ

TRC Engineering

รวม

รวมรายได้จากการให้บริการ

รวมรายได้ทั้งสิ้น

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555สัดส่วน

การถือหุ้น

ของบริษัท

70%

70%

30%

 

99.99%

 

99.99%

 

70.00%

โครงสร้างรายได้ 

1. ลักษณะบริการ

 •  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และ

ออกแบบทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพัฒนา

โครงการและการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญงาน 

วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาคือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และบริษัทย่อย 2 แห่งที่สาธารณรัฐสุลต่าน

โอมานคือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC  

 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมงานกับผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เป็นผู้รับเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อ

เข้าร่วมประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม  

(Consortium) เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประกวดราคาและบริหารงานโครงการ   ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ 

และบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า ซิโนเปค- 

ทีอาร์ซี เพื่อด�าเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปนครราชสีมา ของบริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) มูลค่า 4,433.65 ล้านบาท และ 103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ
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 ลักษณะงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลัก คือ  

 1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่ลูกค้าจ้างทางบริษัทฯ ให้ออกแบบทาง

วิศวกรรม งานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้

แก่ลูกค้า

 2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้าง

และติดตั้งตามแผนด�าเนินงานที่วางไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ด�าเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงาน

ก่อสร้าง

 3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากที่ได้

มีการออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

 4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management)  คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป

ตามแผนงานที่วางไว้

 5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การ

แสวงหาโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ด�าเนินการในงานลักษณะเดียว หรือ หลายลักษณะประกอบกัน และ

บริษัทฯ อาจมีการจ้างหรือด�าเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นพิเศษ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้

 1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบ

ท่อ โดยงานหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน

และปิโตรเคมี  โดยในอดีตบริษัทฯจะท�างานในส่วนของระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution 

Pipeline) เป็นหลัก และได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมท�างานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ

บนบกข้ามประเทศ หรือ ข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษัทฯ ได้

รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผ่านทางกิจการร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท  

ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร ส�าหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก)  จนกระทั่งปัจจุบัน 

บริษัทฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญใน

งานวางระบบท่ออื่นๆ ด้วย เช่น ระบบท่อส�าหรับการขนส่งวัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี และระบบท่อน�้า เป็นต้น 

 2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี  

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 

โดยบริษัทฯ อาจจะท�าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมส�าหรับโรงงาน งานที่

บริษัทฯ จะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่ง

บริษัทฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกับพันธมิตรข้ามชาติผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

 3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้น

การพัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี  โครงการที่อยู่ในระหว่างการ

ศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงน�า ที่ประเทศกัมพูชา 

โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ เป็นต้น  
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 4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร 

ทั้งในและต่างประเทศ  

 •  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ 

จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค�าประกอบ เพื่อประกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   ปัจจุบันสหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป 2) 

ธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภค 3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ 4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน โดยมีรูปแบบในการก่อสร้าง 

เช่น ถนน สะพาน อาคารพาณิชย์ อาคารสถาบันการศึกษา และงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่ง 

สหการวิศวกร ให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรมจนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ 

 กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหา

ทางการเงินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ด�าเนินการฟื้นฟูกิจการตาม

แผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลส�าเร็จ และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2547  

 ในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ท�ารายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี คอน

สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็นต้นไป 

 สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดล�าดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และ

ระดับพิเศษหลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การ

ประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งท�าให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่วมประมูลที่มีมูลค่า

โครงการสูงจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้  นอกจากนั้นแล้วในเดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยังได้รับ

การรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท�างานที่เทียบ

เท่าระบบสากล

 •  บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 - TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ 

Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงาน

เป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่งน�้ามันดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มแรกคือ 3 ปี  (พฤษภาคม 

2552 – เมษายน 2555) และจากการท�างานที่เป็นที่พอใจของลูกค้า  ในปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุ

สัญญา ส�าหรับงานเพิ่มเติมอีก 1 ปี +  1 ปี (สิ้นสุดเมษายน 2557) 

 - TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจพลังงาน โดยในปี 2554 ได้รับงานวางท่อน�้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้นสุดปี 

2555
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ชื่อโครงการ

1. 450 TPD Biodiesel Plant

2. Provincial GasTransmission 

Pipeline to Nakhon Ratchasima 

(มูลค่างานรวม 4,433.65 ล้านบาท 

และ 103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ)

3. The New Incinerator Project

4. Navanakorn-Rangsit 

Interconnecting Gas Pipeline 

Project  (มูลค่างาน 834.01 ล้าน

บาท และ 7.55 ล้านเหรียญสหรัฐ)

5. Natural Gas Pressure 

Reduction Station Pipeline 

Project 

6. Design, Construction, 

Installation and Test Works for 

the Pipeline Distribution 

System from CUP-1 to PPCL #2

7. Construction Phase for 

Remaining GAS

8. Design for UACJ & Delong

ลักษณะ

ของการ

รับเหมา(1)

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E

รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ

มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ

(ล้านบาท)

1,199.58

1,587.23

894.17

1,083.84

153.83

152.38

53.00

1.10

5,125.13

มูลค่างานที่เหลือ

โดยประมาณ 

(ล้านบาท)

1,199.58

1,160.84

894.17

137.70

65.26

22.99

5.30

1.10

3,486.94

ระยะเวลาของ

โครงการ

ธ.ค.57 – พ.ค.59

พ.ย.56 - เม.ย.59

พ.ย.57 – ก.ค.59

ก.ค.56 - เม.ย.58

เม.ย.57 – มี.ค.58

มี.ค.57 – มี.ค. 58

ม.ค.57 – มี.ค.58

พ.ย.57 – ธ.ค.57

ชื่อผู้ว่าจ้าง 

บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จ�ากัด 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ จัดจ�าหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติ จ�ากัด

มูลค่างานที่เหลือ

 (ล้านบาท)

3,486.94

123.59

3,610.53

จ�านวน

โครงการ

8

4

12

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

โดยสรุปดังนี้

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
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ชื่อโครงการ

1. งานก่อสร้างอาคารห้อง

ปฏิบัติการพลังงานประยุกต์ 

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

2. งานอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสนุ่น หมู่ที่ 

4 ต�าบลแควใหญ่ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดนครสวรรค์

3. จ้างจัดท�าภูมิทัศน์และ

สาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ศูนย์

ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 

4. งานซื้อและจ้างก่อสร้างโรงผลิตน�้า  

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย 

ชุดที่ 4  จ.พระนครศรีอยุธยา

ลักษณะ

ของการ

รับเหมา(1)

E,P,C

C

E,P,C

E,P,C

รวมงานในมือทั้งสิ้น 4 โครงการ

มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ

(ล้านบาท)

275.00

20.19

14.90

20.36

330.45

มูลค่างานที่เหลือ

โดยประมาณ 

(ล้านบาท)

96.25

16.21

8.56

4.40

123.59

ระยะเวลาของ

โครงการ

ธ.ค.56 - เม.ย.58

ธ.ค.57 – ก.ค.58

ก.ย.57 – ก.พ.58

ก.ย.54 – ธ.ค.57

ชื่อผู้ว่าจ้าง 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

กรมทรัพยากรน�้า

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด  

หมายเหตุ

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

(2)  มูลค่างานที่เหลือของโครงการของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ค�านวณเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.1132 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา

2. การตลาดและการแข่งขัน

 กลยุทธ์การแข่งขัน
 กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
 1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ ์
ที่ก�าหนด และส่งงานให้ตรงตามก�าหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า 
 2. ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ ่มผู ้บริหารของบริษัทฯ มีความรู ้และประสบการณ์การท�างาน 
ภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ท�าให้สามารถ 
มีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการท�างานของวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการอีกต่อหนึ่ง
 3. ผลงานในอดีต  ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการจ�านวน
มาก ประกอบกับความส�าเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจ
เข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ ท�าให้ลูกค้าจ�านวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ มีการใช้บริการของบริษัทฯ ใน 
โครงการอื่นๆ รวมทั้งได้แนะน�าต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย 
 4. ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ด�าเนินการอยู่จ�านวน
มากท�าให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพที่ดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพในการท�างาน
 5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริมศักยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น การผนึกก�าลังกับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน ประเทศจีนผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต
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ผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมี การร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพลังานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อขยายงาน
ในต่างประเทศ และการร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีนในงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างด้าน
สาธารณูปโภค  เป็นการเพิ่มความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ เสริมจุดแข็ง และเป็นประโยชน์ด้านการแข่งขัน
ด้านราคา 

นโยบายและสภาพการแข่งขันในปี 2557 และแนวโน้มในอนาคต 
 1. นโยบายการตลาดของบริษัทฯ คือ การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอันดับหนึ่งในด้านการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้านการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของ
ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือปตท. ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นในการขยาย
ตลาดการวางท่อส่งก๊าซไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตทั้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ขนาดใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งงานในประเทศยังจะเป็นสัดส่วนรายได้หลักของ 
บริษัทฯ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งท่ีจะแสวงหาโอกาสในการขยายงานไปต่างประเทศควบคู่ไปด้วย 
ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมกับพันธมิตรเข้าประมูลงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
ยังขยายตลาดไปยังธุรกิจการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิต เอทานอล และ
ไบโอดีเซล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ และบริษัทฯ ยัง
ติดตามที่จะเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐบาล ตามนโยบายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาทิเช่น โครงการ
รถไฟรางคู่ โครงการก่อสร้างถนน เป็นต้น  
 2. สภาพการแข่งขัน ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อนั้น มีคู่แข่งขันใน
ประเทศน้อยราย เนื่องจากส�าหรับการวางท่อที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการท�างานเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงในการเข้าประมูลงาน และในบาง
โครงการจ�าเป็นต้องมีพันธมิตรต่างชาติเข้ามาร่วมประมูลงานและร่วมด�าเนินโครงการด้วยตามคุณสมบัติของ 
ผู้เข้าประมูลงานที่เจ้าของงานก�าหนด โดยถือได้ว่า บริษัทฯ มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เนื่องจากมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตร
ต่างชาติ ส�าหรับคู่แข่งจากต่างประเทศนั้นก็มีจ�านวนไม่มากนัก อาทิเช่น คู่แข่งจากประเทศจีน อินเดีย เป็นต้น 
ทั้งนี้ คู่แข่งขันจากต่างประเทศก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับผู้ประกอบการในประเทศ เน่ืองจาก
ลักษณะงานบางส่วนจะต้องอาศัยผู้ประกอบการในประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ  
การจัดการปัญหาด้านมวลชน เป็นต้น        
 ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้น ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ให้ความส�าคัญกับงานด้านวิศวกรรมหรือ Engineering ท�าให้
กลุ่มบริษัทสามารถรับงานในลักษณะ Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
ขนาดใหญ่ได้หลายโครงการในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 
2551 โดยต่อมาในปี 2557 บริษัทฯ ก็สามารถรับงานเฟสที่ 2 เนื่องจากผลงานจากเฟส 1 เป็นที่ยอมรับจาก
เจ้าของงาน โครงการผลิตเอธานอลในปี 2554 โครงการ New Incinerator Project จากบริษัท ทรานส์  
ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นต้น  
  การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็นจ�านวนมาก เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจ บริษัทฯ มีบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทย่อย
รับงานด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีงานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่นั้น จะต้องอาศัยการร่วมมือกับ
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พันธมิตรต่างชาติด้วย อาทิเช่น การเข้าประมูลงานจากการรถไฟ ซึ่งสหการวิศวกรจะร่วมมือในการเข้าประมูล
งานกับ China Railway No.3 Engineering Group Company Limited จากประเทศจีน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
จากผลงานในอดีตของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ภายใต้การร่วมมือกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ 
จะสามารถได้รับงานดังกล่าวในปี 2557-2558 
 ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ส�าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม 
และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
ส่วนราชการ และบริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และ
บริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยมีกลุ่มบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “5. ปัจจัยความเสี่ยง” 
 ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการประชาชน
ทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟ 
เห่งประเทศไทย ส�านักงานกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  รวมถึงบริษัทภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหา 
ริมทรัพย์ พลังงาน และปิโตรเคมี

ภาวะอุตสาหกรรม  
   • อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 • ภาพรวมอุตสาหกรรม  
 การลงทุนและการด�าเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) 
รวมถึงการจัดหาและจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็น
ผู้รับซื้อ จัดจ�าหน่าย และเป็นเจ้าของรวมถึงเป็นผู้บริหารและพัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียง
รายเดียว โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปตท. จะต่อเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ชายแดนไทย - สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ 
 ส�าหรับระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ นอกเหนือจาก ปตท. ท่ีเป็นผู้ลงทุนและด�าเนินการแล้ว มี
เพียงบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. กับ Suez-Tractebel S.A. 
แห่งประเทศเบลเยี่ยม และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างระบบท่อย่อยเพื่อขนส่ง
และจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของปตท. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความยาวรวมประมาณ 3,678 
กิโลเมตร ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,438 กิโลเมตร และระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,240 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ  
(Distribution Pipeline) อีกประมาณ 493 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังลูกค้า
อุตสาหกรรม) 
 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประเมินการบริโภคพลังงานรวมของ
ประเทศปี 2557 พบว่า ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นพลังงานที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45 ของการใช้
พลังงานรวมทั้งหมด โดยปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ระดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4,602  ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หากพิจารณาสัดส่วนการใช ้
ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง ในภาคการผลิตไฟฟ้า 
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มากถึงร้อยละ 59 รองลงมาเป็นการน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การใช้ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG)  ร้อยละ 20  และการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
ร้อยละ 14  ขณะที่ร้อยละ 7 ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV) 
 ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย
ภาคขนส่งมีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ 13 เป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้ 
NGV ในรถยนต์เพื่อทดแทนการใช้น�้ามัน  รวมถึงการส่งเสริมให้มีการขยายสถานีบริการ NGV เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้ NGV ของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มีสถานีบริการ NGV ทั่วประเทศ 
497 สถานี ครอบคลุม 54 จังหวัด และมีจ�านวนรถยนต์ที่ติดตั้ง NGV รวมทั้งสิ้น 457,110 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 3.4 ในส่วนของการผลิตไฟฟ้า มีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 0.3 อยู่ที่ระดับ 2,723 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ผลมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หยุดจ่ายก๊าซ ประกอบกับแหล่งก๊าซธรรมชาติ 
เจดีเอ A18 หยุดซ่อมบ�ารุงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ท�าให้โรงไฟฟ้าจะนะต้องหยุดการผลิตในช่วงดังกล่าว 
ขณะเดียวกันการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และLPG) 
ลดลงร้อยละ 0.1  
 • แนวโน้ม
 ปัจจุบันมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งเป็น 
จ�านวนมาก และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันด้านราคากับน�้ามันได้ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2558 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเร่งขึ้นจากปี 2557 เป็นร้อยละ 3.5 – 4.5 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่ส�าคัญจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการส่งออกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  
ภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนที่ได้เริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 การใช้จ่ายภาครัฐ 
และการลดลงของราคาน�้ามันในตลาดโลก รวมทั้งแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.4 ล้านล้านบาท  
ตามนโยบายรัฐบาล และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ในปี 2558
 การเตรียมความพร้อมส�าหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของประเทศไทยในปี 2558 
พร้อมการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุน และแรงงานได้
อย่างเสรีมากข้ึน การเปิดการค้าเสรีเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม แต่ก็จะท�าให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น
ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศ
มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบรูไนดารุสซาลาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้า 
และบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานเป็นตัวแปรส�าคัญในการเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมไปถึงความเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical to Physical Connectivity) ที่หมายถึง ความเชื่อมโยงของ
การคมนาคม และแหล่งพลังงานทั้งไฟฟ้าและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นรากฐานของการเป็นตลาดเดียวกัน 
ดังนั้นจึงได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plant: PDP) ฉบับใหม่
 จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ได้เห็นชอบ
ในหลักการและแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 หรือแผน 
PDP 2015 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดท�าแผนแบบบูรณาการร่วมกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนได้ยึดหลัก 3 ข้อ คือ 
 1. ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) โดยต้องจัดหาไฟฟ้าให้พอต่อความต้องการใช้ และใช้เชื้อเพลิง
หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 
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 2. เศรษฐกิจ (Economy) ให้ค่าไฟฟ้ามีความเหมาะสมและใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สิ่งแวดล้อม (Ecology) ที่ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 โดยการจัดท�าแผน PDP 2015 สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ประมาณการความเติบโต
เศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี รวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และรองรับการเติบโตของ
ประชากร และการเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชากร และการจัดท�าให้ยึดหลักตามแนวทางของ กพช. 
ครั้งที่ผ่านมา โดยแผน PDP 2015 ได้ผนวกผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ส่งผล
ให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงถึง 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 รวมทั้งเห็นชอบในหลักการปรับ 
รูปแบบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) ปี 2558 (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) และเพ่ิมอัตรารับซื้อไฟฟ้าใน 
รูปแบบ FiT พิเศษ (FiTPremuim) เพ่ือสร้างแรงจูงใจการลงทุน เป็นการแข่งขันด้านราคาเพื่อก�าหนดโซนน่ิง 
(Zoning) ลดการแย่งชิงวัตถุดิบและแก้ปัญหาระบบสายส่ง
 หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของปตท. วงเงินรวม 326,551 ล้านบาท พบว่าการ
ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของปตท. วงเงินรวม 164,918  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด โดยมีการลงทุนหลักประกอบด้วยการขยายโครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการขยายความสามารถในการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับ
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น รองลงมาได้แก่ การร่วมทุนและลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 
วงเงินรวม 93,761 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 โดยมีแผนขยายธุรกิจพลังงานในต่างประเทศ ประกอบกับ
การลงทุนเพื่อขยายความสามารถในการน�าเข้า การจ่าย และระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของธุรกิจ
น�้ามัน ถัดมา คือ การลงทุนในกลุ่มธุรกิจน�้ามันและการค้าระหว่างประเทศ วงเงินรวม 48,787 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 15  รวมถึงการลงทุนในธุรกิจส�านักงานใหญ่และอื่นๆ วงเงินรวม 13,502 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4 และได้เริ่มจัดสรรงบประมาณส�าหรับกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ การลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน วงเงินรวม 
5,583 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ตามล�าดับ

 แผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2558-2562)
   

ธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ     

น�้ามันและการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ

โครงสร้างพื้นฐาน

แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษัท

ลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100

รวม

2558

34,885

9,629

5,472

5,519

29,975

85,480

2559

19,398

5,767

3,970

22

8,928

38,085

2560

33,876

9,217

1,882

19

19,654

64,648

2561

40,008

12,891

959

16

17,057

70,931

2562

36,751

11,283

1,219

7

18,147

67,407

รวม

164,918

48,787

13,502

5,585

93,761

326,551

ร้อยละ

50

15

4

2

29

100

(หน่วย: ล้านบาท)

 ที่มา : สารสนเทศของปตท. ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
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 การเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัว
ได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจี (LNG)  
แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ของผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้สามารถรองรับโครงสร้าง
การแข่งขันในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติในอนาคต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านพลังงาน และมีการเชื่อมโยงทางกายภาพในด้าน
พลังงาน ทั้งการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) และการเชื่อมโยงท่อ 
ส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) เป็นสิ่งจ�าเป็นมากทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะไทยยังต้องเสาะแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ เพื่อรองรับการบริโภคในประเทศ และ 
ดูเหมือนจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซที่จะป้อนเข้ามาในระบบมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิด
เสรีทางการค้า ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากข้ึน 
เป็นโอกาสดีในการที่จะขยายการลงทุนในงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศ
สมาชิก ประกอบแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เตรียมลงทุนในท่อก๊าซเส้นที่ 
 5 และจากแผนการลงทุนระยะสั้น 5 ปี (2558-2562) ของ ปตท. การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นธุรกิจหลัก  รวมถึงการขยายความสามารถในการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือ
รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งโครงการปรับปรุงและบ�ารุงรักษาระบบท่อประธาน
เดิมที่จะเริ่มหมดอายุการใช้งาน ให้สามารถน�ากลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง  

