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สารจากประธานกรรมการ
 ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
มีการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าประมูลงานโครงการ 
รับ เหมาก ่อสร ้ า งขนาดใหญ ่จากภาคเอกชนและโครงการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานจากภาครัฐบาล และเพื่อการพัฒนาโครงการ
วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอันเป็น 
เป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ปี 2557 อาทิเช่น การเตรียมโครงสร้างทาง 
การเงินโดยการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ การเพิ่มจ�านวนและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การ 
ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการเข้าประมูลงาน เป็นต้น ผลก�าไรสุทธิของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558 อยู่ที่ 305.96 ล้านบาท รายได้จาก
การให้บริการก่อสร้างอยู่ที่ 3,880.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
ร้อยละ 42.36 และ 25.36 ตามล�่าดับ ในระหว่างปี 2558 และช่วง 
ต้นปี 2559 กลุ่มบริษัททีอาร์ซีได้ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญบริษัท  
อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) เป้าหมายคือการถือหุ ้น
ประมาณร้อยละ 25 ภายในไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จากภาค
เอกชนคือ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และจากภาครัฐบาลอาทิเช่น 
กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภูมิภาค และโรงงานยาสูบ ณ สิ้นปี 
2558 กลุ่มบริษัทฯ มีงานในมือ รวม 11 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้
รับรู้รายได้ 6,402 ล้านบาท นอกจากนั้นแล้ว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 บริษัทฯ ยังได้รับ Letter of Award งานรับเหมาก่อสร้าง  
Surface Processing and Facilitiesโครงการก่อสร้างเหมืองแร่ 
โปแตซ จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน
ประมาณ 35,000 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือของกลุ่มบริษัทฯ 
แตะระดับสูงสุด 40,634 ล้านบาท
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 จากการที่บริษัทฯ เคยได้รับรางวัล SET Award 2013 จ�านวน 3 รางวัล คือ คือ รางวัลการ 
รายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น และรางวัลผลการด�าเนินงานดีเด่นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2558 นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้รับ
รางวัล SET Award 2015 รางวัลดีเด่น 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงาน หรือ  
Company Performance Awards และ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ Investor  
Relations Awards ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 
3,000 – 10,000 ล้านบาท และต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินผลงาน 
คู่ค้าในระบบคุณภาพ ISO ประจ�าปี จากส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ในระดับ 
“เกรดเอ” ส�าหรับทุกหัวข้อการประเมิน
 คณะกรรมการบริษัทยังคงเป้าหมายในการได้รับมาตรฐาน National Total Quality Control Award 
ภายในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงการปลูกจิตส�านึกให้พนักงานด้านการดูแลรักษาคุณภาพและความปลอดภัยควบคู่กับการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
CSR และกิจกรรมด้านความปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate  
Communication) เพื่อรับผิดชอบงานด้าน CSR และพัฒนาการสื่อสารระหว่างองค์กรและผู้บริหารระดับสูงกับ
พนักงาน มีการจัดกิจกรรมโครงการ CSR ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา การพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และสานต่อโครงการ CSR ระยะยาวที่เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2556 คือ “โครงการสู่บ้านเกิด” 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน 
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน และความร่วมมือท�างานอย่างเข้มแข็งของผู้บริหารและพนักงาน จะน�าพาให้ 
กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคงภายใต้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป

           (นางไพจิตร รัตนานนท์)
               ประธานกรรมการ
                                                           24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตร และ 
ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการด�าเนินงานตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี 

 ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าประชุม 
ดังนี้  
 1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
 2. พล.ต.อ. จรัมพร สุระมณี      กรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
 3. นายอรุณ จิรชวาลา       กรรมการตรวจสอบ   เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

 กิจกรรมส�าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ�าทุกไตรมาส สรุปได้ดังนี้้
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2558  รายงานของผู้สอบบัญชี รายงาน 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้สอบถาม และรับฟังค�าชี้แจงจาก 
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน  และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมี 
ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 สอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดและไม่พบประเด็น 
ที่เป็นสาระส�าคัญ   
 สอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานโดยพิจารณารายงานการตรวจสอบ
ภายใน และรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา
และไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส�าคัญ
 ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายใน  
งบประมาณ คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมขอบเขตการท�างาน ให้ความเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน  และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการปฎิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม  
รัดกุมยิ่งขึ้น  และน�าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผลการตรวจสอบที่ส�าคัญต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ฝ่ายจัดการรับทราบ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการ 
ให้บริการ และการให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา  
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ในการแต่งต้ังบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2558 ของ 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด โดยมีค่าตอบแทนเป็น 
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จ�านวนเงิน 930,000 บาท และ 820,000 บาทตามล�าดับ โดยนอกจากการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ  
และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดแล้ว บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 12.25 ณ สิ้นปี 2558
 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นอิสระ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไป 
ตรงมา โดยมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�าปี 2558 ได้แสดงข้อมูลอันเป็น 
สาระส�าคัญ และเชื่อถือได้  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด  

           (รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)
               ประธานกรรมการตรวจสอบ
                                24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ที
อาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มี
การพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลัก
การประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�างบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและ
โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป    
 ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับ
ใช้ในปีปัจจุบัน รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินแต่อย่างใด และส�าหรับมาตรฐาน 
การบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตนั้น  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่ง 
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต 
หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับ 
การปฏิบัติหน้าที่ปี 2558 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสามารถสร้างให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ได้อย่างถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

           (นางไพจิตร รัตนานนท์)
               ประธานกรรมการ
                                                           24 กุมภาพันธ์ 2559
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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 (นายภาสิต ลี้สกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์) โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็น
ส่วนใหญ่ (4 คน ใน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดให้มีการประชุมในปี 2558 รวม 2 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
 การประชุมครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม
 1. พิจารณาน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • พิจารณาแต่งตั้งนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธาน 
   เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด แทนนายสมัย ลี้สกุล โดยให้มีผล 
   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
  • พิจารณาแต่งตั้งนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานกรรมการบริษัท  
   สหการวิศวกร จ�ากัด แทนนายสมัย ลี้สกุล
  • พิจารณาแต่งต้ังนายโลห์ อิง คี ที่ปรึกษาโครงการเป็นกรรมการแทน รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี  
   ที่ลาออกในระหว่างปี 2557
  • พิจารณาคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ได้พิจารณา 
   หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารด้วย
  • พิจารณาเงินเดือนของนายภาสิต ลี้สกุล และนายสมัย ลี้สกุล หลังการได้รับการแต่งตั้งเป็น 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ตามล�าดับ
  • พิจารณาแต่งตั้งนายภาสิต ลี้สกุล เข้าด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยแทน
   นายสมัย ลี้สกุล 

 2. น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ในการแต่งตั้ง 
  กรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ 3 คน คือ รศ.พิเศษ เสตเสถียร รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  
  และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและค่าตอบแทน 
  กรรมการปี 2558

 การประชุมครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม  
  พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2559 และโบนัสปี 2558 ของบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

                                 (พล. ต. อ. จรัมพร สุระมณี)   
                        ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
                                       12  มกราคม 2559
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล 
และการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน  ตั้งแต่ปี 2555  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรม
การบรรษัทภิบาล เพื่อสอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และเสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ 
เกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ไปด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจ 
ว่าเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รับทราบผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2558 
ของบริษัทฯ  (บริษัทฯ ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก”)  และร่วมพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงของ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยใช้ในการประเมินโครงการส�ารวจ 
การก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2558 และ 2559  และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่ออนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารฉบับปี 2558 และได้
ประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน  ตลอดจนเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการด�าเนินงานภายใต้  
หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู ้บริหารและพนักงานน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ไปใช้ปฏิบัติและสร้างเสริมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการรับทราบ 
การด�าเนินงานด้าน CSR ของบริษัทฯ 

                                 (นายอรุณ  จิรชวาลา)   
                               ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
                                       24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญในการน�าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
การบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และดูแลผู ้มีส่วนได้เสียได ้
อย่างเหมาะสม ภายใต้สภาพแวดล้อม และความไม่แน่นอนในการด�าเนินธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 
และในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ จ�านวน 2 ครั้ง 
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพ่ือสอบทานการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่
ส�าคัญ  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานสนับสนุน ด้านการตลาด และ
โครงการที่ก�าลังด�าเนินการ โดยครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
  - ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 
  - ความเสี่ยงด้านการเงิน
  - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฎิบัติหน้าที่ในการประเมิน และการบริหารความเสี่ยงด้วย 
ความรอบคอบ และเพียงพอที่จะท�าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