   • อุตสาหกรรมก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรม และพลังงาน
 • ภาพรวมอุตสาหกรรม
 ภาพรวมในอุตสาหกรรมก ่อสร ้างป ี 2557 ขยายตัวประมาณร้อยละ 2.5-5.0 หรือมีมูลค ่า  
994,500 - 1,018,500 ล้านบาท การขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปี 2556 ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยเสี่ยง 
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึง
การก�าหนดนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จะมีผลต่อเน่ืองไปยังการเติบโตของ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไรก็ดี ภาคก่อสร้างยังมีแรงหนุนจากกิจกรรมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ 
ผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการค้าและการลงทุนที่คึกคักตามแนวชายแดนและพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งผลให้การลงทุน
ก่อสร้างในกลุ่มพาณิชยกรรมเติบโตตามไปด้วย และท�าให้เกิดการพัฒนาสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานจากภาครัฐตามมา 
เช่น การปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายถนนและระบบราง นอกจากนี้ การเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ทันและพร้อมส�าหรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 
 ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการลงทุนในก่อสร้างของภาครัฐได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
หลายด้าน อาท ิปัญหาทางการเมอืงและสภาพเศรษฐกิจทีช่ะลอตัวลง จึงส่งผลให้กิจกรรมการก่อสร้างของภาครฐั 
ชะลอตัวลง ภายหลังจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ  
ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเนื่อง
และรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง
คมนาคมเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างส่วนกลางกับระดับภูมิภาคและกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการค้า และการลงทุนของไทย โดยพิจารณาได้
จากที่ภาครัฐมีความเห็นชอบแนวทางการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วนที่จะด�าเนินการ
ในปี 2558 นอกจากนี้ ภาครัฐยังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปี 2557-2558 จ�านวน 5 มาตรการ 
กรอบวงเงินลงทุนโดยรวม 364,465 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยงานราชการและ
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รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รวมทั้งได้รับอานิสงส์จากการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในกลุ่มประเทศ CLM (ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ประกอบกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง
ของไทยได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี บวกกับเส้นทางคมนาคมในปัจจุบันมีความ
สะดวกแล้ว จึงท�าให้ลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เดินทางเข้ามาซื้อฝั่งไทยมากขึ้น
 ภาพรวมการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ปี 2557 อาทิ การผลิตเอทานอลและ 
ไบโอดีเซล ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้พลังงานทดแทนท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานหลัก เห็นได้จาก
ความต้องการใช้เอทานอลประมาณ 2.60 ล้านลิตรต่อวันในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.04  ล้านลิตรต่อวัน
ในปี 2557 เป็นผลมาจากนโยบายการยกเลิกการใช้น�้ามันเบนซิน 91 ของกระทรวงพลังงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2556 ขณะท่ีอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปัจจุบันมีความต้องการใช้ 
ไบโอดีเซล 2.79 ล้านลิตรต่อวัน เป็นผลมาจากมาตรการบังคับใช้น�้ามันไบโอดีเซล B5 ทั่วประเทศที่เริ่ม 
ด�าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เป็นต้นมา     
 • แนวโน้ม
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่ามูลค่าการลงทุนในภาคการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 จะขยายตัวต่อ
เนื่องจากปี 2557 ร้อยละ 7.0 – 10.0 หรือคิดเป็นมูลค่า 464,000 – 477,000 ล้านบาท โดยพิจารณาได้จากที่
ภาครัฐมีความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วน ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 วงเงินลงทุนโดย
ประมาณในเบื้องต้น 2,400,000 ล้านบาท การขยายตัวของการลงทุนในโครงการของภาครัฐและเอกชนจะ
ท�าให้เกิดความต้องการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ มากขึ้น เช่น โครงข่ายถนน โรงงานอุตสาหกรรม และ
อาคารพาณิชย์ เป็นต้นก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคมากขึ้น และเติบโตควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญคือการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในแต่ละประเภทให้
สามารถขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ซึ่งมีแนวทางการเช่ือมโยงหลัก คือ การเช่ือม
โยงระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาค การเชื่อมโยงระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเชื่อมโยงระหว่างไทย
กับนานาประเทศ เช่น การปรับปรุงเส้นทางถนนและทางรางที่จะใช้ส�าหรับขนส่งสินค้าไปยังชายแดนไทย และ
การเพิ่มศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น นอกจากน้ีภาครัฐยังมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special 
Economic Zone: SEZ) อีก 12 แห่ง ซึ่งในจ�านวนนี้มีแผนเร่งด่วนที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น และ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ
 ภาพรวมการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนปี 2558 คาดการณ์ว่าเป็นการก่อสร้างในโครงการลงทุน 
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โครงการลงทุนขนาดเล็กที่จะกระจายลงไปในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และโครงการ
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟ
ทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด 
โครงการขยายและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารและรันเวย์ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 และโครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนจ�านวน 6 ด่านการค้า แต่ในช่วงระยะแรกของการลงทุนในโครงการใหม่ๆ
อาจมีมูลค่าการลงทุนในกรอบที่จ�ากัดขึ้นอยู่กับกระบวนการด�าเนินงานและการพิจารณาของภาครัฐ  
 ส�าหรับการพัฒนาระบบรางในส่วนของทางคู่ 1 เมตร จะแยกเป็น 2 ระบบ 
 - ส่วนแรกจะเป็นโครงการเร่งด่วน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 903 กิโลเมตร จะเริ่มด�าเนินการในปีนี้ ซึ่ง
ได้แก่ เส้นทางที่มีการท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว มีการอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อเวนคืน
ที่ดินแล้ว 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง19 – แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร เส้นทางช่วง
ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่นระยะทาง 185 กิโลเมตร เส้นทางช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 
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กิโลเมตร เส้นทางที่อยู่ระหว่างการท�ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อีก 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางช่วง
ลพบุรี-ปากน�้าโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร เส้นทางช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร  
 เส้นทางช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร 
 - ส่วนที่ 2 จะเป็นโครงการระยะต่อไป ซึ่งจะด�าเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดในปีนี้ จ�านวน 
8 เส้นทาง ได้แก่ หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ปากน�้าโพ-เด่นชัย ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี  ขอนแก่น-หนองคาย 
ชุมพร-สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี-สงขลา หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และ เด่นชัย-เชียงใหม่
 ส่วนระบบรางในส่วนของทางขนาด 1.435 เมตร นั้น จะเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐบาลไทยจะร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่สนใจ เช่น สาธารณประชาชนจีน ญี่ปุ่น หรือ
อื่นๆ ซึ่งต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และการเจรจาในรายละเอียดในเรื่องของรูปแบบการลงทุน และการ
จัดหาแหล่งเงินทุนของแต่ละโครงการ รวมความไปถึงในเรื่องของการบริหารต่างๆ ด้วย โดยในส่วนของเส้นทาง
รถไฟที่จะร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนั้นจะมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ได้แก่ 
กรุงเทพฯ-แก่งคอย 133 กม. แก่งคอย-มาบตาพุด 246.5 กม. แก่งคอย-นครราชสีมา 138.5 กม. และ
นครราชสีมา-หนองคาย 355 กม. ทั้งนี้ คาดจะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในช่วงที่ 1 และ 2 ภายในเดือนตุลาคม 
2558 และก่อสร้างช่วงที่ 3 และ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2558  แผน โดยมีเป้าหมายให้เริ่มเดินรถได้ภายใน 
ปี 2561
 ส�าหรับเส้นทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นน้ันอยู่ระหว่างการศึกษาตามข้อตกลง 
ใน 3 เส้นทาง โดย 2 เส้นทางแรกจะเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของ
ไทย หรือ East-West Corridor ได้แก่ เส้นทางจาก กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ 
และกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง เส้นทางท่ี 2 คือ เส้นทาง จากอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก – มุกดาหาร 
และ อีกหนึ่งเส้นทางจะเชื่อมไปยังภาคเหนือ คือเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  
 การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล ม ี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy Development Plan: REDP) ระยะเวลา 15 ปี (2551 – 2565) โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
ลดปริมาณการน�าเข้าน�้ามันดิบจากต่างประเทศ และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสถียรภาพให้กับผลผลิตทาง 
การเกษตร โดยตั้งเป้าหมายปริมาณการผลิต/การใช้ เอทานอลในปี 2555-2559 เฉลี่ย 6.20 ล้านลิตรต่อวัน 
และในปี 2560-2565 เฉลี่ย 9.00 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ปริมาณการผลิตการใช้ไบโอดีเซล เป้าหมายเฉลี่ย  
3.64 ล้านลิตรต่อวันในปี 2555-2559 และเฉลี่ย 4.50 ล้านลิตรต่อวันในปี 2560-2565
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่
อาจส่งผลต่อทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ปัจจัยเสี่ยงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก 
ปัจจัยทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินการโครงการก่อสร้างภาครัฐ และความชัดเจนของนโยบายภาครัฐ
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน ในขณะท่ีปัจจัยด้านต้นทุนการก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งจาก
ราคาวัสดุก่อสร้าง และการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าตามนโยบายของรัฐบาล ส�าหรับประเด็นทางสิ่งแวดล้อม
และชุมชน ยังคงเป็นประเด็นท่ีต้องให้ความส�าคัญ ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้
 หากมองโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว  
และมีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  สามารถเคลื่อนย้ายสินค้า ธุรกิจ บริการ 
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรี จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่เก้ือหนุนการเติบโตของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบไปด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งอยู่ในช่วงก�าลังพัฒนา
ประเทศ  ซึ่งมีแนวโน้มทางเศรษฐกิจเติบโตแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคเอเชียโดยรวม ก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่และการลงทุน
ด้านพลังงานเป็นจ�านวนมาก ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
อาทิ โครงข่ายถนน โรงไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน เป็นต้น ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับการขยายตัวของ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV  เนื่องด้วยภูมิประเทศที่ตั้งติดพรมแดนและ
เชื่อมถึงกันกับไทย ส่งผลให้ต้นทุนในการเข้าประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยต�่ากว่าคู่แข่งจากประเทศ
นอกภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ   อีกทั้งศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยอยู่ในระดับทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งทางด้านเทคนิคและ
ความช�านาญทางวิศวกรรมในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริม
การขยายตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย เพื่อก้าวไปสู่ระดับอาเซียนต่อไป 
 ส�าหรับแนวโน้มการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการก้าวข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกัน และการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ความ
ต้องการด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน จะเห็นได้จากภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง 
หันมาใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต์ เน่ืองจากมี
ราคาท่ีต�่ากว่าน�้ามัน เพ่ือลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน รวมทั้งเพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน (Renewable Energy 

Development Plan : REDP) ระยะ 15 ปี (2551-2565) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการน�าเข้าพลังงานจากต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและน�้ามันดิบ

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 • บุคลากร

 เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก ท�าให้จ�านวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของ

โครงการที่จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกร

และพนักงานประจ�าในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้าง

พนักงานหรือช่างเชื่อมจ�านวนมาก โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจ�านวนหนึ่ง (Standby Team) ซึ่ง 

รวมถึงช่างเชื่อมจ�านวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่ทางพนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น 

 จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2554-2556 จึงได้มีการว่าจ้าง

พนักงานประจ�าในส่วนงานต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต�าแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และ 

ปฏิบัติการ รวมถึงฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการบริหารงานขนาดใหญ่ในมือ 

 • แหล่งเงินทุน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) 

จากสถาบันการเงิน เป็นรายโครงการไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการด�าเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจ

ใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้า เพื่อเข้าด�าเนินงาน โดยร่วมกับคู่สัญญาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเงิน

ทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  
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 • ผู้รับเหมาช่วง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีความช�านาญ หรือช่วงเวลา

ที่มีปริมาณงานเกินกว่าก�าลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานใน

อดีต และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�าหนดรายละเอียดใน

การจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ท�ากับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่องการส่งมอบ การรับ

ประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นบริษัท

ย่อยในปี 2550 ช่วยเสริมการท�างานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการวิศวกรมีความช�านาญ 

 • เครื่องจักรและอุปกรณ์

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการด�าเนินงาน

ก่อสร้างพื้นฐาน ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะท�าการเช่าเพื่อน�ามาใช้

ในแต่ละโครงการตามความต้องการ อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานโยธา เช่น 

รถบรรทุก รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ จึงจะท�าให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • วัตถุดิบ 

 โดยทั่วไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการ

ก่อสร้างทั้งหมด เช่น ท่อ วาล์ว เป็นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ด�าเนินงานอยู่ มักมีการ

ก�าหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ท�าให้ในบางครั้ง บริษัทฯ ต้องซื้อวัสดุดังกล่าวจากตัวแทน

จ�าหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่างประเทศ แล้วแต่กรณี อย่างไร

ก็ตาม โดยปกติแล้ว เจ้าของโครงการมักก�าหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหนึ่ง

บริษัท และบริษัทฯ  มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวด

ราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด 

เช่น ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ  จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการ

ซื้อตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจ�า หรืออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจ�าเป็น 

 สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในปี 2557 

เท่ากับ 51:49 ตามล�าดับ
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55
ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ 
 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าน้อยราย
 โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
ให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงาน และปิโตรเคมี ท�าให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ มาจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัทฯ ได้พยายามขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มธุรกิจพลังงานอื่น อาทิ โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน  
รวมทั้งการติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มี
ความหลากหลาย และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ
 • ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพันธมิตร
 การประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจ้าของโครงการอาจมีการก�าหนดคุณสมบัติผู้เข้า
ประกวดราคาไว้สูง จนบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ อาทิ ก�าหนดขนาดของสินทรัพย์ 
ประสบการณ์การท�างาน ความสามารถเฉพาะทาง/ เทคโนโลยี เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องหาพันธมิตร 
เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้า ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถหาพันธมิตรได้ก็จะท�าให้เสียโอกาสในการเข้าร่วมประมูลงาน 
 การได้พันธมิตรแม้จะท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน แต่ก็
ท�าให้มีความเสี่ยงในการร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดจากพันธมิตรในกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบันความเสี่ยงนี้ได้ลดลงไป เมื่อบริษัทฯ ผ่านการท�างานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ท�าให้บริษัทฯ 
สามารถเข้าประกวดราคาได้ด้วยตนเองมากขึ้น
 • ความเสี่ยงด้านบุคลากร
 การวางแผนอัตราก�าลังในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่อนข้างมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เน่ืองจาก
งานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะเวลาในการได้งานใหม่ ในกรณีที่มีโครงการใดที่ประมูลงานได้
ล่าช้า หรือประมูลงานไม่ได้ อาจท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มในแง่ของอัตราก�าลังพลที่เกินความจ�าเป็น รวมทั้ง
การขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดแรงงานปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้เพิ่มสัดส่วนการจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และ
ทัศนคติในการท�างานของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ
 • ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
 ลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมี จ�าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้ง
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยแต่ละโครงการต้องจัดท�ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
อาจท�าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท�ารายงานดังกล่าว และเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน และความพึงพอใจของลูกค้า
 • ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
 บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการที่เพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีความล่าช้ามีสาเหตุมาจาก
เจ้าของโครงการ อาทิ ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการบริหารก�าลังคน และ
ค่าใช้จ่ายในโครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดความล่าช้าขึ้น และพยายามเจรจาตาม
กรอบของสัญญา และจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อขอค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการ
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 ในกรณีที่ความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการท�างานของบริษัทฯ หรือจากความ
ล่าช้าของผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าของโครงการเรียกร้องค่าเสียหาย  
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการวางแผน และเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
แรงงานฝีมือ และวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งควบคุมการท�างานของผู้รับเหมาช่วงอย่างใกล้ชิด และก�าหนด
เงื่อนไขในสัญญาให้บริษัทฯ สามารถเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับเหมาช่วงได้ กรณีที่ผิดสัญญา
 • ความเสี่ยงจากการจัดส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า
 วัสดุก่อสร้างเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ มีผู้ขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
การสั่งซื้อวัสดุตามคุณสมบัติตามที่เจ้าของโครงการก�าหนดบางครั้งอาจต้องใช้เวลานานในการจัดซื้อ และส่งของ 
ซึ่งความล่าช้าในการส่งของย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อความส�าเร็จของโครงการ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงในเรื่อง
ดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มวัสดุที่ต้องใช้ระยะเวลาสั่งซื้อนานมาบริหารจัดการเป็นพิเศษ เพื่อให้มีการด�าเนินการจัด
ซื้อล่วงหน้านานพอที่จะไม่เกิดความล่าช้า
 • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
 บริษัทตระหนักถึงอุบัติภัย และความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
การด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับก๊าซ และน�้ามัน บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมีการจัดท�าแผนงานความปลอดภัย และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในการท�างานทั้งที่ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานโครงการ เพื่อลดอุบัติเหตุจากการท�างาน และ
ภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯ มีการน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์บางรายการจากต่างประเทศ ท�าให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้า
ให้สูงกว่าอัตราในปัจจุบัน เพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จ�าเป็น
ต้องน�าเข้าวัสดุ และอุปกรณ์ในมูลค่าสูง บริษัทฯ อาจให้เจ้าของโครงการก�าหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็น
อัตราสกุลเดียวกันเผ่ือลดความเส่ียง  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะท�าสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุน และลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • ความเสี่ยงจากการได้รับช�าระค่าก่อสร้างล่าช้า หรือไม่ได้รับช�าระ
 กรณีท่ีเจ้าของโครงการ หรือบริษัทคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน อาจท�าให้เกิดความล่าช้าในการ
ช�าระเงิน ช�าระไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้รับช�าระเงิน ซึ่งอาจมีผลกระทบท�าให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
บริษัทฯ ลดความเส่ียงในเรื่องดังกล่าวด้วยการพิจารณาเข้าประมูล และรับงานจากลูกค้าที่มีฐานะทางการเงิน
มั่นคงเท่านั้น และขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างจากสถาบันการเงิน 
แต่เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความมั่นคงสูง จึงท�าให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
 • ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
 การเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ ท�าให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งหลักประกัน
จากธนาคารส�าหรับวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และอาจส่งผล
ต่อการก่อสร้างโครงการได้ บริษัทฯ มีมาตรการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง โดยก�าหนด
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ระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู้จัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับงวดการช�าระเงินจากเจ้าของโครงการ วางแผนการ 
จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และ 
ลดต้นทุนในการเก็บรักษา

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
 ความเสี่ยงจาการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 207,141,916 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 25.18 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัดเป็นบริษัทฯ 
ที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึงท�าให้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด กลุ่มบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัดอาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ
ทั้งหมดส�าหรับวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท
ก�าหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
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ชื่อบริษัท    : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ   : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมา 
      ติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงาน 
      และปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
      กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000293 
เว็บไซต์    : www.trc-con.com
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 425,514,868.50 บาท
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 822,613,706 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 822,613,706 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 0.50 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ที่ตั้ง     : เลขที่  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช้ัน 4, 7   
      ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
      10110
โทรศัพท์    : +66 2229 2800
โทรสาร    : +66 2359 1259

ผู้สอบบัญช ี   : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
ที่ตัง้     : เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนน 
      รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์    : +66 2264 0777,  +66 2661 9190
โทรสาร    : +66 2264 0789-90,  +66 2661 9192
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
    •  บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท    : บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 99.99
ประเภทธุรกิจ   : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและ 
      งานก่อสร้างทั่วไป 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
      กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105497000257
เว็บไซต์    : www.sahakarn.com
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 200,000,000 บาท
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 200,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 20,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 10 บาท

ชื่อบริษัท    : TRC Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ   : ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : 10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius
เลขทะเบียนบริษัท  : 079207 C1/GBL
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 1 เหรียญสหรัฐ
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 1 เหรียญสหรัฐ
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 1 เหรียญสหรัฐ
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ชื่อบริษัท    : TRC International Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100 (ถือผ่านTRC Investment Limited)
ประเภทธุรกิจ   : ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : Suites 2302-6, 23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour  
      Road, Wanchai, Hong Kong
เลขทะเบียนบริษัท  : 1202588
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 10,000 เหรียญฮ่องกง
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 10 เหรียญฮ่องกง
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 10 เหรียญฮ่องกง