                                   (นายอรุณ  จิรชวาลา)   
                               ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
                                       24 กุมภาพันธ์ 2559
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คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1. นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายอรุณ จิรชวาลา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. รศ. พิเศษ เสตเสถียร
กรรมการอิสระ

5. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ

6. นายสมัย ลี้สกุล
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

8. นายภาสิต ลี้สกุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9. นายโลห์ อิง คี
กรรมการ
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10. นายศักดา ตันติวัฒนกูล
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1

11. นายเชวง รีศรีกิตต์
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2

12. นายชยุต  วัฒกภาคย์
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 

และเลขานุการบริษัท

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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     1. นางไพจิตร รัตนานนท์ (อายุ 60 ปี)

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศวกร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :               25 เมษายน 2548
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          25.123% (1,136,213,580 หุ้น) 
                                                                           ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท เคพีเค         
                                                                           1999 จ�ากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มารดานายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ 
                                                                           และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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
                                    - สถาบันวิทยาการพลังงาน : 
                                      หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
                                    - สถาบันวิทยาการตลาดทุน : 
                                      หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2548-ปัจจุบัน        ประธานกรรมการ 
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่น :

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

2547 - 2558

ต�าแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
  TRC International Limited ประเทศฮ่องกง
  บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด
  บริษัท ไทยโตกุชูไก จ�ากัด

คณะกรรมการ

บริษัท

10/10

คณะกรรมการ

จัดการ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหาร

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น
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คณะกรรมการ

บริษัท

10/10

คณะกรรมการ

จัดการ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหาร

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

4/4

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

2/2

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

1/1

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2/2

     2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :              9 สิงหาคม 2550
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท :  8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.104% (4,683,330 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2556-ปัจจุบัน        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
             2555-ปัจจุบัน        กรรมการบรรษัทภิบาล
             2552-ปัจจุบัน        ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
             2550-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :   ไม่มี
     - กิจการอื่น : 

ช่วงเวลา
2557

2556 - 2557
2554 - 2556
2553 - 2554

ต�าแหน่ง
  ที่ปรึกษาผู้บัญชาการต�ารวจ
  (ด้านนิติวิทยาศาสตร์)
  ที่ปรึกษา (สบ.10)
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
  ผู้บัญชาการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
  ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานส�ารวจ
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ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2552 - 2558
2551 - 2558

2551-  2557

ต�าแหน่ง
  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการ
  กรรมการ
  ประธานกรรมการ
  กรรมการอิสระและ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)*
  บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน)*
  บริษัท พลังโสภณ จ�ากัด
  บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จ�ากัด
  ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน)

  บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ากัด

     3. นายอรุณ จิรชวาลา (อายุ 62 ปี)

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และสรรหา  ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล 
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :               18 มิถุนายน 2552
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท :  6 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.050% (2,250,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
                                    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม :          ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
      - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
                                        - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2005
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2557-ปัจจุบัน        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
             2556-ปัจจุบัน        ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
             2555-ปัจจุบัน        ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
             2552-ปัจจุบัน         กรรมการอิสระ 
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :   2  แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
     - กิจการอื่น :  

คณะกรรมการ

บริษัท

10/10

คณะกรรมการ

จัดการ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหาร

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

4/4

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

2/2

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

1/1

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2/2
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ช่วงเวลา
2553 - 2557

2534 - 2555

ต�าแหน่ง
  Executive Vice President,
  Banking Finance 1 and
  Capital Market Division
  กรรมการอิสระ และ 
  กรรมการตรวจสอบ 

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

  บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด (มหาชน)  

     4. รศ. พิเศษ เสตเสถียร (อายุ 59 ปี)

กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :               25 เมษายน 2548
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.050% (2,250,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา
การอบรม :             ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
                                         - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
                                         - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2552-ปัจจุบัน         กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
             2548-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ
             2548-2556         กรรมการตรวจสอบ
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :   ไม่มี

     - กิจการอื่น :                 ไม่มี

คณะกรรมการ

บริษัท

9/10

คณะกรรมการ

จัดการ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหาร

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

2/2

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น
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รายงานประจ�าปี 2558
15

ช่วงเวลา
2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2538 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่ง
 - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

 - กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
   ตรวจสอบ 
   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
   ตรวจสอบ
   รองศาสตราจารย์คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษัิท สตาร์สไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
  จ�ากัด (มหาชน)*
  บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)*
  บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)*

  บริษัท เจตาแบค จ�ากัด

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     5. รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  (อายุ 52 ปี)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :               25 เมษายน 2548
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 10 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.077% (3,466,665 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
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
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2552-ปัจจุบัน        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
             2548-ปัจจุบัน        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :   3 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)
     - กิจการอื่น :

คณะกรรมการ

บริษัท

9/10

คณะกรรมการ

จัดการ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหาร

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

4/4

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

2/2

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น
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     6. นายสมัย ลี้สกุล  (อายุ 60 ปี)

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :              9 พฤษภาคม 2550
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท :  8 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

* ลาออกจากต�าแหน่งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :         0.100% (4,535,898 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดานายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ 
                                                                          และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
                                      สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                                    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                           - ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 16
การอบรม :           - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
                                      - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
                                        - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
                                    - สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : 
                                      หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)
                                    - สถาบันวิทยาการตลาดทุน : 
                                      หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 7)
                                    - สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร : 
                                      หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2558-ปัจจุบัน        ประธานกรรมการบริหาร 
             2550-ปัจจุบัน        กรรมการ 
             2556-2558            กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ
             2552-2558          กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
             2550-2558              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     

คณะกรรมการ

บริษัท

10/10

คณะกรรมการ

จัดการ

4/6*

คณะกรรมการ

บริหาร

2/2

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

1/1*

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น
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ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน
2550 - 2558

2557
2555 - 2557
2545 - 2556

ต�าแหน่ง
  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ประธานกรรมการ
  รองประธานกรรมการ
  เลขาธิการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บริษัท  อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)
  TRC Engineering LLC 
  สาธารณรัฐสุลต่าน โอมาน
  TRC Middle East LLC 
  สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
  TRC International Limited ประเทศฮ่องกง   
  และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐ
  เมอริเชียส
  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
  บริษัท ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด
  สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่ง   
  ประเทศไทย

     - กิจการอื่น : 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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     7. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ (อายุ 54 ปี) 

- กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด และผูอ้�านวยการสายงานการตลาดทอีาร์ซแีละสหการวศิวกร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 
  และกรรมการจัดการ ทีอาร์ซี
 
วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :               9 สิงหาคม 2550
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 8 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.025% (1,125,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
                                    - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม :        - 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  
                                    - คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
                                      หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” รุ่นที่ 3/2557 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2558-ปัจจุบัน         กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
             2556-ปัจจุบัน        กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
             2555-ปัจจุบัน        กรรมการบรรษัทภิบาล 
             2550-ปัจจุบัน         กรรมการ และกรรมการจัดการ 
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :   1 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอื่น)

คณะกรรมการ

บริษัท

10/10

คณะกรรมการ

จัดการ

18/20

คณะกรรมการ

บริหาร

2/2

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

2/2

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

1/1

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2/2
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ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่ง
   กรรมการบรหิาร
   ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาด และ 
   ผูอ้�านวยการสายงานการตลาด 
   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ
   กรรมการ

   กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั
  

  บรษิทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)*
  TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC 
  สาธารณรฐัสลุต่านโอมาน
  บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั

     - กิจการอื่น :  



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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     8. นายภาสิต ลี้สกุล (อายุ 32 ปี)

- กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร 
- ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริหาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหาร
  ความเสี่ยง ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :               21 มีนาคม 2556
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 2 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558))
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ : รเข้าร่วมประชุมกรรมการ:
. 