ชื่อบริษัท    : TRC Engineering LLC 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70  (ถือผ่าน TRC International Limited)
ประเภทธุรกิจ   : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19,  
      Plot No. 105, Muscat,  Sultanate of Oman, P.O.Box 659,  
      Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
เลขทะเบียนบริษัท  : 1108601
โทรศัพท์    : +968 246 140 48
โทรสาร    : +968 246 141 39
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 250,000 โอมานเรียล
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 250,000 โอมานเรียล
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 1 โอมานเรียล 
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ชื่อบริษัท    : TRC Middle East LLC 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70  (ถือผ่าน TRC International Limited)
ประเภทธุรกิจ   : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19,  
      Plot No. 105, Muscat,  Sultanate of Oman, P.O.Box 659,  
      Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116
เลขทะเบียนบริษัท  : 1070009
โทรศัพท์    : +968 246 140 48
โทรสาร    : +968 246 141 39
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 250,000 โอมานเรียล
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 250,000 โอมานเรียล
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 1 โอมานเรียล 

    •  กิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท    : กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซ ี
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ : ร้อยละ 30 
      (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น  
      ร้อยละ 70)
ประเภทธุรกิจ   : ให้บริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัด 
      นครราชสีมา
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
      กรุงเทพมหานคร 10220
เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 099-3-00031536-1
โทรศัพท์    : +66 2022 7761 

7
ผู้ถือหุ้น
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1.    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อผู้ถือหุ้น

1.    บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด*

2.    Samlee Corporation

3.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด

4.    Citybank Nominees Singapore Pte Ltd

       Ubs Ag London Branch-Nrbs Ipb Client Seg

5.    นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

6.    นายธีรพงศ์ จันศิริ

7.    The Hongkong And Shanghai Banking Corporation   

        Limited, Singapore Branch

8.    นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน์

9.    นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์

10.  นายสุคเณศ จันทรุจานนท์

รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด

จ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

จ�านวนหุ้น

207,141,916

99,099,999

51,443,936

27,844,560

16,963,200

13,000,000

9,113,936

9,050,000

8,196,800

7,375,000

449,229,347

822,613,706

373,384,359

สัดส่วนการถือหุ้น

25.18

12.05

6.25

3.38

2.06

1.58

1.11

1.10

1.00

0.90

54.61

100.00

45.39

*หมายเหตุ: บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55 8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ
ส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ 
บริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป  
 ส�าหรับบริษัทย่อย ไม่มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

9
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1.   คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 • คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้

  • คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

   

รายชื่อกรรมการ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์*  ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  กรรมการอิสระ

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  กรรมการอิสระ

4. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการอิสระ

6. นายสมัย ลี้สกุล    กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8. นายภาสิต ลี้สกุล   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

รวมจ�านวนกรรมการของแต่ละชุด 
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คณะกรรมการชุดย่อย

r ประธานกรรมการ   p  กรรมการ    ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

** กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท     

รายชื่อกรรมการ

1. นายสมัย ลี้สกุล  ประธานกรรมการ

2. นางไพจิตร รัตนานนท์ กรรมการ

3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  กรรมการ

4. นายเชวง รีศรีกิตต์  กรรมการ

5. นายภาสิต ลี้สกุล  กรรมการ

รวมจ�านวนกรรมการของแต่ละชุด

คณะกรรมการ

บริษัท

r

p

p

p

p

5

กรรมการ

ผู้มีอ�านาจ

ลงนาม**

๏

๏

๏ 

๏

4

r ประธานกรรมการ   p  กรรมการ    ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

* กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท
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- สรุปการเข้าประชุมของกรรมการปี 2557

รายชื่อกรรมการบริษัท

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2. รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

4. นายอรุณ จิรชวาลา 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 

6. นายสมัย ลี้สกุล

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

8. นายภาสิต ลี้สกุล

คณะกรรมการ

บริษัท

6/6

6/6

6/6

5/6

1/6

6/6

6/6

6/6

คณะกรรมการ 

จัดการ

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

16/16

15/16

12/16

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

5/5

5/5

2/2

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

ไม่ได้เป็น

2/2

2/2

1/1

1/2

2/2

2/2

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

2/2

2/2

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

2/2

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

3/3

3/3

ไม่ได้เป็น

3/3

3/3

ไม่ได้เป็น

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2557 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

5. นายอรุณ จิรชวาลา

6. นายสมัย ลี้สกุล

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

8. นายภาสิต ลี้สกุล

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ

2548

2548

2548

2550

2552

2550

2550

2556

ปีที่เลือกครั้ง

ล่าสุด

2556

2555

2555

2557

2556

2557

2555

2557

ประเภทของกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การสรรหา/การแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในปี 2557

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช

การแต่งตั้ง

ในครั้งถัดไป

2559

2558

2558

2560

2559

2560

2558

2560

- สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2.  ผู้บริหาร
 แผนผังองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายสมัย ลี้สกุล)

ผู้อ�านวยการ

สายงานการตลาด 

(นายภาสิต ลี้สกุล)

ผู้อ�านวยการ

สายงานบริหารองค์กร

(นายชยุต วัฒกภาคย์)

ผู้อ�านวยการ

สายงานปฏิบัติการ

งานวางระบบท่อ

(นายศักดา ตันติวัฒนกูล)

ผู้อ�านวยการ

สายงานบัญชีและการเงิน

(รักษาการโดย

นายสมัย ลี้สกุล)

ผู้อ�านวยการ

สายงานปฏิบัติการงาน

ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี

และระบบการผลิต

(นายเชวง รีศรีกิตต์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริหารงานทั่วไป

(นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริหารงานธุรกิจ

(นายภาสิต ลี้สกุล)

คณะกรรมการจัดการ
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 8 คน ดังนี้
 1. นายสมัย ลี้สกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารงานทั่วไป    
 3. นายภาสิต ล้ีสกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-บริหารงานธุรกิจ และผู้อ�านวยการ 
      สายงานการตลาด
 4. นายศักดา ตันติวัฒนกูล ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ
 5. นายเชวง รีศรีกิตต์  ผู ้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร ้างโรงงานปิโตรเคม ี
      และระบบการผลิต
 6. นายชยุต วัฒกภาคย์  ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
 7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
 8. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
1. เป็นผู ้สนับสนุน และอ�านวยการการท�างานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านปฏิบัติการและ ด้าน 
    งานอ�านวยการ น�าเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน
2. ด�าเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินค้าหรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด   
    งานประมูล งานออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และน�าเสนองบประมาณประจ�าปีต่อ 
    คณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของ 
    งบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
4. ก�ากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ และ 
    เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
5. ด�าเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ  
    จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
6. ด�าเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการด�าเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหา  
    ทุน การจัดท�าเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
7. ด�าเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยต�าแหน่ง
 อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ เก่ียวกับรายการหรือเรื่องที่ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

1. เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 
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 การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 ประวัติการท�างาน: ปรากฏดังหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหาร

 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร
  -  ทะเบียนกรรมการ 
  - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็น 
   เลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ 
   บรรษัทภิบาล   
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
  - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและ 
ผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก�าหนด  และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย  
อาทิเช่น 
  - ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล 
   ให้การด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ท�าหน้าท่ีในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณา 
   ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
  - ท�าหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ 
   ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 
  ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
  1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส�าหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ อัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 4 คน (ในระหว่างปี 2557 มีกรรมการอิสระลาออก  
1 คนคือ รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบจึงท�าให้ ณ สิ้นปี 2557 กรรมการอิสระเหลือ 4 คน) 
อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน  และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน
  2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัส
กรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2556 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นโบนัส 
ทั้งสิ้น 1,685,500 บาท   
  3. ค่าเบี้ยประชุม ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการ
เข้าร่วมประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)  
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  ส�าหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  

ชื่อ-สกุลกรรมการ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2. รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี*    

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

5. นายอรุณ จิรชวาลา

6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร**

7. นายสมัย ลี้สกุล

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

9. นายภาสิต ลี้สกุล

10. นายเชวง รีศรีกิตต์

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 

และสหการวิศวกรปี 2557

คณะกรรมการบริษัท

(ประกอบด้วย 

เงินเดือนปี 57  

และโบนัสปี 56)

950,000

342,500

483,065

510,000

470,000

90,000

120,000

120,000

120,000

3,205,565

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

20,000

50,000

50,000

20,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

140,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

20,000

20,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น

40,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

ไม่ได้เป็น

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี

80,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความ

เสี่ยง

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

30,000

30,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น

60,000

ค่าตอบแทน

กรรมการ

สหการ

วิศวกร

120,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

120,000

120,000

120,000

120,000

600,000

ค่าตอบแทน

รวม

1,070,000

382,500

553,065

630,000

550,000

100,000

240,000

240,000

240,000

120,000

4,125,565

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี

(หน่วย: บาท)

* รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557

** รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงตุลาคม รวมถึงโบนัสปี 2556 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน

รวม 

(ล้านบาท)

20.76

จ�านวนราย

5

ค่าตอบแทน

รวม 

(ล้านบาท)

16.91

จ�านวนราย

5

ปี 2556 ปี 2556

ผู้บริหาร

หมายเหตุ:   

(1) ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ย 

    ประกนัสขุภาพ (ประกนัสขุภาพเริม่ตัง้แต่ปี 2556) เงนิประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทนุ 

  ส�ารองเลี้ยงชีพ และในที่นี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่าย 

     การเงิน

(2) โบนัสในที่นี้ประกอบด้วย โบนัสปี 2555 ส่วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2556 และโบนัส 

     ปี 2556 ส่วนที่จ่ายในเดือนมกราคม 2557

 • ค่าตอบแทนอื่น
 (ก)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
 ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2557 รวม 43,500 
บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขับรถ ค่าน�้ามัน และ
สมาชิกสนามกอล์ฟ (มูลค่าประมาณ 30,000 บาทต่อปี)
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 (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
 - เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 ในปี 2557 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้กับผู้บริหาร 5 คนในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน รวมทั้งสิ้น  0.85 ล้านบาท 
 (ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
 - ใบส�าคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ  
ESOP-W2)
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของ  บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตามโครงการ ESOP 
จ�านวน 32,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี  ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท  และราคาใช้สิทธิ 4.70 บาท สามารถ
ใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 ของทุกสิ้นไตรมาส การใช้สิทธิครั้งแรกก�าหนดเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการท�างาน เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ท�างานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติงานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด รวม 78 คน จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิรวม 31,600,000 
หน่วย โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จ�านวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
บริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่จัดสรรทั้งหมด 
 ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนักงาน และได้มีการ
พิจารณาจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนของพนักงานที่ลาออกให้กับพนักงานที่เข้าเกณฑ์เพิ่มเติม ส่งผลให้
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรกเป็น 31,598,200 หน่วย
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิของ 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิจากเดิม 4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุ้น
 ในระหว่างปี ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
         ณ วันต้นปี    31,598,200 หน่วย
        ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1-3 (9,565,897) หน่วย
         ยกเลิก      (440,395) หน่วย
         ณ วันสิ้นปี    21,591,908 หน่วย
 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน 
ของบริษัทฯ สะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 440,395 หน่วย เนื่องจากพนักงานผู้ได้รับใบส�าคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวลาออก โดยตามเงื่อนไขการจัดสรร พนักงานที่ลาออกจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือ แต่อย่างไรก็ตาม ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกน�ามาพิจารณาจัดสรรใหม่โดยมติของ
คณะกรรมการจัดการ
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5. บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,345 คน 
ประกอบด้วยพนักงานประจ�า 358 คน และพนักงานชั่วคราว 987 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน

พนักงานประจ�า

   ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป)

   สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม

   สายงานบริหารองค์กร

   ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน

   สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน

   ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รวม

พนักงานชั่วคราว

รวมพนักงานทั้งหมด

ปี 2556

5

203

80

14

11

3

316

591

907

ปี 2557

7

230

75

17

27

2

358

987

1,345

จ�านวนพนักงาน (คน)

 • ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานจ�านวนรวมทั้งสิ้น 418.54 ล้านบาท   ผลตอบแทนได้แก่  เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม 
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ค่าเบี้ยประกันสุขภาพเริ่มตั้งแต่ปี 2556)  และ 
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ผลตอบแทนพนักงาน 

(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร

ที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)

พนักงานประจ�า

พนักงานสัญญาจ้าง

รวมผลตอบแทนทั้งหมด

ปี 2556

161.67

137.36

299.03

ปี 2557

197.26

221.28

418.54

 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดมีการตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันส�ารองเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
ในอัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง
 • นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
  ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร  
ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดม่ันและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้น�าของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย 
ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการ 
เติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง  
  บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
  1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะ
งานของบริษัทฯ ต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นความส�าคัญ
ของการท�างานอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the 
right job) โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ทางหัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description  
ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการท�างานต่อไป

(หน่วย: ล้านบาท)
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  2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือ
จากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดท�าสวัสดิการอื่นให้กับพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่
   2.1 การจัดท�าบัตรประกันสุขภาพ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาและโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก  
ผู้ป่วยใน การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม  
   2.2 การจัดท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการท�างานท่ีอาจมี
ความเสี่ยง ทั้งนี้ เนื่องจากการท�างานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการท�างานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site) 
   2.3 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงิน
เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจ�านวนปีที่กฎหมาย
ก�าหนด
   2.4 การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน
  3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณา
กรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ะละปี แผนการ
ลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อก�าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละป ี
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
  4. ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจัดท�าโครงสร้างระดับต�าแหน่งจากเดิม 10 ระดับ  
เป็น 14 ระดับวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากขึ้น ทั้งน้ีเพื่อเป็น 
แรงจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือน
ให้สอดคล้องกับการจัดท�าระดับต�าแหน่งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท�าโครงสร้าง 
เงินเดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมาท�าการศึกษาและเทียบเคียงกับบริษัทฯทั้งในธุรกิจเดียวกันและ 
ธุรกิจเทียบเคียง  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม
  5. บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้
พัฒนาความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้     
   - พนักงานใหม่ 
    บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จ�าเป็น
ส�าหรับการปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ ่มบริษัท ความรู ้พื้นฐานด้าน
กระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
   - พนักงานประจ�าทุกระดับ 
    บริษัทฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีทั้ง
การอบรมภายในและภายนอกโดยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้
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    ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จัดให้มีการอบรม Smart Manager Program โดยมีการอบรม
ทั้งในด้านทักษะหลัก (Hard Skill) และทักษะทั่วไป (Soft Skill) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมให้หัวหน้างานทุกระดับสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและน�าพา
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้
    ระดับพนักงาน จัดให้มีการอบรมเรื่องการสร้างทีม เพื่อให้พนักงานประจ�าส�านักงาน
ใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง (Site) ได้มีการพบปะและร่วมกันท�ากิจกรรม วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และสอดแทรกความรู้ด้านการสื่อสาร การท�างานร่วมกัน  การคิดอย่าง
เป็นระบบ อีกทั้งได้มีการให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงที่ได้มาร่วมสัมมนาด้วยเพื่อให้พนักงานเห็นว่า
ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างจริงจัง
  6. การจัดท�ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดท�ากิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก 
สามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้
   - การจัดท�ากิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการ
จัดท�าทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร 
   - การจัดท�ากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกส่วนงานทั้งในส�านักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น
  7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ 
ทั้งพนักงานที่ส�านักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง จึงจัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรขึ้นเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
มีความเข้าใจในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ รวมถึงข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยช่องทางหลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบ
ใน Intranet ประกอบด้วยสื่อในการเรียนรู้ระบบ  ERP, ข้อก�าหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 รวมถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจ�าเดือน เป็นต้น นอกจากช่องทาง 
Intranet แล้วยังมีการสื่อสารผ่าน E-mail และบอร์ดพนักงานอีกด้วย
  8. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือก
ปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
อีกด้วย
  9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวม เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคล
เพื่อพิจารณาและด�าเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

 • ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
  บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  ข้อพิพาททางด้าน
แรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง  ซ่ึงบริษัทฯ ว่าจ้างส�าหรับ
โครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการด�าเนินงานของแต่ละโครงการ

10
การก�ากับดูแลกิจการ
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1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ตระหนักว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส�าคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึน
อย่างเป็นลายลักษณ์ โดยในปี 2556 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าว รวมทั้ง
ข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ปี 2557 ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ “จรรยาบรรณและจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556” แบ่งออกเป็น 10 หมวด เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ด�าเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้
ผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน   
 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2557 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86 (ระดับ “ดีมาก”) ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 94 แต่อยู่ในระดับ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ร้อยละ 72 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน 
ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2557 มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การส�ารวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN 
CG Scorecard   

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 ในปี 2557 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการจัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 • คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้
   1. นางไพจิตร รัตนานนท์  ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด  
       ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ 
  3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  กรรมการอิสระ
  4. นายอรุณ จิรชวาลา  กรรมการอิสระ
  5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  กรรมการอิสระ 
  6. นายสมัย ลี้สกุล   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  8. นายภาสิต ลี้สกุล   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
        โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท 
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 • คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้
  1. นายสมัย ลี้สกุล   ประธานกรรมการ 
  2. นางไพจิตร รัตนานนท์  กรรมการ
  3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  กรรมการ 
  4. นายภาสิต ลี้สกุล   กรรมการ
  5. นายเชวง รีศรีกิตต์   กรรมการ
     กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 • บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ
 • บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
 นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนด
ให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ 
การซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงาน 
ราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น
 2. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
 3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการด�าเนินงานท่ีต้องได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
อ�านาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
 9. ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ
 10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 11. อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้ 
ก�าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น 
 (ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 (ข) การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
  แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 (ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ  
  การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย 
  มีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
 (ฉ) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�าหนด 
  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ 
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการ
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจที่ท�าให้กรรมการจัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้
  1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี   กรรมการตรวจสอบ
  3. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการตรวจสอบ
  โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  ทั้งนี้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ 
สอบทานงบการเงิน
  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้  
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  กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม องค์
ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้
ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�า
เป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
 2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก�าลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
 3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่ง
ตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบ
ภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
 4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู ้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ 
สมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที ่
กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
 8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
   ประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  8.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
   แต่ละคน
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  8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
   กฎบัตร
  8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ 
   รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ท�าอย่างเป็นประจ�า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
  9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
   ในเรื่องต่างๆ ไว้  อย่างชัดเจน
  9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจ 
   สอบภายใน
  9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
 10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการ 
กระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที ่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส�าคัญใน 
   ระบบการควบคุมภายใน
  10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ 
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ
ต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่า
ต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ
เพิกเฉยต่อการด�าเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้
 11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบใน
การด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อัน
ควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซ่ึงข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์น้ัน ให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
 12. ให้มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค�าถาม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี
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 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

 3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจ�านวน 6 คน ดังนี้
  1. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์* กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  3. นายอรุณ จิรชวาลา*  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร*  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  5. นายสมัย ลี้สกุล**   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์**  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสรรหา
  * กรรมการอิสระ
  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายอรุณ จิรชวลา กรรมการอิสระเข้าเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา แทนรศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  และแต่งตั้งพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระหนึ่งในคณะ
กรรมการชุดนี้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

 กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้าน
การพิจารณาค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการรายงาน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้
 1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
  1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน  เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมี
ความเป็นธรรม
  1.2 ร่วมก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อน�าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  1.3 พิจารณาก�าหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจ�าปีในภาพรวม 
ของบริษัทฯ
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  1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู ้ จัดการเป็น 
ประจ�าทุกปี
  1.5 ค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  และน�า
เสนอค่าตอบแทนท่ีก�าหนดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
  1.6 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหร 
และพนักงาน (ESOP)  จะต้องร่วมก�าหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานและ 
ผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อย
ละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรร 
เกินกว่าร้อยละ 5
 2. ด้านการสรรหากรรมการ
  2.1 ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา  โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาการท�างานให้บริษัทฯ
  2.2 สรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ารงต�าแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ
เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง
 นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการด�าเนินการเรื่องอื่นใด 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ�าเป็น หรือเห็นสมควร 

 4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 
คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1  คน รวมจ�านวน 3 คน ดังนี้
  1. นายอรุณ จิรชวาลา*  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
  2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*  กรรมการบรรษัทภิบาล
  3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์**  กรรมการบรรษัทภิบาล
  โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  * กรรมการอิสระ
  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดังนี้
 1. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและน�าเสนอ เพื่อให้ม่ันใจ
ว่าเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
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 2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 4. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ
 5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการด�าเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลตามความจ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