* เข้ารับต�าแหน่งวันที่  1 เมษายน 2558 แทนนายสมัย ลี้สกุล
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.010% (450,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บุตรนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการ 
                                                                           บริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน  McCallum Graduate School of  Business, 
                                      Bentley University สหรัฐอเมริกา
การอบรม :         - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
                                    Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013  
                                    - สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: 
                                      หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3
                                    - คณะต�ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ: 
                                      โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1 
                                    - สถาบันพระปกเกล้า: 
                                      หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
                                    - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: 
                                      หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7
                                    - NIDA-Wharton: 
                                      หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5

คณะกรรมการ

บริษัท

10/10

คณะกรรมการ

จัดการ

20/20

คณะกรรมการ

บริหาร

2/2

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

1/1*

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2/2



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
21

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2558-ปัจจุบัน        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ กรรมการบริหาร
                                      กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
             2556-ปัจจุบัน        กรรมการ 
             2554-ปัจจุบัน        กรรมการจัดการ 
             2556-2558            รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
             2555-2558            ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด
             2553-2555            รักษาการผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน 
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่นๆ : 

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่ง
   ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร   
   ประธานกรรมการจดัการ   
   กรรมการ
   กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั

  ชมรมนกัลงทนุสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 
  บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
22

ช่วงเวลา
2548 - 2556

2548 - 2556

ต�าแหน่ง
   ผูอ้�านวยการโครงการ

   กรรมการผูจ้ดัการ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษัิท ไทย โรตารี ่เอน็จิเนียริง่ จ�ากัด 
  ประเทศสงิคโปร์
  บรษัิท ไทย โรตารี ่เอน็จิเนียริง่ จ�ากัด (มหาชน)

     9. นายโลห์ อิง คี (อายุ 57 ปี)

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ และผู้อ�านวยการโครงการ ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ :              17 มีนาคม 2558
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ :

* เข้ารับต�าแหน่งวันที่ 17 มีนาคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.015% (668,375 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   Technical Diploma in Mechanical Engineering
                Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
การอบรม :                   ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
                                      Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008  
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2558-ปัจจุบัน          กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ
             2556-ปัจจุบัน            ผู้อ�านวยการโครงการ
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่น :

คณะกรรมการ

บริษัท

7/7*

คณะกรรมการ

จัดการ

11/20

คณะกรรมการ

บริหาร

2/2

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
23

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่ง
   กรรมการ 

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั

     10. นายศักดา ตันติวัฒนกูล (อายุ 58 ปี)

- กรรมการจัดการ และผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1 ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง :        1 กุมภาพันธ์ 2542
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :      16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ :       18/20
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.008% (375,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2556-ปัจจุบัน         ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1
             2548-ปัจจุบัน         กรรมการจัดการ
             2542-2556           ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
      - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
      - กิจการอื่น :



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
24

     11. นายเชวง รีศรีกิตต์ (อายุ 57 ปี)

- กรรมการจัดการ และผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2 ทีอาร์ซี
- กรรมการ สหการวิศวกร

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง :        1 กุมภาพันธ์ 2542
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :     16 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ :       3/20
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.017% (750,000 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2556-ปัจจุบัน          ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2
             2548-ปัจจุบัน         กรรมการจัดการ
             2542-2556          ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่น :

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่ง
   กรรมการ 

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
25

ช่วงเวลา
2555 - 2557

2553 - 2555

2552 - 2553

ต�าแหน่ง
   ผูต้รวจสอบในช�านาญการอาวโุส
   
   หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงนิ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ
  แห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
  ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  บริษัท เซอรา ซี-เคียว จ�ากัด

     12. นายชยุต วัฒกภาคย์ (อายุ 50 ปี)

กรรมการจัดการ และผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นด�ารงต�าแหน่ง :   1 สิงหาคม 2557
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :     1 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดการ :       19/20
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม :        - ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
           Risk Management  Committee Program (RMP) รุ่นที่ 2/2013
          - ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ: 
                                      หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า รุ่นที่ 1/2013
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2558-ปัจจุบัน         กรรมการจัดการ
             2557-ปัจจุบัน            ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่น :



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
26

ช่วงเวลา
2558 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

ต�าแหน่ง
  เลขานกุารบรษิทั
  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
  บรษิทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)
  บรษิทั อตุสาหกรรมไทยบรรจภุณัฑ์ จ�ากดั (มหาชน)

     13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม (อายุ 48  ปี)

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นด�ารงต�าแหน่ง :    8 กันยายน 2547
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :        11 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรม :           ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
                                       - Director Accreditation Program รุ่นที่ 113/2014
                                      - Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007 
                                      - Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :            0.041% (1,875,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
     - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
             2556-ปัจจุบัน         ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
             2550-ปัจจุบัน         เลขานุการบริษัท
             2547-2556           ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร
     - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่น :



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
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     14. นางสาวเรวดี อาจหาญ (อายุ 47  ปี)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทีอาร์ซี

วันที่เข้าเป็นด�ารงต�าแหน่ง :    1 กรกฎาคม 2543
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง :      15 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2558)
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558 :          0.014% (650,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง :
      - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
              2543-ปัจจุบัน          ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
      - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ไม่มี
     - กิจการอื่น :                  ไม่มี
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2558

4,571.87
2,151.21
2,420.66
3,880.17
3,955.03

637.78
380.25

0.000
(4.76)

(74.54)
300.95
(5.01)

305.96

16.44%
7.74%

16.11%
8.50%

0.89

0.1251

0.02562502

29.31%
0.07
0.54

4,522,766,096
1.97

8,909.85

2557

2,630.61
1,252.90
1,377.71
3,095.34
3,127.73

557.05
285.97

0.000
(3.36)

(69.37)
213.25
(1.67)

214.92
 

18.00%
6.87%

16.98%
9.33%

0.91
 

0.50
0.03472
45.12%

0.05
1.67

822,613,706
4.14

3,405.62

2556

1,977.00
823.14

1,153.86
2,481.42
2,515.98

375.06
162.61

(0.022)
(3.14)

(51.42)
108.03
18.33

126.36
 

15.11%
5.02%

11.79%
5.64%

0.71
 

0.50
0.05

50.19%
0.15
1.41

816,586,773
2.92

2,384.43

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

                 ที่ตราไว้ของ หุ้นสามัญจากหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท

                2. การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2558 ที่อัตรา 0.0256250 บาทต่อหุ้น จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559

                  ในวันท่ี 27 เมษายน 2559 เพื่ออนุมัติ โดยหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 มีนาคม

                2559 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล/หุ้นปันผลด้วย

1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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)
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย (ล้านบาท)              ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

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

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ 31 ธันวาคม 2558 (6,402 ล้านบาท)

25582558

2557

2556

2557

2556

25582558

2557

2556

2557

2556

3,880 306

215

126

3,095

2,481

4,572

2,631

1,977

0.07

0.05

0.15

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-

(MB)

2011 2012 2013 2014 2015

2,835

1,352

265
4,452

3,415

4,000
3,611

6,402

2,616

3,7863,4873,3472,970

310
135

53
599 124

TRC                SKW              Omen Subsidiaries
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2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

   
 
  2548  • บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญได้แก่ การได้รับโครงการแรกในหน่วยธุรกิจ 
                    รับเหมาติดต้ังระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือ โครงการ WS 
                       Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ล้านบาท จากบริษัท ไทยอินเซอร์เนอเรท จ�ากัด ซึ่งเป็น
                        โครงการก่อสร้างโรงงานและติดต้ังอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างที่เกิดจากกระบวนการผลิต
                    ไซโคลเฮกซาโนนเพือ่การผลติไอน�า้ และการเข้าร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาตวิงัน้อย-แก่งคอย 
                      จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 2,100 ล้านบาท ด�าเนินโครงการโดยกิจการ
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                    ร่วมค้า CPP-TRC Joint Venture ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า 
                    ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau: CPP)  เป็นบริษัทย่อยของ
                    บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น  (China National Petroleum Corporation: CNPC) 
                    อนัเป็นกลุม่บรษิทัพลงังานทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศจนี   โดยบรษิทัฯ รบัเหมาช่วงงานต่อจากกจิการ
                    ร่วมค้ามูลค่างาน 269.35 ล้านบาท
                  • เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   
                    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปจ�านวน 
                       30 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.70 บาท ทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วหลงัการเสนอขายหุน้
                    150,000,000  บาท 