 5. คณะกรรมการจัดการ
  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร 
จ�านวน 10 คน ดังนี้

1.  นายสมัย ลี้สกุล                         
2.  นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์           
3.  นายภาสิต ลี้สกุล 
4.  นายศักดา ตันติวัฒนกูล
5.  นายเชวง รีศรีกิตต์ 

6.  นายอ�านวย ลายไม้
7.  นายนิธิธัช ทิพย์อนันตสกุล
8.  นายโลห์ อิง คี
9.  นายชยุต วัฒกภาคย์
10. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ ต�าแหน่งด้านบริหาร
ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ

กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการงานก่อสร้าง
     โรงงานปิโตรเคมี
ผู้อ�านวยการโครงการ
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

อ�านาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการอนุมัตวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออ�านาจ
อนุมัติและด�าเนินการปี 2557 อาทิเช่น

เรื่อง

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ

- การตัดหนี้สูญ

- การเบิกเงินทดรอง, ค่าเลี้ยงรับรอง, การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค

- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ

- การจัดหาสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)

คณะกรรมการจัดการ

> 10 ล้านบาท

> 5-10 ล้านบาท

-

> 50-100 ล้านบาท

> 4 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

≤ 10 ล้านบาท

≤ 5 ล้านบาท

> 50,000 บาท/ครั้ง

≤ 50 ล้านบาท

≤ 4 ล้านบาท
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้
 1. วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ
 3. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
 4. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือท�าให้
ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อท�า
สัญญาดังกล่าว
 5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 6. ด�าเนินการจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การ
จัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและ 
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
 7. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หรือเงินปันผล
ประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 8. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
 9. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้น 
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป
 10. ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป
 11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น
 ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการอาจมอบอ�านาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติ
ทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการจัดการพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
 อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้คณะกรรมการ
จัดการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
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 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 2 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจ�านวน 4 คน ดังนี้
  1. นายอรุณ จิรชวาลา*  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  3. นายสมัย ลี้สกุล**   กรรมการบริหารความเสี่ยง
  4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์**  กรรมการบริหารความเสี่ยง
  โดยมีนายชยุต วัฒกภาคย์ ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง
  * กรรมการอิสระ
  ** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี
  กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
 1. ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงที่ส�าคัญประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้ค�าแนะ
น�าแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุม
ให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ 
 3. ก�ากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับรายการความเสี่ยงที่ส�าคัญ การประเมินสถานะ
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการด�าเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องด�า
เนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยเร็ว  
 5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีอ�านาจจัดตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 (1) กรรมการอิสระ
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
 • กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าท่ีเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ จากน้ันน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 
แต่งต้ังตามล�าดับ (น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพ่ิมจ�านวนกรรมการ และการเลือก
ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)  
 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ 
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
 * หมายเหตุ: คุณสมบัติด้านการถือหุ้นของกรรมการอิสระเดิมก�าหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติให้แก้ไขการถือหุ้นเป็นไม่เกิน 

ร้อยละ 0.75
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 (2) การสรรหากรรมการและผุ้บริหารระดับสูงสุด 
 • การสรรหากรรมการ
 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อ
สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานท่ีความ
เหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล�าดับ (น�าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้   
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
 • การสรรหาผู้บริหารสูงสุด
 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดจะกระท�าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหา
และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่ความเหมาะ
สม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหาร
สูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้    
  - อนุมัติให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับ
สูงระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ใน
การท�างานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนต�าแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
หรือการเกษียณอายุ
  - คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้
          • การศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ  
    ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณ 
    สมบัติอื่นๆประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
          • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
          • มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
          • มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร 
          • มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
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 • นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2  ของบริษัทฯ ที่ว่า 
 “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดใน 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั้ง”  
 และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่าย
ในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดย
มอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ ดังนี้
 - พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือ 
ผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล และควบคุม
การด�าเนินธุรกิจ 
 - รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 
 - ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูล และด�าเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายซึ่งสินทรัพย์
 - รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส และใน
กรณีที่มีเรื่องที่มีนัยส�าคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้น�าเสนอเรื่อง 
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนด�าเนินการใดๆ 

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 ได้ก�าหนดระเบียบข้อบังคับ
ในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ
 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่น�าความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
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 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
งบการเงินต่อสาธารณชน ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ  
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�าความ
ผิดอย่างร้ายแรง
 4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง  
คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทฯของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 
258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้น�าส่งส�าเนา
แบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได ้รายงานต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท  เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

TRC International Limited

TRC Investment Limited

TRC Middle East LLC

TRC Engineering LLC

บริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

Simon W.F. Ng & Co.

ประเทศฮ่องกง

S.C. Ng Fuk Chong, FCCA 

สาธารณรัฐเมอริเชียส

Talal Abu-Ghazaleh & Co. 

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

Talal Abu-Ghazaleh & Co. 

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ค่าสอบบัญชี

ส�าหรับรอบปีบัญชี 2557

900,000 บาท

820,000 บาท

3,000 เหรียญสหรัฐ

1,500 เหรียญสหรัฐ

3,200 โอมานเรียล

3,200 โอมานเรียล

 - ค่าบริการอื่น
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี ปี 2557
 - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  25,504 บาท
 - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด      2,420 บาท
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7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อ
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผุ้ถือหุ้น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในที่
ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 
  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 และ
ในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด  บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 • การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
 ในวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วง
หน้าให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 และเสนอชื่อผู ้ที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุวาระ
การประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคถึงประธานกรรมการ 
ตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท ทางโทรสารและทางไปรษณีย์ ท้ังน้ี ไม่มีผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือมาให้บริษัทฯ  
พิจารณาแต่อย่างใด 
 และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันที่ 
25 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้น�าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 และเอกสารประกอบที่ม ี
รายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและ 
ผู้ถือหุ้นรับทราบการเปิดเผยดังกล่าวผ่านระบบ Setportal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะ
กรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 • วันประชุมผู้ถือหุ้น
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประปี 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน 
กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี* ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ) และรศ.พิเศษ เสตเสถียร 
กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุมด้วย บริษัทได้ใช้ระบบ barcode ในการลงทะเบียน 
และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
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  * รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวีลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
  ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะน�ากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และ
คะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระใน
หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับวาระค่าตอบแทน
กรรมการได้มีน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยก
เป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดย
ได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกต้ังกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่น
ได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง  ท้ังนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ชอบหรืองดออกเสียงในทุกวาระการประชุมแต่อย่างใด  นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการ
ลงมติในวาระใดๆ   
 • หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
แยกเป็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
และได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 28 
เมษายน 2557 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้
 - เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยใน
ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปตามล�าดับ  
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออก
เสียงลงมติแทน โดยการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมสรุปรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ในการ
มอบฉันทะ และขั้นตอนในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีการเสนอให้ผู ้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการเข้าร่วม
ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และยังสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารที่จ�าเป็นตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุมให้กับบริษัทฯ 
 - เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/
หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่นๆ ที่เป็นไปที่กฎหมายก�านด)  
 - มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
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 - ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลา
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะด�าเนินเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม 
รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม 
 -  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�า
รายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ 
“13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการน�าเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น (ในปี 2557 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีรายการระหว่างกัน)  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�า
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนในทางไม่
ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การ
ก�ากับดูแลกิจการ” ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิคให้รับ
ทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้น (1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน) เป็นการล่วงหน้า 
 - บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 - มีการน�าเสนอการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพื่อรับทราบทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากบริษัทฯ 
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�าไรให้กับ
บริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล
เป็นอย่างดี ในปี 2556 ได้ทบทวนนโนบายการก�ากับดูแลกิจการ และได้มีการก�าหนด “จรรยาบรรณและ
จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน” เป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การก�ากับ
ดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้ 
  • พนักงาน 
   บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
และมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการ
ดูแลพนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็น
ธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบาย
การพัฒนาพนักงาน” 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 255791

  • ผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการด�ารงกิจการและการแข่งขันในระยะ
ยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  • คู่แข่งขัน 
   บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่
โจมตีและท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอ่ืนที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือ
ท�าให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
  • ลูกค้า
   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และปฏิบัติตาม
เงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าความลับทางการค้าไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง   
   ความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบัติการ และความสมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้
ความส�าคัญมาก เนื่องจาก ลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
และปิโตรเคมี  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน 
ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด  
   นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม�า่เสมอทุก
โครงการ และยินดีท่ีจะน�าชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้าง 
ของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่าน้ี ท�าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้
มาตรฐานเสมอ
  • คู่ค้า
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก�าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท�าระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจท�าธุรกรรมต่างๆ จัดท�าหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับ 
คู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ 
  • เจ้าหนี้ 
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหน้ีสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด  
และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช�าระค่าสินค้าและบริการ 
แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซท์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเช่ือ
โครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ  และการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 
และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเช่ือของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลัก
ประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับสถาบัน
การเงิน 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 92

  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ ์
   บริษัทฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ 
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดท�า “นโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 
2556 เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย   และสามารถด�าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้งานในลักษณะท่ีไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัย
ต่างๆ  นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดท�า “ขั้นตอนการด�าเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหา
กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
  • การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
   มีนโยบายต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายและรับสินบน (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และ 
ผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ ตัวเอง ญาติสนิท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     •   สังคมและชุมชน 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องดังกล่าว  และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและ
พัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2557 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อ
สังคม” 
     •   ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  บริษัทฯ มีนโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่ได ้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ซ่ึงเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการที่เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ
ด้วยความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนท�างานด้วยความปลอดภัย และมีความ
ตระหนักถึงความส�าคัญและมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ทุกคน
  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารและจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
  1. บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
ส�าหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบ 
รับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 และได้ผ่านการต่ออายุใบรับรองดังกล่าวในเดือนธันวาคม 2557   
  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ด�าเนินการตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ โดยคณะผู้ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากัด และบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อ
เนื่อง 
  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมแก่คณะผู้ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน 
เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้มีจ�านวนคณะท�างานที่เพียง
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พอในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทั้งในส�านักงานและหน่วยงานปฏิบัติการอย่างทั่วถึง รวมทั้งการทบทวน
ระเบียบปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยได้เชิญผู้บริหาร ผู้อ�านวยการสายงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่าย
ต่างๆ รวมถึงพนักงานระดับหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ
ภายในของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
  2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง สังกัดส�านักผู้บริหาร
ขึ้น เพื่อท�าหน้าที่วางแผนงานและก�าหนดนโยบาย และประสานงานบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมและโครงการ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด รวม
ทั้งการให้ความรู้ และอบรมพนักงานให้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย 
กฎหมาย และข้อก�าหนดของระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
  ในปี 2557 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีชั่วโมงการท�างานรวมทุกโครงการจ�านวน 
2,527,221 ชั่วโมง และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีชั่วโมงการท�างานรวมทุกโครงการจ�านวน 1,609,780  
ชั่วโมง รวมเป็นช่ัวโมงท�างานทั้งส้ิน 4,137,001 ชั่วโมง เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีชั่วโมงการท�างานจ�านวน 
1,533,307 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 169.8 โดยตลอดทั้งปี 2557 เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง เทียบกับปี 
2556 ที่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เกิดขึ้น 2 ครั้ง คิดเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lot Time Injury 
Frequency) ในปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชั่วโมง เทียบกับปี 2556 เท่ากับ 0.65 รายต่อล้านชั่วโมง 
  3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความส�าคัญของ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดให้มีกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
กระดาษอย่างคุ้มค่าทั้งสองด้าน การเพิ่มแสงสว่างในบริเวณส�านักงานเพ่ือถนอมสายตา และการรณรงค์รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในส�านักงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยสร้าง
จิตส�านึกร่วมกันในการให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับตัวพนักงานเอง 
  4. การจัดท�าวีดีทัศน์ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน ที่เข้าใหม่ทุกคน  ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 และการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่ 
ได้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงนโยบายทั้งสองด้าน ตั้งแต่เริ่มเข้ามาท�างานในบริษัทฯหรือหน่วยงานโครงการ 
นอกจากนี้ เมื่อพนักงานจะเริ่มปฏิบัติงานตามหน่วยงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายอาชีว
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมของ
แต่ละโครงการ ให้กับพนักงานก่อนเริ่มงานทุกโครงการอีกด้วย



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 94

  5. ความปลอดภัยของส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับ
เหตุฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบท่อน้�าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ทางหนีไฟฉุกเฉิน และได้มีการก�าหนดจุดรวมพลไว้ในกรณีฉุกเฉินรวม 
3 จุด ตามแผนผังข้างต้น อาคารส�านักงานใหญ่แห่งใหม่นี้เริ่มเปิดใช้งานเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารได้ลงนามในประกาศแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของอาคารเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2557 และจัดให้มี
การอบรมเพื่อชี้แจงแผนฉุกเฉินพร้อมจัดให้มีการซ้อมแผนอพยพออกจากอาคารเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

     

     •   ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อร้องเรียน
  บริษทัฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสยีทกุกลุม่สามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เก่ียวกับการท�าผดิกฎหมาย  
ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้องเรียน
อื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
  1. แจ้งทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ให้ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงที่ E-mail Address: 
chairman.auditcom@trc-con.com  หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon 
“ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”
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  2. แจ้งผ่านนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัท ที่ Email Address: ounruen@trc-
con.com หรือโทรศัพท์หมายลข  +66 2022 7777 ต่อ 3201 หรือโทรสารหมายเลข +66 2022 7788
  3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน Email มายังบริษัทฯ
  ส�าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียน และน�าเสนอ 
ทุกข้อร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน  
เพื่อสอบสวน รวบรวมข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป รายละเอียดผู้แจ้งเบาะแส 
จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
     •   โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี และใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและการถือหุ้นของผู้หุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วน
ของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย
     •   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทน
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัต ิ
ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร” 
  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล
การด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อน�าเสนอให้คณะ
กรรมการอนุมัติ 
     •   การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
  ในปี 2552 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�า
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (รายงานครั้งแรก) และให้เลขานุการน�าเสนอรายงาน
ดังกลา่วต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ และให้จัดท�ารายงานทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
  ตั้งแต่ปี 2554 ได้มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�า
ทุกสิ้นปี ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม  
     •   การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการท�ารายการระหว่างกัน
     •   การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก 
ทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และให้เลขานุการรายงานการซื้อ/รับโอน-ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบ
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      •   ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน 
  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภาสิต ลี้สกุล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้อ�านวยการสายงานการตลาด และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ 
ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการ

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

     และบริษัทย่อย (ESOP-W2) แล้ว

              (2) บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55

  ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการซื้อขายหุ้นระหว่างปีดังนี้

4. นายอรุณ จิรชวาลา

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

6. นายสมัย ลี้สกุล

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

8. นายภาสิต ลี้สกุล

9. นายศักดา ตันติวัฒนกูล

10. นายเชวง รีศรีกิตต์

11. นายชยุต วัฒกภาคย์

12. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม

13. นางสาวเรวดี อาจหาญ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ และ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ และ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อ�านวยการสายงาน

ปฏิบัติการ

ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติ

การ

ผู้อ�านวยการ

สายงานบริหารองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

-

-

4,962,840

-

-

-

-

-

-

-

-

150,000

550,000

150,000

150,000

150,000

150,000

-

125,000

125,000

-

-

-

-

-

(150,000)

(60,000)

-

-

(70,000)

-

150,000

5,512,840

150,000

150,000

-

90,000

-

125,000

55,000

215,499,155

8,357,239

-

0.018

0.670

0.018

0.018

-

0.011

-

0.015

0.007

26.197

1.016

ชื่อ ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

จ�านวนหุ้นได้มา

ระหว่างปี(1)

จ�านวนหุ้น

จ�าหน่าย

ระหว่างปี

หุ้น ร้อยละ 

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 

(ทุนช�าระแล้ว 

822,613,706 บาท)

รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรณีรวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999 

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999 

ชื่อ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

รวม

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56

744,400

(ในนามนางไพจิตร)

204,491,916

(ในนาม

บจก.เคพีเค (1999)) (2)

243,333

486,666

จ�านวนหุ้นได้มา

ระหว่างปี(1)

350,000

2,650,000

150,000

150,000

จ�านวนหุ้น

จ�าหน่าย

ระหว่างปี

-

-

-

-

หุ้น

1,094,400

207,141,916

208,236,316

393,333

636,666

ร้อยละ 

0.133

25.181

25.314

0.048

0.077

จ�านวนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 

(ทุนช�าระแล้ว 

822,613,706 บาท)
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ติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.
com  หรือสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อ
เรา” หรือผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย
  1. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการ 
    บริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@ 
       trc-con.com  
  2. นางสาวพัชรา ศรีวิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  
       +66 2022 7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com 
  3.  นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212  
       Email Address: nuntanit@trc-con.com 
  ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือ
หุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
  1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
      ส�าหรับผลประกอบการปี 2556 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2557 
  2. นายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให ้
    ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของ 
      บริษัทฯ  และให้ข้อมูลบริษัทฯกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้
   - ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
   - ให้สัมภาษณ์สื่อจากส�านักข่าวออนไลน์ E-finance
   - ให้สัมภาษณ์รายการเวลาเศรษฐกิจ ทางช่อง TNN24 
   - ให้ข้อมูลบริษัทฯและพบนักวิเคราะห์ และมาร์เก็ตติ้ง ณ ห้องค้าของบริษัท 
    หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 
   - ให้ข้อมูลบริษัทฯและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus  
    2014” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร  
    จ�ากัด (มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch
  3. นายภาสิต ลี้สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด ร่วมเป็นวิทยากร 
     ในงานต่างๆ และให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ต่างๆ ดังนี้
   - ให้สัมภาษณ์รายการ Business Line & Life ทางวิทยุคลื่น 97.0 
   - ให้สัมภาษณ์รายการ Sunday Talk ทางวิทยุคลื่น 98.5 
   - ร่วมเป็นวิทยากรในงาน 2014 Young CFO ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - ให้สัมภาษณ์รายการ Smart Focus ทางช่อง Smart SME Channel
   - ให้ข้อมูลบริษัทฯและพบนักวิเคราะห์ และนักลงทุน ณ ห้องค้าของบริษัท 
    หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 
   - ให้ข้อมูลบริษัทฯและพบนักวิเคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus  
    2014” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร  
    จ�ากัด (มหาชน) และ Bank of America Merrill Lynch



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 98

  4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุน 
       สัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ท่ีออกในปี 2557  ข่าวของบริษัทฯ และบท 
         สัมภาษณ์ผู้บริหารในส่ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิดีทัศน์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่าน 
   รายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ การน�าเสนอข้อมูลในกิจกรรม  
      Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 
  5.   การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company  
       Visit)  ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด 

     •   งบการเงิน และผู้สอบบัญชี
  บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน 
และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ว่าจ้างตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด
  ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
     •   วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติ วิสัยทัศน ์ 
พันธกิจ และเป้าหมายฉบับปี 2557 และได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง
     •   โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการก
   กรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความหลากหลายของทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์การท�างาน ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน 
จากกรรมการทั้งสิ้น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 4 คนมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ไม่เกินกว่า 5 บริษัท กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่
ได้ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น   

- บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
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- บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

   ประธานกรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็น 
ผู้บริหาร ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิง กลยุทธ์ของ
ฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
งานประจ�าของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส�าเร็จลุล่วง 
  บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
     •   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
   บริษัทฯ มีการจัดท�าสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ และสื่อวีดีทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่ส�าคัญ อาทิ
เช่น โครงการอุบลเอทานอล ขนาดก�าลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน ที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงกลั่นน�้ามันบางจาก โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล และโครงการวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองแซง เพื่อใช้ในการแนะน�าบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่ง
ส่ือวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯได้ถูกเผยแพร่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ  และมีการจัดเตรียม Slide  
Presentation แนะน�าธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารน�าเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับ
ต�าแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะน�าบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย 
     •   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการทั้ง
คณะ ส�าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานปี 2550 เป็นต้นมา  โดยการใช้แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีการแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท�า
หน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
ทั้งนี้ ในแต่ละหัวข้อจะมีการให้ข้อมูลเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมต่อกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่ะ
ละหัวข้อย่อย  และในแต่ละปีได้มีการแก้ไขแบบประเมินตนเองโดยการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในปีที่
ประเมิน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ ผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและผลประเมินรวม
จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและสรรหา และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 
และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงส�าหรับหัวข้อที่มีคะแนนต�่าหรือมีคะแนนลดลงจากปีก่อนๆ
   ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในปี 
2550-2557 อยู่ในระดับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”  
     •   การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผล
การปฏิบัติงาน และพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้น�าเสนอผลการ
ประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในแต่ละปี
     •   ประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และไม่มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็น
ความผิดร้ายแรง 
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     •   คณะอนุกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่ง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าท่ีพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมาย จ�านวน 5 คณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมี
อ�านาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และ/หรือจัดท�ารายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้
ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร  
  • คณะกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้
ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเข้มกว่าเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 1   
   บริษัทฯ ได้จัดต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในต้ังแต่เดือนธันวาคม 2547 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมี
สายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
     •   คณะกรรมการจัดการ 
   คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ประธานกรรมการ
บริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในเรื่องทั่วๆ ไป (day-to-day operation) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและ
โปร่งใสในการบริหารงาน  
   วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคนในองค์กร เป็นการก�าหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอ�านาจอนุมัติใน
แต่ละระดับ เป็นกระจายอ�านาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว และรวดเร็ว และได้มี
การแก้ไขปรับปรุงคู่มืออ�านาจและด�าเนินการในปี 2552 ปี 2554 ปี 2555 และปี 2557 เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
     •   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดตั้งในปี 2552 ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน 
คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อท�าหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือนและ
โบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมส�าหรับปี 2556 และ 2557 พิจารณาเงินเดือนปี 2557 และโบนัส
ปี 2556 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
     •   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจัดตั้งขึ้นในปี 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน  เพื่อท�าหน้าที่ตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 มี
การประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบแผนและสรุปผลการด�าเนินงาน CSR ปี 2557 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล
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กิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจาก
ส�านักงาน ก.ล.ต. ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 
2014 ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ/ ยังไม่ได้ด�าเนินการ
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจัดตั้งข้ึนในปี 2556 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อท�าหน้าท่ีตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 
 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดท�า
รายงานประจ�าปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
  • รายงานของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ได้จัดท�าข้ึน
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยจะจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อแสดงในรายงานประจ�าปี  
   คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิด
ชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าท่ีจัดท�ารายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกัน
   คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียเป็น
ประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย  รวมทั้งจัดท�าหนังสือรับรองความเป็น
อิสระทุกปี  และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอส�าเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
     •   แผนสืบทอดต�าแหน่ง  ปรากฏในหัวข้อการสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
     •   การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 8 คน ประกอบด้วย
   - ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  1  คน
   - กรรมการที่เป็นอิสระ     4  คน
   - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร      3  คน
     •   การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
   บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
ผู้จัดการออกจากกัน  อีกท้ังโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 
ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
  • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส
กรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
มาประกอบการพิจารณา  ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบี้ยประชุม
และโบนัส  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซึ่งเช่ือม
โยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ผลงานตลอดจนความรับผิดชอบ
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     •   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
   บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่าง
เป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับ 
ผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจากส�านักงานใหญ่ และไซท์งานต่างๆ สอบถาม แนะน�า และ
ให้ความเห็นในที่ประชุม  
   เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะ
ต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะ
กรรมการบริษัท อาทิเช่น ในปี 2557 ได้มีการแจ้งเรื่องการสัมมนาโครงการ Financial Instruments for  
Directors ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว
   นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  
   ในปี 2557 กรรมการและผู้บริหาร ได้มีการเข้าร่วมอบรม และสัมมนา ดังนี้
   - นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    - เข้าร่วมสัมมนาในงาน “Sharing Forum on Financial Instruments for  
     Directors (FID)” ท่ีจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับชมรม 
     วาณิชธนกิจ
    - เข้าร่วมสัมมนางาน “CEO Forum” ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
     หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   - นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    - เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  “Risk Management Committee Program (RMP)  
     รุ่นที่ 4/2014”  ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    - เข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อ “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ 
     พัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5” ที่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมสัมมนางาน 
“CEO Forum” ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรม “Training Outline & Objective” ส�าหรับผู้บริหาร
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น�าให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง  รวมถึงเพื่อสร้างภาวะผู้น�าให้สอดคล้องกับวิสัย
ทัศน์ขององค์กร พัฒนาความรู้ในด้านการบริหารงาน  และบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท
   คณะกรรมการบริษัทมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง   โดยประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุม และเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระ
การประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ   เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น 
และประมวลความเห็นและเสนอข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
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   คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มี
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 
เป็นต้นไป ในปี 2557 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2557
  • เลขานุการบริษัท
   ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการ
ประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย   ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1. นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   โดยในปี 2557 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมาย (ดูหัวข้อ 2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ) เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูล
บริษัทฯ” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยการค�านึงถึงสิทธิของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและ
ความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที ่
ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน  
 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบ
ของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรัพย์สิน
ของผู้อ่ืน ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556 ในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติต่อคู่ค้า  หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 2. การต่อต้านการทุจริต
 ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเร่ืองดัง
กล่าว ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 10 
 ทั้งนี้ ในปี 2557 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่
เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจ�า การจ้างงานโดยไม่ก�าหนด
เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง  

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความ 
เท่าเทียม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติ
ต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การก�ากับดูแลกิจการ” 
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 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความ
ความต้องการ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งงวด ปรากฏดังจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่  4  ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร  
3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน  4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรง
เวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน  8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา  ผลการประเมิน และความเห็น
จากลูกค้าจะถูกน�าเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการให้
บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

 6.-7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่  8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และชุมชน
 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ ่มบริษัทฯ จะเก่ียวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างใน
อุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี  ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นส่ิงส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
 บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผย แพร่ความรู้ และท�าความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระ
ทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด�าเนินโครงการเป็นระยะๆ  ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด�าเนินโครงการ  
จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ 

 8.  การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ -

2. การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชต่อสังคม
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ที่มีอ�านาจหน้าที่ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เก่ียวกับหลักการ  
8 ข้อ อย่างมีนัยส�าคัญ 

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้     
 1) กิจกรรมส่งความสุข แด่ทหารและต�ารวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2557 เป็นกิจกรรมที่บริษัท  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557107

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งมอบก�าลังใจให้แก่ทหารและต�ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ เนื่อง
ในโอกาสวันปีใหม่ พนักงานจะร่วมกันเขียนข้อความลงในบัตรอวยพรปีใหม่ และทางบริษัทฯ ได้จัดหา เส้ือยืด
ลายพราง เสื้อยืดสีเขียว ถุงเท้า และกางเกงชั้นในชาย เพื่อจัดส่งไปให้ทหารและต�ารวจฯ ในปีนี้บริษัทฯ ได้ท�า
กิจกรรมนี้ 2 ครั้งคือ
  - จัดส่งส่ิงของดังกล่าวไปยังศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 
ส่วนหน้าค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้น�าไปส่งมอบให้แก่ กองร้อยทหารพรานที่ 4109 และกองร้อยทหาร
พรานที่ 4116 กรมทหารพรานที่ 41 ณ เทือกเขาบูโด เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สันติสุขให้แก่ทหารและต�ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ต่อไป 

  - บริษัทฯ จัดหา เสื้อยืดลายพราง เสื้อยืดสีเขียว รองเท้าบูทกันตะปู ถุงเท้า และกางเกงชั้นในชาย 
โดยพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ เป็นผู้แทนของบริษัทฯ ส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 10 ศุนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ. ยะลา เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ต�ารวจผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในภาคใต้
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 3) กิจกรรม Office Visits Site น�าพนักงานจากส�านักงานใหญ่เยี่ยมชมไซท์งานก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง
สหการวิศวกรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และได้ร่วมท�ากิจกรรมบริจาคถุงเท้านักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้กับ
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ต�าบลบ้องตี้ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางไป
เยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 (สถานีเพิ่มแรงดันก๊าซฯ ไทรโยค และสถานีก๊าซที่ 7) ของบริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ที่ ต�าบลลุ่มสุ่ม อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน
ไทรโยค ที่ ต�าบลลุ่มสุ่ม อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการศึกษาดูงาน

 2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงานและบุคคลทั่วไปให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาล
ราชวิถี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 60 ปีของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในครั้งนี้ได้รับโลหิตจ�านวน 55 
ถุง ภายใต้ความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จาก บจก.น�้ามันปิโตรเลียมไทย เจ้าของอาคาร ทีพี แอนด์ ที กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ท�าทุกเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557109

 4) ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบทของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างสะพาน “ยุววิศวกรบพิธ 42” เป็นโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ต�าบล
หนองบัว อ�าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตน�าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของคนไทยในชนบท และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และประชาชนในพื้นที่

 5) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน และคืนก�าไรกลับสู่สังคม โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว คือ
พนักงานของบริษัทฯ จึงได้ท�าโครงการสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการ CSR ระยะยาวที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นในปี 2555 
และได้เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคมและ
ชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน 
 ในปี 2557 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อใช้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้
  -  โครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา จังหวัดชัยภูมิ ในวันส่งมอบ
โครงการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ และทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้แก่
นักเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน

  - โครงการก่อสร้างศาลาสู่บ้านเกิด ณ วัดหนองไม้งาม 2  จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสถานท่ีที่ชุมชนใช้ร่วมกับวัด ในวันส่งมอบศาลาสู่บ้านเกิด ได้ร่วม 
ทอดกฐินสามัคคีและท�าความสะอาดบริเวณวัดหนองไม้งาม 2  บริจาคโทรทัศน์สี LED 32 นิ้ว พร้อมหนังสือ 
และสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้งาม 2  หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนหนอง
ไม้งาม 2 พร้อมทั้งบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือ และสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนหนองไม้งาม 2 
เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียน และชาวบ้านในชุนชน



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 110

 6)  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในบริเวณรอบข้างกับส�านักงานดังนี้
  - บริจาคโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับส�านักงานใหญ่
ของบริษัทฯ
  - ปรับปรุงทางเดินบริเวณซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 ด้านหน้าส�านักงาน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ 12

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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1212
การควบคุมภายในและ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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1.  สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจ
สอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้มีการน�าเสนอรายงานข้อสังเกตจากตรวจสอบบัญชีส�าหรับปี 2557 ของบ
ริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด  คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ส�าหรับปี 2557 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบับใหม่ตามแบบ
ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้จัดท�าตามแนวคิดของ COSO (The  
Committee of Sponsoring Organizations of the trace way commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการร่วม
กับการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ ซึ่งรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ถือว่ามีความเพียงพอและสามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารน�าทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้
โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�านาจได้  
 ข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) จากผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ปี 2557 สรุปได้ดังนี้

       บริษัทฯ
1. ระบบเงินเดือน: ควรรวมประโยชน ์
 อื่นที่จ่ายให้กับลูกจ้าง เป็นเงินได้ 
 ของพนักงาน
2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง: ควร 
 ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง 
 และครบถ้วนของการบันทึกต้นทุน 
 ที่เกิดจากโครงการอย่างสม�่าเสมอ
3. เรื่องอื่นๆ:   
 3.1  บริษัทฯควรมี เอกสาร 
   ประกอบการก� าหนด 
   ราคาโอนระหว่างบริษัท 
   ในเครือ (Transfer price) 
 3.2  บริษัทฯควรมีการคิดค่า 
   ธรรมเนียมจากการน�า 
   สินทรัพย์ของบริษัทฯ ไป 
   ค�้าประกันวงเงินสินเชื่อ 
   ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
   กัน 

      บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
1. ระบบเงินเดือน: บริษัทฯควรจัดท�า 
 และยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย  
 ส� าหรับพนักงานผู ้ มี เ งิน ได ้พึ ง 
 ประเมินทุกราย 
2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง: ควร 
 ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง 
 และครบถ้วนของการบันทึกต้นทุน 
 ที่เกิดจากโครงการอย่างสม�่าเสมอ
3. เรื่องอื่นๆ: บริษัทฯควรมีเอกสาร 
 ประกอบการก�าหนดราคาโอน 
 ระหว่างบริษัทในเครือ (Transfer  
 price)

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น
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 2. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 ได้แต่งตั้งนางสาว 
ศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ผู ้ซึ่งได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการบัญชี สาขาต้นทุน และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อนมาร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี พร้อมทั้งมีประสบการณ์การท�างานในต่างประเทศ โดยมีประวัติการ
ฝึกอบรมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ดังนี้
 - ปี 2550: หลักสูตร “Risk Based Audit” 
 - ปี 2551: หลักสูตร “Operation Auditing” 
 - ปี 2551: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในประเทศไทย 
 - ปี 2554: หลักสูตร “Consulting: Activities, Skills & Attitudes” 
 - ปี 2554: หลักสูตร “Creative Problem-Solving Techniques for Auditors”
 จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เพื่อให้การท�างานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การพิจารณาว่าจ้าง “บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด”  มาเป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับปี 2558 โดย
นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ ยังคงด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม 
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รายการระหว่างกัน

 ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันแต่อย่างใด 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548  มีมติก�าหนดนโยบายการ
เข้าท�ารายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ และให้มี
การตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และ
เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับ
งานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้อง
กระท�าด้วยราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ  และให้น�ารายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป  ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปน้ี จะต้องถูกน�าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลในการท�ารายการ และมีมติอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าท�ารายการ
 •  รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
 •  รายการระหว่างกันท่ีกระท�าด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไข
ปกติที่กระท�ากับบุคคลภายนอก 
 •  รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไป
ตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
 โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด 
หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ไม่มีอ�านาจ
ในการด�าเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
 และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความช�านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความ
เห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้   บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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การอนุมัติในหลักการส�าหรับการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติ
 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกน�าเสนอและ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติในหลักการให้ท�ารายการดังกล่าวได้ ซ่ึงเดิม
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถท�ารายการดังกล่าวได้ โดยมิต้องผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด 
 ส�าหรับบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อปี 2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการว่า การท�ารายการ 
เกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ก่อนท�ารายการ  (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
ข้างต้น)  ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของพรบ.ที่ออกใหม่  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้น�าเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551  เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต
 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการท�ารายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม ปี 2557 ดังนี้  
 - ข้อ 6   รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 - ข้อ 34.4  การค�้าประกัน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกัน
วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทย่อยในวงเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ
 แต่อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด   บริษัทฯ ได้มีปฏิบัติตาม
กระบวนการอนุมัติที่ก�าหนดโดยตารางอ�านาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด  
 ส�าหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอน
การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 การเจริญเติบโตของประเทศ มีแนวโน้มในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี  ก๊าซธรรมชาติเป็น 
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งที่มีความต้องการเป็นจ�านวนมาก และมีแนวโน้มการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูง  มีราคาถูกกว่าน�้ามัน  เผาไหม้สมบูรณ์  ท�าให้เกิด
มลพิษต�่า  จึงปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นๆ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ
แข่งขันด้านราคากับน�้ามันได้ ดังนั้นการเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
จึงมีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง 
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซึ่งลักษณะ
การท�างานอยู่ในรูปแบบงานโครงการ ลักษณะของงานได้แก่ งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานติดตั้งระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้างโยธา 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และบริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ ซึ่งมีคู่แข่งขันใน
ประเทศน้อยราย เนื่องจากส�าหรับการวางท่อที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในการท�างานเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงในการเข้าประมูลงาน บริษัทฯ  
มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งใน
ด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการ การจัดการปัญหาด้านมวลชน และมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่วมมือกับ
พันธมิตรต่างชาติร่วมด�าเนินโครงการตามคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลงานที่เจ้าของงานก�าหนด นอกจากนั้นแล้ว
จากนโยบายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศอื่นๆในภูมิภาครองรับ
การเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสที่บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทย่อย 
ภายใต้ความร่วมมือกับ China Railway No.3 Engineering Group Co., Ltd. กลุ่มพันธมิตรจากประเทศจีน
เข้าประมูลงานรถไฟรางคู่ ที่จะเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้างภายในปี 2558
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจ�านวน 3,127.73 ล้านบาท  ประกอบด้วยรายได้จากการ
ให้บริการก่อสร้าง ร้อยละ 81.51 ของรายได้รวม และรายได้จากดอกเบี้ยรับร้อยละ 0.13 และรายได้อื่นๆ  
ร้อยละ 0.91 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ�านวน  214.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.56 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 70.09  อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 6.87 ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 5.02  งานในมือที่ยังไม่ได้
ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ จ�านวน 3,611 ล้านบาท หากนับ
รวมโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section  3,725  
ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้รับช่วงต้นปี 2558 ท�าให้มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน 7,366 ล้านบาท  
 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแผนการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ  20,000-30,000 
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นงานของกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลังงานและ
ปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคจากภาครัฐ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายในปี 2558  จะได้รับงานขนาดใหญ่เพิ่มเติม 
ท�าให้สามารถมีรายได้รวมระดับ 4-5 พันล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระยะ 5 ปีว่า การเติบโตของรายได้
ค่าบริการก่อสร้างไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี  และไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2562
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2.  ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร 
    • รายได้
 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
 ในปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,095.34 ล้านบาท แบ่งเป็น 
รายได้กลุ่มงานก่อสร้างระบบท่อ ร้อยละ 81.57 กลุ่มงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างอุตสาหกรรม
พลังงานและปิโตรเคมี ร้อยละ 6.93 กลุ่มงานให้บริการก่อสร้างโยธา ร้อยละ 0.22 และกลุ่มงานให้บริการอื่นๆ 
ร้อยละ 0.96 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 613.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.74  
เป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่มีอยู่ในมือที่ต่อเน่ืองมาจากปีก่อน และ
สามารถประมูลงานได้เพิ่มเติม ท�าให้มีปริมาณงานในมือเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯสามารถส่งมอบผลงานให้ทันตาม
สัญญาจึงให้รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
 - รายได้อื่น
 รายได้อื่นในปี 2557 จ�านวน 32.39 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.27  รายได้อื่นส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยรายได้จากการโอนส�ารองเงินประกันผลงานโครงการส�าหรับโครงการที่พ้นระยะเวลารับประกันของบริษัทฯ  
รายได้ค่าด�าเนินการที่เรียกเก็บจากการเบิกชดเชยจากผู้รับเหมาช่วง และที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ
    • ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
 ต้นทุนที่ส�าคัญในการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ วัตถุดิบและค่าแรง  ต้นทุนการให้บริการ
ก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2557  เท่ากับ 2,538.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.15  ของรายได้
รวม  ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 83.72 ต้นทุนส�าคัญที่ลดลงจากปี 2556 ได้แก่  
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่ใกล้จบโครงการได้มีการซื้อวัสดุอุปกรณ์จากใน 
  ปีก่อนแล้ว และโครงการขนาดใหญ่ที่รับในช่วงปลายปี 2556 อยู่ในระยะเริ่มต้นก่อสร้างจึงยังมีต้นทุน 
  ไม่สูงนัก
 - ค่าขนส่งทางอากาศ เนื่องจากปีก่อนมีการน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมาใช้ในกรณีเร่งด่วน 
  เพื่อให้ทันส่งมอบงานตามก�าหนด
 - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากการน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ เน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการ 
  สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนสูงจึงไม่ใช้บริการทรัสต์รีซีทกับสถาบันการเงิน
 จากการบริหารต้นทุนการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราก�าไรข้ันต้นในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 
18.00  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 13.48
    • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2557  เท่ากับ 303.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของรายได้รวม  
ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 9.17 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็น 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน เช่น การปรับเงินเดือนของพนักงาน โบนัส ค่าใช้จ่ายทางบัญชีส�าหรับการออกและ
จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โครงการ 2 (ESOP-W2) และค่าจ้างที่ปรึกษาจัดการออกแบบเพื่อศึกษาโครงการส�าหรับการประมูล 
งานโครงการที่ต่างประเทศ 
    • หนี้สงสัยจะสูญ
 ต่อเนื่องจากปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้เคยต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับเงินที่ให้กู้ยืมและเงินทดรองที่ให้
แก่ TRC Engineering LLC (“TRCE”) บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน จ�านวน 71.37 ล้านบาท ใน 
ปี 2557 บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 4.12 ล้านบาทส�าหรับดอกเบี้ยรับจากเงินที่ให้ TRCE กู้ยืม 
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เนื่องจากคาดว่า TRCE ไม่มีความสามารถในการช�าระคืน โดยบริษัทฯ พิจารณาจากระยะเวลาที่ให้กู้ยืมท่ีนาน
เกิน 1 ปี และประสบการณ์การรับช�าระในอดีต อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวไม่ได้กระทบกับงบการเงินรวมแต่
อย่างใด 
    • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2557 จ�านวน 69.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 
ของรายได้รวม สอดคล้องกับรายได้และก�าไรสุทธิทางภาษีที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปีก่อนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายภาษี 
เงินได้เท่ากับร้อยละ 2.04  รายละเอียดภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
    • ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