         2549  • บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติข้ามจังหวัด หรือ Cross Country
                    Pipeline โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline 
                    Project) มูลค่างาน 540 ล้านบาท  และได้รับโครงการก่อสร้างระบบส่งน�้าฝั่งขวา  สัญญาที่ 2 
                    โครงการประแสร์จากบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (เจ้าของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่า
                    งาน 140 ล้านบาท 

         2550  • บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญ  ได้แก่   โครงการส่วนต่อขยายท่อของกลุ่ม
                    บรษิทัในเครอืซเีมนต์ไทย (CCC Interconnecting Pipeline Project)  มลูค่างาน 357 ล้านบาท 
                    โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติส�าหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคม
                    อุตสาหกรรม นวนคร บางปะอิน  ของบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด  มูลค่างาน 
                     157 ล้านบาท และโครงการสร้างศนูย์ไบโอดเีซลบางปะอิน ของบรษัิท บางจากไบโอฟเูอล จ�ากดั 
                    มูลค่างาน 757 ล้านบาท (เริ่มก่อสร้างปี 2551)
                  • บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจ�านวน 106,666,615 หุ้น  ท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  เพิ่มขึ้นจาก 
                    150,000,000 บาท เป็น 256,666,615 บาท วัตถุประสงค์เพื่อแลกหุ้นเพิ่มทุนใหม่กับหุ้นของ 
                    บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด    ท�าให้บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด   เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
                    ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา  จากการผนกึก�าลงัดงักล่าว ช่วยเสรมิศกัยภาพในการด�าเนิน
                       ธุรกิจ และการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก  และเป็นการขยายขอบเขตของบริษัทฯ ใน
                    การเข้าร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการได้เพิ่มขึ้น
                  • หลังจากการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทฯ ได้จัดต้ังหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใต้ชื่อ  
                    “สายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน” (Project Development and Investment)  เพื่อ
                    การพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ซึง่เดมิอยูภ่ายใต้การศกึษาความเป็นไปได้ของสหการวศิวกร ซ่ึงจะ
                    ช่วยขยายลักษณะการประกอบธุรกิจ และเป็นการเสริมโอกาส และศักยภาพในการหารายได้ที่
                    ต่อเนื่องของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 
                  • ภายใต้การท�างานของหน่วยธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท ราชเพลิน จ�ากัด ร่วมกับ
                    พนัธมติรอกี 2 ราย  คอื ซแีลน คอร์ปอเรชัน่ เอสดเีอน็ บเีอสด ี(Zelan Corporation Sdn Bhd) 
                    ที่ประเทศมาเลเซีย และบริษัท มณียา เรียลต้ี จ�ากัด  ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 
                      ตามล�าดับ  ท�าให้ได้มาซึ่งราชเพลินเป็นบริษัทร่วม  โดยราชเพลินเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่า
                    ที่ดินระยะยาวจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ส�าหรับที่ดินเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 
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                    บนถนนราชด�าริติดกับโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
                    ขนาดใหญ่    

         2551  • บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 6 โครงการ ดังนี้
                       1. โครงการมาลีบูเขาเต่าจากบริษัท เอ็มทะเล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มณียา
                        กรุ๊ป จ�ากัด กับกลุ่ม มาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยสหการ
                        วิศวกรได้รับงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ล้านบาท  
                      2. โครงการ  Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์ และ
                       การกลั่น จ�ากัด (มหาชน)  มูลค่างาน 219 ล้านบาท 
                    3. โครงการก่อสร้างระบบท่อย่อยส่งก๊าซไปยงัโรงกลัน่บางจาก  จากบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  
                        มูลค่างาน 315 ล้านบาท 
                    4. โครงการตดิตัง้ระบบ CO2 เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพก๊าซธรรมชาต ิจากบรษัิท ปตท. จ�ากดั (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 เริ่มแสวงหาโอกาสในการขยาย
                      งานในต่างประเทศ โดยได้รบังาน Long Term Contract for Piping and Steel Structural 
                          Works และ Steel Structure Support Flame for Wind Turbine  บนแท่นขุดเจาะ 
                     น�้ามัน Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                     • บริษัทฯ มีการจัดต้ังบริษัทย่อยในต่างประเทศ  2 แห่ง คือ  TRC Investment Limited ที่              
                        สาธารณรัฐเมอริเชียส  และ TRC International Limited   ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
                        สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย TRC Investment Limited  โดย  TRC 
                       International Limited ได้เข้าไปลงทนุหุน้เพิม่ทนุของบรษัิท ราชเพลนิ จ�ากัด  ท�าให้สดัส่วน
                           การลงทุนของบริษัทฯ และ TRC International Limited ในบริษัท ราชเพลิน จ�ากัด เป็น
                       ร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามล�าดับ 
                     • บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลให้กับ
                       ผูถ้อืหุน้ และจ�านวน 7,700,000 บาท เพือ่รองรบัโครงการใช้สทิธิของใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
                           ซือ้หุน้สามญัทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยครัง้ที ่1 (ESOP-W1) 
                       ทีไ่ด้จดัสรรจรงิเมือ่วันที ่7 สงิหาคม 2552  และเริม่ใช้สทิธคิรัง้แรกในวนัที ่ 30 กนัยายน 2553  
                                 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จ�านวน 337,699,934 บาท  
                       และทุนที่ช�าระแล้ว 329,999,589 บาท