 - ก�าไรขั้นต้น
 ก�าไรขั้นต้นในปี 2557  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.11  เป็นร้อยละ  18.00  สูงกว่าก�าไรขั้นต้นในปีก่อน      
ก�าไรขั้นต้นของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้
  - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 22.35 สูงกว่าระดับปกติ
ตามมาตรฐานของบริษัทฯที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 15 เพิ่มขึ้นจากกับปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 17.77  เนื่องจาก
โครงการที่ด�าเนินการส่วนใหญ่เป็นงานให้บริการก่อสร้างระบบท่อ ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ 
สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีผลขาดทุนขั้นต้น จ�านวน 15.59 ล้านบาท  เนื่องจากมีบางโครงการ
ที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สูงกว่าที่ประมาณการไว้
  - TRC Middle East LLC มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 13.91 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 42.22 
เนื่องจาก TRCM ไม่ได้รับงานเพิ่มเติม 
  -  TRC Engineering LLC มีก�าไรขั้นต้น 23.56 คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 23.56   งานที่เกิดขึ้น
ในปี 2557 เป็นงานเป็นการออกแบบทางวิศวกรรมและให้ค�าปรึกษา จึงมีต้นทุนเกี่ยวกับค่าจ้างเท่านั้น
 -   ก�าไรสุทธิ และก�าไรของแต่ละส่วนงาน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2557 เท่ากับ 214.92 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น88.56 ล้านบาท 
จากที่ปี 2556 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 126.36 ล้านบาท รายได้จากการขาย และก�าไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดัง
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน   รายได้ตามส่วนงานล�าดับจากมาก
ไปน้อย เป็นดังนี้ การให้บริการก่อสร้างระบบท่อ  การให้บริการก่อสร้างงานโยธา การขายและบริการอื่น และ
การให้บริการระบบวิศวกรรม ร้อยละ 82.4, 16.4, 1.0 และ 0.2  ตามล�าดับ โดยก�าไรส่วนใหญ่มาจากจากการ
ให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 

ปี 2557
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557.05

18.00%

ทีอาร์ซี

             

สหการวิศวกร

             

TRC Middle East LLC

TRC Engineering LLC

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ปี 2556

327.20

17.77%

54.83

14.28%

42.22

17.57%

(49.48)

(302.59%)

375.06

15.11%

ปี 2557

255.67

10.57%

(45.68)

(8.93%)

(1.53)

(0.87%)

0.86

2.87%

214.92

6.87%

ปี 2556

81.33

4.33%

21.78

5.65%

18.30

7.55%

(85.51)

(522.97%)

126.36

5.02%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิ
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    • อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2553 – 2557 ดังนี้

3.  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
    • สินทรัพย์รวม
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2,630.61 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 653.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.06 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

  อัตรา (บาทต่อหุ้น) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
เงินปันผล

0.15

0.12

0.050358

0.05

0.003472

หุ้นปันผล

-

-

56.07

-

103.82

หุ้นปันผล

-

-

0.083336

(6 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

-

0.031250

เงิน/หุ้นปันผลต่อ

ก�าไรสุทธิหลังหัก

ส�ารองตาม

กฎหมาย

50.66%

79.51%

50.27%

52.85%

45.63%

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้นที่ใช้อ้างอิง

อัตราเงินปันผล

(บาทต่อหุ้น)

1.00

1.00

0.50

0.50

0.125

เงินปันผล

49.88

40.25

33.89

40.82

11.54

หมายเหตุ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 อนุมัติการเปลี่ยนแปลง 

     มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท 

2. อัตราเงิน/หุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2557 ในที่นี้อิงจากมูลค่าที่ตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ้น และจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

     ประจ�าปี 2558 เพื่ออนุมัติ โดยหุ้นสามัญที่เกิดการการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 จะมีสิทธ ิ

    ได้รับเงิน/หุ้นปันผลด้วย  รวมหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.125 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,322.15 ล้านหุ้น  

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มี

  ภาระค�้าประกัน

เงินลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

31 ธันวาคม 2557

2,063.91

34.54

52.44

455.00

24.72

2,630.61

31 ธันวาคม 2556

1,498.34

82.67

50.07

325.38

20.54

1,977.00

เพิ่ม (ลด)

565.57

(48.13)

2.37

129.62

4.18

ร้อยละ

37.75

(58.22)

4.73

39.84

20.35

(หน่วย: ล้านบาท)
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    • สินทรัพย์หมุนเวียน
 สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 2,630.61 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 565.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.75 เป็นไปใน
ทางเดียวกับรายได้และผลการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น รายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญ ได้แก่
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 606.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411.10 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 210.22 ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ประมาณ 604.42 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเงินรับค่างวดงานจากลูกค้า
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จ�านวน 876.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 623.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
246.57 เนื่องจาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นและความสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าจากผลงานที่ส่งมอบได้ตามระยะ
เวลา โดยมียอดคงค้างของลูกหนี้การค้าสุทธิ จ�านวน 833.96  ล้านบาท แยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง ประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระร้อยละ 82.42 ลูกหนี้การค้าค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 17.57 และ
ลูกหนี้การค้าค้างช�าระมากกว่า 12 เดือนร้อยละ 2.05 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้การค้าที่ค้างช�าระมากกว่า 12 เดือนทั้งจ�านวนในปี 2556 แล้ว    ส่วนลูกหนี้อื่นสุทธิ จ�านวน 42.73 ล้าน
บาท เพิ่มข้ึน 8.80 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีค่าขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัทย่อยที่สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน  โดยในปี 2557 บริษัทฯได้ต้ังส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของดอกเบี้ยค้างรับส�าหรับเงินที่ให้ 
กู้ยืมแก่ TRC Engineering LLC 4.12 ล้านบาท 
    • เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน
 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 82.67 ล้านบาท ลดลง 48.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.22 
เนื่องจากในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับคืนหนังสือค�้าประกันผลงานที่ครบก�าหนดจากลูกค้า 
จึงถอนเงินฝากค�้าประกันจากธนาคาร เพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
    • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปรากฏยอดสุทธิจ�านวน 455.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.62 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 39.84  รายการส่วนใหญ่ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของส่วนงานก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน เพื่อรองรับปริมาณของพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯได้
ย้ายส�านักงานใหญ่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
    • หนี้สิน 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,252.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
429.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้   

   สินตามสัญญาเช้า

เงินลงทุน

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ

     หนี้สินรวม

31 ธันวาคม 2557

1,203.36

4.50

45.05

1,252.91

31 ธันวาคม 2556

749.38

30.60

43.16

823.14

เพิ่ม (ลด)

453.98

(26.10)

1.89

ร้อยละ

60.58

(85.29)

4.38

(หน่วย: ล้านบาท)
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    • หนี้สินหมุนเวียน
 หนี้หมุนเวียนจ�านวน 1,252.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 453.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.58  เป็นไปในทาง
เดียวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รายการหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระส�าคัญ ได้แก่
 - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งเป็นของบริษัทย่อย 2 แห่งที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ลดลงจาก 33.37 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งจ�านวน (ณ สิ้นปี 2557 ไม่มียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้น)  เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2557 บริษัทย่อยทั้งสองแห่งไม่มีหนี้สินจากการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 - เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจาก 321.38 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 458.39 ล้านบาทในปี 
2557    คิดเป็นร้อยละ 42.63 เนื่องจากมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ การจ้างผู้รับเหมาช่วงเพิ่มขึ้นจากการทยอย
ส่งมอบผลงานของโครงการขนาดใหญ่ให้ลูกค้า  การซื้อสินทรัพย์ถาวรส�าหรับการประกอบกิจการ และโบนัส
ค้างจ่ายให้แก่พนักงานมากขึ้นกว่าปีก่อนตามผลประกอบการที่ดีขึ้น
 - ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ เพิ่มขึ้นจาก 96.53 ล้านบาทในปี 2556  เป็น 337.90 ล้านบาท ใน
ปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 250.06  เนื่องจากบริษัทฯรับรู้ต้นทุนตามผลงานที่ผู้รับเหมาช่วงส่งมอบให้ แต่ผู้รับ
เหมาช่วงยังไม่ได้เรียกช�าระค่าบริการ
 - รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 33.49 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 149.40 ล้านบาทในปี 
2557 คิดเป็นร้อยละ 346.11 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเงื่อนไขการให้บริการรับ
เหมาก่อสร้างในจ�านวนที่มากกว่าการรับรู้รายได้ทางบัญชีตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าส�าเร็จ
 - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 193.92 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 105.39 
ล้านบาทในปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 45.65 เนื่องจากโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในระหว่างปีส่วนใหญ่ไม่มีเงินรับล่วง
หน้า ในขณะที่เงินรับล่วงหน้าของโครงการเดิมที่เคยรับรู้ไว้ได้ถูกทยอยหักคืนตามความคืบหน้าของงานที่ได้ส่ง
มอบให้กับลูกค้า
 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจาก 14.46 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 55.76 ล้านบาท ในปี 2557  
คิดเป็นร้อยละ 285.64 ส่วนใหญ่เป็นภาษีที่ขายที่ยังไม่ถึงก�าหนดที่น�าส่งกรมสรรพากร เน่ืองจากบริษัทฯ  
ออกใบแจ้งหน้ีเรียกเก็บค่าบริการแต่ยังไม่ได้รับช�าระเงินจากลูกหน้ี โดยในช่วงปลายปีบริษัทฯสามารถเรียก 
เก็บเงินจากลูกค้าได้เป็นจ�านวนมาก
    • เงินกู้ยืมระยะยาวและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะยาว 50 ล้านบาท จากวงเงินกู้ยืม 100 ล้านบาท  เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการช�าระคืนหนี้ 5 ปี  เริ่มทะยอยช�าระหนี้ในปี 
2557  ณ สิ้นปี 2557 เงินกู้ระยะยาวคงเหลือ 30.50 ล้านบาท (ส่วนที่ครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปีเท่ากับ 
26.00 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะมีความสามารถในการช�าระหน้ีได้ตามก�าหนด โดยบริษัทฯ สามารถ
ด�ารงอัตราส่วนทางการเงินหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.00 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระ
หนี้ไม่ต�่ากว่า 3.00 เท่า ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญา (ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าว
เท่ากับ  0.88 เท่า และ 14.66  เท่า ตามล�าดับ) 
    • ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868 บาท เท่ากับปีก่อน โดยมีทุนที่เรียกช�าระแล้ว 
411,306,853 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 3,013,466.50 บาท จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดง
สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 6,026,933  หุ้น จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
โครงสร้างเงินทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2557  0.91 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่า 
หนี้สินรวม ตลอดจนศักยภาพในการลงทุนเพิ่มด้วยวิธีก่อหนี้ 

4.  สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการด�าเนินงาน  เงินทุนจากส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการมักเป็นการกู้ยืมระยะสั้นถึง 
ปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซ่ึงปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจ�าค�้าวงเงิน แต ่
อย่างไรก็ตาม จากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง บริษัทฯ และบริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากค�้าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ 
สามารถบริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ ส�าหรับในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้รับเงินทุนจากการเริ่มใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�าคัญ
แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP-W2  ครั้งที่ 1-3 จ�านวนรวม 28.98 ล้านบาทมาใช้ในการหมุนเวียนกิจการ  
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นดังนี้ 

หุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 - 3          9,565,897 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ              3.03         บาทต่อหุ้น
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของ ESOP-W2 ครั้งที่ 1 - 3   28,984,667.91 บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว:  
ทุนที่ออกและช�าระแล้วก่อนการใช้สิทธิ ESOP-W2             408,293,386.50 บาท
ทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 ครั้งที่ 1 - 3      4,782,948.50 บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว ณ วันที่ 7 มกราคม 2558ปัจจุบัน  413,076,335.00 บาท

  รายจ่ายลงทุนของบริษัทฯในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับ
ปริมาณของพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ และการลงทุนในเครื่องจักรและยานพาหนะส�าหรับ
ขยายการด�าเนินธุรกิจ

ปี

2557

2556

2555

งบการเงินรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

(เท่า)

0.91

0.71

1.53
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 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี ทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้
สินหมุนเวียน ในปี 2557 อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.72 เท่า ในขณะที่ปี 2556 เท่ากับ 2.00 เท่า อัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสดในปี 2557 เท่ากับ  0.61 เท่า ในขณะที่ปี 2556 เท่ากับ 0.04 เท่า อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 547.46 ล้านบาท จากปี 2556 จ�านวน 45.58 ล้านบาท 
เป็น 593.05 ล้านบาทในปี 2557  ส่วนใหญ่เกิดจาก
 1. บริษัทฯ มีก�าไรก่อนภาษีจากกิจกรรมด�าเนินการหลังปรับกระทบรายการที่ไม่เป็นตัวเงิน เพิ่มขึ้น  
  จ�านวน 124.57 ล้านบาท
 2. บริษัทฯ จ่ายเจ้าหนี้การค้า น้อยกว่าปีก่อนจ�านวน 253.01 ล้านบาท
 3. บริษัทฯ จ่ายช�าระหนี้สินอื่นๆ น้อยกว่าปีก่อนจ�านวน 58.65 ล้านบาท
 4. บริษัทฯ มีเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 127.97 ล้านบาท
 5. บริษัทฯ จ่ายช�าระภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 48.23 ล้านบาท

วงจรหมุนของเงินสด

ระยะเวลาการ

ด�ารงสินค้า

7

13

4

ระยะเวลารับช�าระหนี ้

จากลูกหนี้

63

51

34

ระยะเวลาช�าระหนี ้

แก่เจ้าหนี้

43

53

33

วงจรการหมุนของเงินสด

27

11

5

ปี

2557

2556

2555

งบการเงินรวม

ปี

2557

2556

2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

1.72

2.00

1.41

อัตราส่วนสภาพคล่อง

กระแสเงินสด 

(เท่า)

0.61

0.04

n/a

เงินสดเพิ่มจากการด�าเนิน

งานจากงบกระแสเงินสด

(ล้านบาท)

593.05

45.58

(498.05)

งบการเงินรวม

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด ยาวกว่าปี 2556 จาก 11 วัน เป็น 27 วัน เพิ่มขึ้น 16 วัน 
เกิดจาก
 1. ระยะเวลาการด�ารงสินค้าในปี 2557 เท่ากับ 7 วัน ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 13 วัน เนื่องจากใน
ปี 2556 มียอดคงเหลือของวัสดุก่อสร้างที่เตรียมไว้ใช้ในโครงการขนาดใหญ่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งได้มีการทยอย
เบิกใช้ในระหว่างปีแล้ว และ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการส�ารองสินค้าคงเหลือไว้ไม่มากเท่าปีก่อน เนื่องจาก
อยู่ในระยะเพิ่งเริ่มต้นโครงการ
 2. ระยะเวลารับช�าระหนี้จากลูกหนี้ในปี 2557 เท่ากับ 63 วัน  เพิ่มขึ้นจากในปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 51 วัน 
ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับช�าระหนี้เป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากลูกค้า
 3. ระยะเวลาการช�าระหน้ีแก่เจ้าหนี้ในปี 2557 เท่ากับ 43 วัน ลดลงจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ  53 วัน 
บริษัทฯได้จ่ายช�าระหนี้ตามข้อตกลงที่มีให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
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5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
 ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต 
 จากผลการด�าเนินงานของ TRC Engineering LLC (“TRCE”) บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมานที่
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2556 อย่างมีนัยส�าคัญ จ�านวน 46.78 ล้านบาท  และ 85.51 ล้านบาท
ตามล�าดับ  และในปี 2557 มีการชะลอการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
เนื่องจากปัญหาด้านการจัดการภายในประเทศโอมานส่งผลให้มีการชะลอการเปิดประกวดราคางานรับเหมา
ก่อสร้าง   ท�าให้รายได้รวมปี 2557 ของทั้งสองบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการได้พยายามลดต้นทุนใน
การด�าเนินธุรกิจด้วยการลดทรัพยากร มีการโอนย้ายวิศวกรคนไทยกลับมาช่วยงานของบริษัทฯ  ขายทรัพย์สินที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและ เงินทดรอง 
TRCE จ�านวน 75.49 ล้านบาท ทั้งจ�านวนแล้ว    แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการยังมองเห็นโอกาสการได้รับงานที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมานในอนาคต จึงจะยังคงการประกอบธุรกิจในโอมานอยู่ 15

งบการเงิน
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1515
งบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีส้ินสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู ้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อ
ให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงิน
และ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง        
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก     
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจ
สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผล ของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมท้ังการประเมินการน�าเสนองบการ
เงินโดยรวม
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
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ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 กรุงเทพฯ :  23 กุมภาพันธ์ 2558
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รายงานประจ�าปี 2557131
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การให้บริการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 1  
อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์เป็น 
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
 2.1  งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
 งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 2.2  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
      ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด  
   (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”)  
   ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด

   (ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด

   (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด)   

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงานวิศวกรรม

   ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ผู้ลงทุน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

   

ผู้ลงทุน

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ไทย

สาธารณรัฐเมอริเชียส            

ไทย

ฮ่องกง

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2557 2556

ร้อยละ ร้อยละ

 

99.99 99.99

 

100.00 100.00

 

       - 89.97

100.00 100.00
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ชื่อบริษัท

TRC Middle East LLC

   (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด)

TRC Engineering LLC

   (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด)    

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

   

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

   

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

สาธารณรัฐสลุต่านโอมาน

              

สาธารณรัฐสลุต่านโอมาน

              

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2557 2556

ร้อยละ ร้อยละ

 

70.00 60.00

70.00 70.00

      ข) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ 
   มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
      ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบาย 
   การบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยสองแห่งมีนโยบายการบัญชีที่แตกต่างจาก 
   กลุ่มบริษัท ได้แก่ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม ไม่มีการปรับปรุงผลแตกต่างดังกล่าว 
   เนื่องจากผลจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันไม่เป็นสาระส�าคัญต่อก�าไรขาดทุนรวม 
   ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
      ง) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
   โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น 
   เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายปี ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าว 
   ได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา 
   ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
      จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออก 
   จากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
      ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธ ิ
   ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไร 
   หรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3 บริษัทฯจัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตม ี
รายละเอียดดังนี้
 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
 มาตรฐานการบัญชี
  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน
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  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
  ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
  ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
        ต่างประเทศ
  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
  ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
  ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก
  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน
 การตีความมาตรฐานการบัญชี 
  ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
  ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
  ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ 
      คล้ายคลึงกัน
  ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
  ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
  ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน 
      ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
  ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
  ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
  ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�า
และค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้
 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�านวนมาก ซ่ึง
มีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อ
ว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาต
ให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก�าไรขาดทุน หรือในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก�าไร
ขาดทุนก็ได้ 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
อยู่แต่เดิมแล้ว 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก�าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับ
การพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีผู้
ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ
ที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ 
ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหน่ึงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่
ส�าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุม
ในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�างบการเงินรวมบ้าง
 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มี 
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เร่ือง ส่วนได้เสียใน
การร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก�าหนดให้กิจการบันทึกเงินลงทุนใน
กิจการที่ควบคุมร่วมกันที่เข้านิยามของการร่วมค้าโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ในขณะที่มาตรฐานฉบับที่ 31 ก�าหนดให้
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กิจการสามารถเลือกน�าเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันมาจัดท�างบการเงินรวมโดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วน 
หรือบันทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียก็ได้
 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีผล 
กระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในกิจการที่
ควบคุมร่วมกันอยู่แต่เดิมแล้ว
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของ
กิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก�าหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใด
ตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
 จากการประเมินเบ้ืองต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวิธีอัตราส่วนของ
งานที่ท�าเสร็จ (Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณา
อัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับ
ต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาประกอบด้วย โดยจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสพผลขาดทุน 
 รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
 ดอกเบี้ยรับ
 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
 เงินปันผลรับ
 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
 ต้นทุนในการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของแต่ละโครงการ (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ
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 ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
 ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน
 งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นในแต่ละ
โครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า
 ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการ
เบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 เงินลงทุน
      ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
      ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี      
   ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
      ค) เงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวไม่มี 
   ราคาตลาดอ้างอิงและไม่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนและ 
   หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะ
ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ           
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
   อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า  3 - 20 ปี
   เครื่องมือและอุปกรณ์    3 - 5 ปี
   เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 ปี
   ยานพาหนะ     3 - 5 ปี
 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557145

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม
 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน       
ในการท�าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อ 
บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัด
จ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้
                          อายุการให้ประโยชน์
    คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์          3 - 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือ 
ถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงาน 
ของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 146

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปยังผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินท่ีใช้ใน
การด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู ่ในการค�านวณผลการ 
ด�าเนินงาน
 
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อย
ค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่า
กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะ
สมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน
การจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรอง
ราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะ
เป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
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4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน
 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ
พนักงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลก�าไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

4.14 ประมาณการหนี้สิน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ันและบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15 ภาษีเงินได้
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เก่ียวข้องนั้น 
โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน
 บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
ซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่ก�าหนดไว้
ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและอัตรา
เงินปันผล เป็นต้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตก
ต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง
 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของ
แบบก่อสร้างและน�ามาค�านวณจ�านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่า
โสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
 ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงานที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างที่ได้เสร็จสิ้นในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต รายการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่ารายจ่าย 
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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 ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯและบริษัทย่อย
คาดว่าจะมีต้นทุนเกิดขึ้นอีก โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนจบ
โครงการ
 ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับจากความล่าช้าส�าหรับโครงการที่ไม่สามารถ
ส่งมอบงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่ก�าหนด โดยพิจารณาจากอัตราค่าปรับตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาและเป็น
จ�านวนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
 สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้ลดลง
อย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง 
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น
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 คดีฟ้องร้อง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้    
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
มีรายละเอียดดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง

 ดอกเบี้ยรับ

 รายได้อื่น

 ดอกเบี้ยจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการร่วมค้า

   รายได้การให้บริการก่อสร้าง

2557

-

-

-

-

462,387

2556

-

-

-

-

-

2557

64

5,946

166

413

462,387

2556

154

4,663

132

79

-

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

อัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

อัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการ                             

    ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

 บริษัทย่อย

 กิจการร่วมค้า

 ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

รวม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการ                            

    ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 19)

 บริษัทย่อย

รวม

2557

-

298,150

24,094

322,244

-

-

2556

-

-

28,110

28,110

-

-

2557

5,784

298,150

-

303,934

5,120

5,120

2556

2,779

-

-

2,779

4,722

4,722

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557151

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 
2556 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2556: ร้อยละ 
3.5 - 7.0 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.0 ต่อปี และมีก�าหนดช�าระคืน
เมื่อทวงถาม
 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

รวม

2557

24

2

2

28

2556

23

2

1

26

2557

23

2

2

27

2556

20

2

1

23

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 34.4

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

     ลิมิเต็ด

TRC Engineering LLC

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

ยอดคงเหลือ               

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

1,429

34,999

63,068

99,496

(63,068)

36,428

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

1,669

34,999

63,068

99,736

(63,068)

36,668

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

ลดลง

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น

239

-

-

239

-

239

การปรับปรุง

อัตราแลกเปลี่ยน

1

-

-

1

-

1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ยอดคงเหลือ               

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

-

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

-

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

ลดลง

(170,000)

เพิ่มขึ้น

170,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 152

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินมี 
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 2.07 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.40 ถึง 2.50 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน

รวม

2557

2,242

304,415

300,000

606,657

2556

3,423

142,140

50,000

195,563

2557

358

205,301

250,000

455,659

2556

310

37,856

-

38,166

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน

 มากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน

 มากกว่า 12 เดือน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อื่นๆ

รวมลูกหนี้อื่น 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

2557

167,900

125,822

-

293,722

-

293,722

519,454

20,780

17,178

557,412

(16,311)

(867)

540,234

833,956

28,522

-

14,208

42,730

-

42,730

876,686

2556

-

-

564

564

(564)

-

143,902

75,534

17,120

236,556

(16,311)

(809)

219,436

219,436

28,110

-

5,410

33,520

-

33,520

252,956

2557

167,900

125,822

-

293,722

-

293,722

401,630

12,817

4,383

418,830

(4,383)

-

414,447

708,169

11,525

11,106

6,198

28,829

(12,419)

16,410

724,579

2556

-

-

-

-

-

-

64,421

21,103

4,383

89,907

(4,383)

-

85,524

85,524

5,919

5,160

4,785

15,864

(8,300)

7,564

93,088

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557153

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการค้าเพื่อเป็นหลักประกันวงเงิน 
สินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอด
ลูกหนี้การค้าซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจ�านวนประมาณ 690 ล้านบาท (เฉพาะของ บริษัทฯ:  
623 ล้านบาท) (2556: 60 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 55 ล้านบาท)

9. ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

10. วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

สินค้าระหว่างทาง

รวม

2557

24,401

-

24,401

2556

54,316

18,777

73,093

2557

(5,748)

-

(5,748)

2557

18,653

-

18,653

2556

(5,748)

-

(5,748)

2556

48,568

18,777

67,345

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

                     รายการปรับลดราคาทุน 

           ราคาทุน           ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  วัสดุก่อสร้างคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ปรับปรุงด้วยก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจาก

   ผู้ว่าจ้างส�าหรับงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

 รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

 งานระหว่างก่อสร้าง

จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้อง

   จากกิจการส�าหรับงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

 รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

2557

3,096,131

10,191,382

1,725,629

11,917,011

(11,784,342)

24,887

157,556

396,200

16,140

412,340

(149,396)

(105,388)

(254,784)

157,556

77,597

2556

2,481,418

7,858,779

1,195,815

9,054,594

(8,589,403)

94,923

560,114

785,135

2,383

787,518

(33,488)

(193,916)

(227,404)

560,114

105,822

2557

2,394,709

5,809,755

1,292,739

7,102,494

(6,961,251)

-

141,243

379,839

16,107

395,946

(149,396)

(105,307)

(254,703)

141,243

72,633

2556

1,840,954

4,183,011

794,502

4,977,513

(4,497,475)

-

480,038

700,263

2,358

702,621

(33,488)

(189,095)

(222,583)

480,038

101,072

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557 154

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืน
ภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน
 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารและหนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตาม
ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 34.3

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากการที่บริษัทฯ ออกใบส�าคัญแสดง
สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

2557

-

14,416

14,250

28,666

2556

27,843

14,417

-

42,260

2557

-

14,416

-

14,416

2556

3,512

14,416

-

17,928

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

        ชื่อบริษัท

บริษัท สหการวิศวกร 

   จ�ากัด 

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์

   ลิมิเต็ด

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

  

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงานวิศวกรรม

   ก่อสร้างสาธารณูปโภค

   พื้นฐาน

ผู้ลงทุน

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ไทย

สาธารณรัฐ

   เมอริเชียส

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2557

200,000,000

บาท

1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2556

200,000,000 

บาท

1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2557

บาท

320,483,605

32

320,483,637

(145,071,416)

175,412,221

2556

บาท

318,116,942

32

318,116,974

(145,071,416)

173,045,558

2557

ร้อยละ

99.99

100.00

2556

ร้อยละ

99.99

100.00
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 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 บริษัท ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้
ลงทุนเพิ่มในบริษัท TRC Middle East LLC โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 15,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 
50,000 Omani Rial ท�าให้สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท TRC Middle East LLC เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 60 เป็น
ร้อยละ 70
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด มีมติอนุมัติ
ให้ด�าเนินการปิดบริษัทและช�าระบัญชี ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่               
3 ตุลาคม 2557 และช�าระบัญชีเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2557 มีมติอนุมัติให้บริษัท 
สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งกิจการร่วมค้าร่วมกับ China Railway No.3  
Engineering Group Co., Ltd.  โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว คิดเป็นมูลค่า
การลงทุน 510,000 บาท และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558   
มีมติอนุมัติแก้ไขรูปแบบการร่วมลงทุนจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทจ�ากัด ในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้า 
ซีอาร์ 3 และสหการ จ�ากัด” ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

        ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยบริษัท 

  สหการวิศวกร จ�ากัด

  บริษัท กิจการร่วมค้า 

  เอสเคเค จ�ากัด

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี

  อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

ทีอาร์ซี อินเตอร์        

  เนชั่นแนล ลิมิเต็ด 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี 

  อินเตอร์เนชั่นแนล 

  ลิมิเต็ด

TRC Middle East LLC 

TRC Engineering LLC

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ - สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้ลงทุน

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ไทย

ฮ่องกง

สาธารณรัฐ

   สุลต่าน  

   โอมาน

สาธารณรัฐ

   สุลต่าน 

   โอมาน

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2557

-

10 

เหรียญฮ่องกง

150,000

Omani Rial

250,000

Omani Rial

2556

1,000,000

บาท

10 

เหรียญฮ่องกง

150,000

Omani Rial

250,000

Omani Rial

2557

บาท

-

33

12,322,330

13,654,506

25,976,869

(13,654,506)

12,322,363

2556

บาท

899,700

33

8,099,630

13,654,506

22,653,869

(13,654,506)

8,999,363

2557

ร้อยละ

-

100.00

70.00

70.00

2556

ร้อยละ

89.97

100.00

60.00

70.00
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14. เงินลงทุนในการร่วมค้า
 เงินลงทุนในการร่วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน    
ในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯได้รับงานส่วนที่รับผิดชอบมาด�าเนินการ ซึ่งผล
ก�าไรจากการด�าเนินงานได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนร่วมค้าของกิจการร่วมค้า SSP มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการและช�าระ
บัญชี  ซึ่งกิจการร่วมค้าได้อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี ทั้งนี้ งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ไม่ได้รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าดังกล่าว เน่ืองจากผลกระทบของรายการดังกล่าวไม่มี
สาระส�าคัญต่องบการเงินรวม
 
 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีดังนี้
 กิจการร่วมค้า SSP
 จ�านวนรวมของส่วนได้เสียในสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่บริษัทย่อยมีอยู่ในกิจการร่วมค้า 
SSP โดยคิดตามสัดส่วนของการร่วมทุนเป็นดังนี้

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่  

วันที่ 1 มกราคม 2557 

ถงึวนัที ่30 พฤศจิกายน 2557

12

(7)

5

ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

(22)

(22)

(หน่วย: พันบาท)

กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

กิจการร่วมค้าซิโนเปค

   -ทีอาร์ซี

ถือหุ้นโดยบริษัท

   สหการวิศวกร จ�ากัด

กิจการร่วมค้า SSP

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ

ลักษณะธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

2557

ร้อยละ

30

40

2557

2,376

1,092

3,468

(1,092)

2,376

2557

2,376

69

2,445

-

2,445

2557

-

-

-

2556

ร้อยละ

-

40

2556

-

1,092

1,092

(1,092)

-

2556

-

69

69

-

69

2556

-

(22)

(22)

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในการร่วมค้าในระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

สินทรัพย์สุทธิ

31 ธันวาคม 2557

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม  2556

423

1

424

(355)

69

(หน่วย: พันบาท)
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15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 เงินลงทุนระยะยาวอื่นตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้                   
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ด (TRCI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหุ้นของบริษัท เหมืองแร่โปแตช 
อาเซียน จ�ากัด (มหาชน) (APMC) เพิ่มขึ้นโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ APMC จ�านวน 250,000 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50 ล้านบาท การลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ท�าให้ TRCI ถือหุ้นใน APMC คิดเป็น
ร้อยละ 4.48 ของทุนช�าระแล้วในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ TRCI ได้ช�าระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558
 ต่อมา ในช่วงเดือนมกราคม 2558 APMC ได้ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้นท�าให้สัดส่วนการ
ถือหุ้นของ TRCI ใน APMC ลดลงเป็นร้อยละ 4.40 

        ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี                   

   อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

เอเชีย แอฟริกา 

   เอ็นเนอจี ลิมิเต็ด 

เรนโบว์ พาวเวอร์ 

   อินทิเกร็ดเต็ด 

   คอนเซ็ปต์ 

ลักษณะธุรกิจ

ผู้ลงทุน

พัฒนาและลงทุนใน

   อุตสาหกรรมก๊าซ

   ธรรมชาติ

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ฮ่องกง

สาธารณรัฐ

   ไนจีเรีย

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2557

64 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

6,957 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2556

64 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

6,957 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2557

บาท

2,010

243,518

2556

บาท

2,010

243,518

2557

ร้อยละ

5.00

8.00

2556

ร้อยละ

5.00

8.00

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี 

   อินเตอร์เนชั่นแนล

   ลิมิเต็ด

บริษัท เหมืองแร่โปแตช

   อาเซียน จ�ากัด 

   (มหาชน) 

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ขุดเจาะเหมืองแร่ ไทย 50,000,000 

บาท

50,000,000 

บาท

50,000,000

50,245,528

(245,528)

50,000,000

50,000,000

50,245,528

(245,528)

50,000,000

3.50 3.50
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ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2556 (24 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2557 (22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

-

-

-

-

-

114,791

114,791

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7,380

(29,601)

-

168

20,255

14,640

200,589

52,718

(32,365)

(3,670)

496

258,193

325,381

455,000

41,941

52,718

64

-

(3,180)

-

3,229

175

112

13,392

-

(296)

-

110,077

38,835

34,881

16,821

(1,739)

-

90

52,606

32,464

50,697

-

-

-

-

-

99,471

12,671

15,061

(1,025)

(194)

238

72,026

25,005

41,259

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

ที่ดิน

114,791

-

-

-

-

-

114,791

-

-

-

-

-

114,791

-

-

-

-

-

-

อาคาร

52,016

-

-

-

2,676

2,256

56,948

-

(29,601)

-

193,343

154

220,844

36,506

3,670

-

-

2,132

42,308

รวม

450,288

117,042

(4,141)

(2,689)

-

5,895

566,395

183,831

(33,205)

(4,227)

-

399

713,193

199,971

41,941

(3,042)

(2,571)

4,715

241,014

ส่วน

ปรับปรุง

สินทรัพย์

เช่า

6,328

192

-

-

-

-

6,520

-

-

(3,179)

-

-

3,341

6,328

17

-

-

-

6,345

เครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

126,229

10,023

(332)

(104)

-

-

135,816

9,911

-

(825)

56

-

144,958

84,065

13,074

(88)

(70)

-

96,981

ยานพาหนะ

62,927

9,741

(3,760)

-

-

990

69,898

35,801

(2,457)

-

-

61

103,303

28,092

11,711

(2,927)

-

558

37,434

งานระหว่าง

ก่อสร้าง

12,553

89,594

-

-

(2,676)

-

99,471

106,543

-

-

(193,343)

-

12,671

-

-

-

-

-

-

เครื่อง

ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

75,444

7,492

(49)

(2,585)

-

2,649

82,951

31,576

(1,147)

(223)

(56)

184

113,285

44,980

13,469

(27)

(2,501)

2,025

57,946

(หน่วย: พันบาท)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
 

รายงานประจ�าปี 2557159

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2556 (11 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2557 (17 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

113,201

-

-

-

-

113,201

-

-

-

-

113,201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113,201

113,201

อาคาร

20,351

-

-

-

2,676

23,027

-

-

-

193,343

216,370

7,902

2,280

-

-

10,182

5,915

-

-

16,097

12,845

200,273

รวม

269,694

115,638

(2,460)

(2,101)

-

380,771

175,496

(531)

(3,912)

-

551,824

83,761

19,212

(2,001)

(2,011)

98,961

31,454

(531)

(3,510)

126,374

281,810

425,450

19,212

31,454

ส่วน

ปรับปรุง

สินทรัพย์

เช่า

6,328

192

-

-

-

6,520

-

-

(3,179)

-

3,341

6,328

17

-

-

6,345

63

-

(3,179)

3,229

175

112

เครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

52,491

9,699

(333)

(53)

-

61,804

6,183

-

(596)

-

67,391

28,307

8,479

(88)

(46)

36,652

8,469

-

(198)

44,923

25,152

22,468

ยานพาหนะ

31,689

9,741

(2,123)

-

-

39,307

33,550

(531)

-

-

72,326

18,963

4,310

(1,911)

-

21,362

9,804

(531)

-

30,635

17,945

41,691

งานระหว่าง

ก่อสร้าง

12,553

89,594

-

-

(2,676)

99,471

106,543

-

-

(193,343)

12,671

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,471

12,671

เครื่อง

ตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

33,081

6,412

(4)

(2,048)

-

37,441

29,220

-

(137)

-

66,524

22,261

4,126

(2)

(1,965)

24,420

7,203

-

(133)

31,490

13,021

35,034

(หน่วย: พันบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว          
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 148 
ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 59 ล้านบาท) (2556: 154 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 50 ล้านบาท)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 1 ล้านบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อาคารของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็ม
จ�านวนแล้ว ได้ตั้งอยู่บนที่ดินภายใต้สิทธิการเช่าของลูกค้ารายหนึ่ง (2557: ไม่มี)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้น�าที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 100 ล้านบาท  
ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
ประกอบด้วย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�านวน 1,271 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,192 ล้านบาท) (2556: 
3,145 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 2,998 ล้านบาท) วงเงินดังกล่าวค�้าประกันโดยการจ�านองที่ดินของ 
บริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 และโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้และจ�าน�าเงินฝาก
ประจ�าธนาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:

ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:

ราคาทุน

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม

14,643

(5,811)

 8,832

11,521

(5,717)

5,804

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

14,230

(5,710)

8,520

11,107

(5,658)

5,449

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ตัดจ�าหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิ

     ตามบัญชี ณ วันที่ตัดจ�าหน่าย

ค่าตัดจ�าหน่าย

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2557

5,804

4,119

(45)

(1,046)

8,832

2557

5,449

4,119

(45)

(1,003)

8,520

2556

5,425

1,373

-

(994)

5,804

2556

5,094

1,311

-

(956)

5,449

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญา

   ใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
2557

-

2557

-

2556

5.5 - 6.0

2556

33,373

จ�านวนเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
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เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2557

357,265

-

7,939

93,186

458,390

2557

294,860

5,120

7,862

76,174

384,016

2556

253,360

-

920

67,099

321,379

2556

136,922

4,722

810

49,433

191,887

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯค�้าประกันโดยที่ดินของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 เป็นเงิน 
กู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.25    
ต่อปี ภายใต้สัญญาเงินกู้ระบุให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสัญญาซึ่งรวมถึงการด�ารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ี (Debt Service Coverage ratio)  
ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญา 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 50 
ล้านบาท (2557: ไม่มี)

21. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี

2557

30,500

(26,000)

4,500

2556

50,000

(19,500)

30,500

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การรับประกัน

ผลงาน

12,905

12,570

(3,098)

(4,218)

18,159

16,507

(4,510)

(1,245)

28,911

ค่าปรับ

ความล่าช้า

-

-

-

-

-

5,168

-

-

5,168

ผลขาดทุน

โครงการก่อสร้าง

272

244

(197)

(75)

244

-

-

-

244

รวม

13,177

12,814

(3,295)

(4,293)

18,403

21,675

(4,510)

(1,245)

34,323

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การรับประกัน

ผลงาน

10,518

10,570

(3,098)

(1,831)

16,159

7,800

(4,299)

19,660

ค่าปรับ

ความล่าช้า

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลขาดทุน

โครงการก่อสร้าง

272

-

(197)

(75)

-

-

-

-

รวม

10,790

10,570

(3,295)

(1,906)

16,159

7,800

(4,299)

19,660

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

22. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดย
มีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 4 ปี 
 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย

รวม

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

     ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2557

111

(9)

102

(102)

-

2557

-

-

-

-

-

2556

377

(32)

345

(243)

102

2556

-

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้อง 

    จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ 

     การตัดบัญชี                                                                                                                                            

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 

     ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่เกิน 1 ปี

111

(9)

102

รวม

111

(9)

102

รวม

-

-

-

1 - 2 ปี

-

-

-

1 - 2 ปี

-

-

-

ไม่เกิน 1 ปี

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้อง 

    จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ 

     การตัดบัญชี                                                                                                                                            

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า 

     ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ไม่เกิน 1 ปี

266

(23)

243

รวม

377

(32)

345

รวม

-

-

-

1 - 3 ปี

111

(9)

102

1 - 2 ปี

-

-

-

ไม่เกิน 1 ปี

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

23. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

ภาษีขายตั้งพัก

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

อื่นๆ

รวม

งบการเงินรวม
2557

53,196

-

2,564

55,760

2557

47,008

-

2,065

49,073

2556

8,547

3,064

2,848

14,459

2556

5,744

3,064

1,544

10,352

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

ก�าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ์

     ประกันภัย

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

งบการเงินรวม
2557

23,163

5,902

828

(3,252)

(1,579)

(14)

25,048

2557

19,160

3,671

757

-

-

-

23,588

2556

23,195

5,427

662

(4,087)

(2,162)

128

23,163

2556

19,444

3,225

605

(1,952)

(2,162)

-

19,160

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

ต้นทุนดอกเบี้ย

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวม
2557

5,902

828

6,730

3,938

2,792

2557

3,671

757

4,428

1,841

2,587

2556

5,427

662

6,089

3,569

2,520

2556

3,225

605

3,830

1,538

2,292

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวนสะสมของผลก�าไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจ�านวนทั้งสิ้น 4 ล้านบาท (2556: 2 ล้านบาท)  
(เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท 2556: 2 ล้านบาท)
 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

25. ทุนเรือนหุ้น
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีราย
ละเอียดดังนี้

 จ�านวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและสี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ภาระผูกพันตามโครงการ 

ผลประโยชน์

งบการเงินรวม

25,048

23,163

23,195

17,976

14,241

งบการเงินรวม

(1,579)

(1,583)

-

-

-

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

23,588

19,160

19,444

15,760

13,537

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

-

(1,583)

-

-

-

จ�านวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์

(หน่วย: พันบาท)

จ�านวนหุ้น

(พันหุ้น)

816,586

2,448

3,580

822,614

จ�านวนเงิน

(พันบาท)

408,293

1,224

1,790

411,307

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

(พันบาท)

257,909

9,156

13,396

280,461

ทุนช�าระแล้ว วันที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์

3 กรกฎาคม 2557

7 ตุลาคม 2557

รายการ

ณ วันต้นปี

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   ESOP-W2 ครั้งที่ 1

   ESOP-W2 ครั้งที่ 2

ณ วันสิ้นปี

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน

    จ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
2557

(ร้อยละต่อปี)

3.50 - 3.95

5.00

0.00 - 20.00

2557

(ร้อยละต่อปี)

3.95

5.00

0.00 - 14.00

2556

(ร้อยละต่อปี)

3.50 - 3.95

5.00

0.00 - 20.00

2556

(ร้อยละต่อปี)

3.95

5.00

0.00 - 14.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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26. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ / ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งท่ี 2 (ESOP-W2) จ�านวน 31,598,200 
หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.88 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลอง
การก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง ได้แก่ ราคาหุ้น  
ณ วันที่ก�าหนดราคา ซึ่งเท่ากับ 3.12 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4.70 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 65.44 
ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 2.72 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ย 
ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.01
 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขราคาใช้สิทธิ
ของใบส�าคัญแสดงสิทธิจากเดิม 4.70 บาทต่อหุ้นเป็น 3.03 บาทต่อหุ้น จากการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ 
ดังกล่าว ท�าให้มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 1.21 บาท ค�านวณโดยใช้แบบ
จ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลองได้แก่ ราคาหุ้น 
ณ วันที่ก�าหนดราคาใหม่ ซึ่งเท่ากับ 3.38 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.03 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 
63.18 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.65 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี และอัตราดอกเบี้ย
ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.22

ชนิด     :
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  :
อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ :
ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  :
อัตราการใช้สิทธิ   :

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ :

เงื่อนไขอื่น    :

ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
0.00 บาท
3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
4.70 บาทต่อหุ้น
ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่ 
กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
1) ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้าย
ของไตรมาส โดยก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกเป็นวันที่ 30 
มิถุนายน 2557 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2559 
2) ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่
ออกใหม่ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 12.5 ของ
จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
3) ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิ
ในวันก�าหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน�าไปใช้สิทธิในวัน
ก�าหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจากการ
เป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อย ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วน
ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถน�าใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรแก่กรรมการ
และ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้
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 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับ ESOP  
ดังกล่าว จ�านวน 20 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 18 ล้านบาท) (2556: 8 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 8  
ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน พร้อมกับรับรู้ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วย
จ�านวนเดียวกัน
 ในระหว่างปี ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
   ณ วันต้นปี   31,598,200 หน่วย
   ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 - 3 (9,565,897) หน่วย
   ยกเลิก       (440,395) หน่วย
   ณ วันสิ้นปี   21,591,908 หน่วย

 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ีจัดสรรให้แก่พนักงานของ 
บริษัทฯ สะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 440,395 หน่วย เนื่องจากพนักงานผู้ได้รับใบส�าคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวลาออก โดยตามเงื่อนไขการจัดสรร พนักงานที่ลาออกจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือ แต่อย่างไรก็ตาม ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกน�ามาพิจารณาจัดสรรใหม่โดยมต ิ
ของคณะกรรมการจัดการ
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครั้งที่ 3 จ�านวน 3,538,964 หน่วย ซื้อหุ้น
สามัญจ�านวน 3,538,964 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.03 บาท บริษัทฯ ได้บันทึกผลจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
ดังกล่าวรวมเป็นเงิน 10.7 ล้านบาท ไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ” โดย
แยกแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช�าระแล้วดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2558 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้น 
ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

27. ส�ารองตามกฎหมาย
 บริษัทฯ
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ 
ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
 บริษัทย่อย
 ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ�านวนผลก�าไร ซึ่งบริษัทท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองน้ันจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของบริษัท ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
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28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

29. ภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

 จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้ 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจ�าหน่าย

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม
2557

501,039

52,718

1,046

1,703,059

111,100

-

2557

327,458

31,454

1,003

1,260,774

73,794

4,119

2556

417,018

41,941

994

1,733,086

87,888

16,311

2556

286,843

19,212

956

1,329,268

61,490

75,751

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

      และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2557

73,242

(3,870)

69,372

2557

73,557

(1,586)

71,971

2556

53,410

(1,991)

51,419

2556

45,229

(1,449)

43,780

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรจากการ

      ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2557

316

316

2557

-

-

2556

432

432

2556

432

432

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

      ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

      ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

      ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์

      อื่นๆ

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2557

282,740

12% - 20%

56,431

7,430

(1,014)

6,525

-

12,941

69,372

2557

327,640

20%

65,528

7,303

(860)

-

-

6,443

71,971

2556

159,449

12% - 20%

36,820

6,219

(1,049)

10,143

(714)

14,599

51,419

2556

125,107

20%

25,021

20,522

(1,049)

-

(714)

18,759

43,780

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

 รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษ ี
ที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ดังนี้

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของก�าไรทาง
ภาษีส่วนที่เกินกว่า 30,000 โอมานเรียล

30. ก�าไรต่อหุ้น
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
 ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ 
โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณได้ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

   ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

6,865

4,935

11,800

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

3,932

4,718

8,650

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

3,681

4,249

7,930

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

3,232

3,832

7,064

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
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ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP – W2)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

   สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ

2557

(พันบาท)

214,924

-

214,924

2557

(พันหุ้น)

    

818,901*

2,465

821,366

2557

(บาท)

0.26

0.26

2556

(พันบาท)

   126,362

2556

(พันหุ้น)

816,586

2556

(บาท)

0.15

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

ก�าไรส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP – W2)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

   สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ

* รวมหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

2557

(พันบาท)

255,669

-

255,669

2557

(พันหุ้น)

    

818,901*

2,465

821,366

2557

(บาท)

0.31

0.31

2556

(พันบาท)

   81,327

2556

(พันหุ้น)

816,586

2556

(บาท)

0.10

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรส�าหรับปี

จ�านวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น 

        เงินปันผล/หุ้นปันผล

เงินปันผลจาก

    ผลประกอบการปี 2556

รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2557

เงินปันผลจาก

    ผลประกอบการปี 2555

หุ้นปันผลจาก

    ผลประกอบการปี 2555

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2556

อนุมัติโดย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

จ�านวนปันผลจ่าย

(พันบาท)

40,815

40,815

33,886

56,073

89,959

ปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

0.05

0.05

0.050358

0.083336

0.133694

31. เงินปันผล/หุ้นปันผล
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32. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้ึน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 
5 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท) (2556: 4 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท)

33. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
 ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจ 
สูงสุดด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้
 • ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 
 • ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
 • ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา
 • ส่วนงานขายและบริการอื่น
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 
 ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัยพ์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 
  การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
ส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
  ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่        
31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 
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รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก

รายได้จากการขายให้กิจการร่วมค้า

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

การ

ให้บริการ 

ก่อสร้าง

ระบบท่อ

2,088,853

462,387

(32,782)

(235,440)

296,872

การ

ให้บริการ

ระบบ

วิศวกรรม

6,930

-

(103)

(612)

77

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

งานโยธา

507,115

-

(9,797)

(31,260)

(52,269)

การขายและ

บริการอื่น

30,057

-

(10,036)

(5,611)

8,674

รวมส่วนงาน

2,632,955

462,387

(52,718)

(272,923)

253,354

รายการ

ปรับปรุงและ

ตัดรายการ

ระหว่างกัน

-

-

-

-

229

งบการเงิน

รวม

2,632,955

462,387

(52,718)

(272,923)

253,583

28,476

3,916

(3,356)

282,619

(69,372)

213,247

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้าที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

ระบบท่อ

1,999,860

(32,007)

(182,391)

(11,928)

81,148

การ

ให้บริการ

ระบบ

วิศวกรรม

246,961

(4,522)

(17,401)

(4,383)

6,860

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

งานโยธา

226,597

(5,317)

(14,055)

-

31,098

การขายและ

บริการอื่น

8,000

(95)

-

(71,368)

(62,705)

รวมส่วนงาน

2,481,418

(41,941)

(213,847)

(87,679)

56,401

รายการ

ปรับปรุงและ

ตัดรายการ

ระหว่างกัน

-

-

-

71,368

71,654

งบการเงิน

รวม

2,481,418

(41,941)

(213,847)

(16,311)

128,055

32,018

2,541

(3,143)

(22)

159,449

(51,419)

108,030

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: พันบาท)

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
 รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า
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 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
 ในปี 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 
1,396 ล้านบาท 726 ล้านบาท และ 129 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้
บริการก่อสร้างงานโยธา (ปี 2556 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสองราย เป็นจ�านวนเงิน 1,312 ล้านบาท  
และ 265 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ)

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและ
การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นจ�านวนเงินประมาณ 688 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้าน
เหรียญยูโร (เฉพาะของบริษัทฯ: 621 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านเหรียญ ยูโร) (2556: 
406 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านเหรียญยูโร เฉพาะของบริษัทฯ: 336 ล้านบาท 1  
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านเหรียญยูโร)

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร รถยนต์
และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่ 
บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย

ประเทศสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

รวม

รายได้จากกิจการร่วมค้า

ประเทศไทย

รวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) 

ประเทศไทย

ประเทศสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

รวม

2556

2,269,897

256,587

2,526,484

-

-

321,883

16,107

337,990

2557

2,441,811

194,307

2,636,118

462,387

462,387

464,216

3,703

467,919

(หน่วย: พันบาท)

จ่ายช�าระ

     ภายใน 1 ปี

     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2557

10

5

2557

9

5

2556

12

7

2556

10

6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)
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34.3   หนังสือค�้าประกันธนาคาร
 หนังสือค�้าประกันออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

34.4 การค�้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อยใน
วงเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

35. คดีฟ้องร้อง
 35.1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหน่ึงให้ยึด
หนังสือค�้าประกันตามข้อเสนอทางการค้าที่บริษัทฯ ได้วางไว้ต่อธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เนื่องจาก 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษัทฯไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวได้
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลาง
เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนังสือค�้าประกันและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 27.5 ล้านบาทพร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะช�าระแล้วเสร็จ เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของบริษัทฯ เพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามข้อเสนอทางการค้า นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้ยื่นค�าร้อง
ขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองกลาง เพ่ือขอให้ศาลมีค�าสั่งก�าหนดมาตรการคุ้มครองหนังสือค�้าประกัน
จนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งในคดีนี้
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งยกค�าขอให้ศาลมีค�าส่ังก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองหนังสือค�้าประกันดังกล่าว โดยให้เป็นสิทธิของธนาคารที่จะพิจารณาว่าควรจะช�าระเงินตามหนังสือค�้า
ประกันหรือไม่ อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ มีสิทธิยื่นค�าร้องอุทธรณ์ค�าสั่งก�าหนดมาตรการคุ้มครองก่อนการพิพากษา
ต่อศาลปกครองสูงสุด 
 ผู้บริหารของบริษัทฯ เห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางและผลของคดี
ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้บันทึก
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจ�านวน 20 ล้านบาทไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว

ค�้าประกันการก่อสร้างและการ

ประมูลงานก่อสร้าง 

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับ 

    ล่วงหน้าและเงินประกันผลงาน

ค�้าประกันอื่น ๆ

รวม

2557

934 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

279 ล้านบาท

31 ล้านบาท

1,244 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

2557

779 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

261 ล้านบาท

8 ล้านบาท

1,048 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

2556

866 ล้านบาท

6 ล้านเหรียญสหรัฐ

456 ล้านบาท

1 ล้านเหรียญสหรัฐ

8 ล้านบาท

1,330 ล้านบาท

7 ล้านเหรียญสหรัฐ

2556

705 ล้านบาท

6 ล้านเหรียญสหรัฐ

309 ล้านบาท

1 ล้านเหรียญสหรัฐ

6 ล้านบาท

1,020 ล้านบาท

7 ล้านเหรียญสหรัฐ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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 35.2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อ 
ศาลแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญาจ้างท�าของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 17.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ
 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การในคดีดังกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค�าฟ้องของ
คู่กรณี โดยบริษัทย่อยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องบริษัทย่อย และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าผลงานตามสัญญาดัง
กล่าวจ�านวน 10.9 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย
 เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2557 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อย ช�าระค่าเสียหายให้กับบริษัทคู่กรณี 
จ�านวน 11.01 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ และ
ค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ล้านบาทแทนคู่กรณี   
 แต่บริษัทย่อยยังมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาล
ชั้นต้น  เนื่องจากบริษัทย่อย และ คู่กรณีได้ท�าบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาจ้างเหมาฯ คู่กรณีกับบริษัทย่อย เป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธิ์ผลประโยชน์ โดยต่างฝ่ายต่างรับผิด
ชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใดต้องรับผิดหรือร่วมกันรับผิดระหว่างกัน และ/หรือรับผิดแทนกัน
กับบุคลภายนอก แสดงว่าโจทก์ได้สละสิทธิโต้แย้ง มีผลให้บริษัทย่อยและโจทย์ตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
 เนื่องจากคดีดังกล่าว บริษัทย่อยด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว ซึ่งบริษัทย่อย เชื่อ
มั่นว่าข้อเท็จจริงของบริษัทย่อยและข้อกฎหมายสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ บริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในบัญชี

 35.3 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ต่อศาล
ปกครองกลางเพื่อขอให้ช�าระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ�านวน 13.4 ล้านบาท มาหักกับ
เงิน 7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณี
ช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 6.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ย่ืนค�าให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันท่ี 20 
สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้นสูงเกินจริง และจากรายงานการพิจารณาค่า
สินไหมทดแทนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคู่กรณีได้มีมติจ่ายค่าสินไหมให้กับ
บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 0.8 ล้านบาทดังนั้นจึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท
 หลังจากนั้นมีการแก้ไขค�าร้องและค�าให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 
 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การแก้ไขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับเงินค่า
ธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง
เรื่องดังกล่าว และให้บริษัทย่อยช�าระเงินจ�านวน 7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อ
ด�าเนินการตามสัญญาจ้าง 
 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีค�า
พิพากษาให้คู่กรณีน�าเงินค่าเสียหายจ�านวน 19.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงิน
ล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็น
จ�านวนเงิน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น ทั้งนี้ คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การ
ปฏิเสธค�าฟ้องของบริษัทย่อย โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคู่กรณี และขอให้บริษัทย่อยคืนเงินล่วงหน้า
ให้กับคู่กรณี
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 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยได้รับช�าระเงิน 3.3 ล้านบาท 
และให้ช�าระเงินคืนคู่กรณีจ�านวน 4.4 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครอง
สูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555
 เนื่องจากผลของคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน

 35.4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและพวก (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และ
พวกต่อศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อย
ละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 
2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์และ
ขอให้ศาลยกฟ้อง
 เนื่องจากคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัทฯเชื่อมั่นว่า
บริษัทฯจะไม่ได้รับผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวนี้ จึงยังมิได้บันทึกประมาณ
การหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้
กู้ยืม/เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อ่ืน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหาร ความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า รายได้ที่ยังไม่เรียก
ช�าระ และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงน้ีโดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ 
จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้า รายได้ที่ยัง
ไม่เรียกช�าระ และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืมระยะส้ัน เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเงินกู้ยืมระยะ
ยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 
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 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

300

-

-

22

322

-

-

-

-

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

2

877

78

-

957

458

28

-

486

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

305

-

-

13

318

-

-

31

31

รวม

607

877

78

35

1,597

458

28

31

517

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

0.10 - 2.07

-

-

0.10 - 2.38

-

-

MLR - 1.25

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

50

-

-

33

83

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

4

253

106

-

363

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

142

-

-

50

192

รวม

196

253

106

83

638

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

0.125 - 0.65

-

-

0.40 - 2.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

33

-

-

1

-

34

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

-

321

16

-

-

337

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

-

-

-

-

50

50

รวม

33

321

16

1

50

421

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

5.50 - 6.00

-

-

2.35

MLR - 1.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

250

-

-

37

9

296

-

-

-

-

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

1

725

73

-

-

799

384

17

-

401

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

205

-

-

-

5

210

-

-

31

31

รวม

456

725

73

37

14

1,305

384

17

31

432

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

0.10 - 2.07

-

-

3.50 - 7.00

0.10 - 2.38

-

-

MLR - 1.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

-

-

-

36

19

55

-

-

-

-

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

-

93

101

-

-

194

192

8

-

200

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

38

-

-

-

28

66

-

-

50

50

รวม

38

93

101

36

47

315

192

8

50

250

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

0.40 - 0.65

-

-

3.50 - 7.00

0.40 - 2.50

-

-

MLR - 1.25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่เก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าและให้บริการ
เป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
และไม่ได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

เหรียญสิงคโปร์

2557

(พัน)

2,855

-

-

2557

(พัน)

604

234

49

2557

32.9630

40.5030

24.8959

2556

(พัน)

2,744

44

-

2556

(พัน)

795

146

-

2556

32.81360

45.02165

25.88260

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

โอมานเรียล

เหรียญสิงคโปร์

2557

(พัน)

2,871

-

74

-

2557

(พัน)

604

234

-

49

2557

32.9630

40.5030

85.6182

24.8959

2556

(พัน)

2,759

44

65

-

2556

(พัน)

795

146

-

4

2556

32.81360

45.02165

85.23015

25.88260

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)
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36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบไปด้วย เงินให้กู้ยืมและ 
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�าระหนี้สิน 
ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

37. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่ 
เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.90:1 (2556: 0.71:1) และ
เฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.87:1 (2556: 0.60:1)

38. การอนุมัติงบการเงิน
 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
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No.8, Soi Sukhapiban 5, Soi 32, Tharang, 
Bang Khen District, Bangkok 10220 THAILAND
Tel. +66 2022 7777  Fax +66 2022 7788
www.trc-con.com
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