         2552     • บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
                        1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซเพื่อต่อขยายระบบท่อหินกอง ระยะที่ 2 จากบริษัท ปตท. จ�ากัด 
                          (มหาชน) มูลค่างาน 267 ล้านบาท 
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                       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 ซึง่บรษิทัฯ ได้ร่วมกับ Siemen Ltd. และ Siemens Pte. Ltd. ในลกัษณะ
                          Consortium มูลค่างานของบริษัทฯ 252 ล้านบาท
                       3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานคีวบคมุแรงดนัและวดัปรมิาณก๊าซธรรมชาต ิ นคิมอตุสาหกรรม
                          โรจนะ จากบริษัท ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ากัด มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท
                     • บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จในการขยายงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน โดยได้รับงาน
                       ก่อสร้างท่อขนส่งน�้ามันจากบ่อขุดเจาะน�้ามัน 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production 
                        Center ชื่อโครงการ Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields   จาก 
                       Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการ 9.96 ล้านโอมานเรียล  ระยะเวลาสัญญา 3 ปี 
                        (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555)  ซึง่ด�าเนินโครงการโดยบรษัิทย่อยชือ่ TRC Middle East LLC 
                        (ชื่อเดิมคือ TRC & Al-Ghalbi LLC)  ซึ่ง TRC International Limited ถือหุ้นร้อยละ 60 
                       ร่วมกับพันธมิตรโอมาน 

         2553  • บริษัทฯ และ TRC International Limited  ขายหุ้นที่ถือทั้งหมดในบริษัท ราชเพลิน จ�ากัด  
                          ให้กับบริษัท มณียา เรียลตี้ จ�ากัด มูลค่าขายรวม 57 ล้านบาท  ได้รับรู้ก�าไรจากการจ�าหน่าย
                        เงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 59 ล้านบาท (รวมรายการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของ
                       เงินลงทุนในราชเพลิน 21 ล้านบาท)  
                     • บริษัทฯ ได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญได้แก่ โครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ
                       ธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)   ไปยังท่อก๊าซ
                           ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ของกลุม่บรษิทั กลัฟ์ เจพ ีจ�ากดั (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 
                       หุ้น  เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 รวม 668,500 หุ้น ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
                            ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 จ�านวน 337,699,934 บาท และทนุทีช่�าระแล้ว 330,668,089 บาท

         2554  • บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 4 โครงการ ดังนี้
                         1. โครงการของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จ�ากัด นอกจากการด�าเนินการโครงการสัญญาก่อสร้าง                        
                             ท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซหลักของปตท.  ไปยังโครงการก่อสร้าง
                         โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก หรือ SPP ต่อเนื่องจากปีก่อนแล้ว ในปีนี้บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการ
                          ก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยังโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 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 จากบรษิทั ปตท. จ�าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจ�ากดั  และ บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรช่ัน 
                          จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 144 ล้านบาท และ 58 ล้านบาท ตามล�าดับ
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                       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 บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)  และ
                          บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ�ากัดเข้าไปร่วมลงทุน
                     • จากความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ  TRC Middle East LLC    บริษัทย่อยในสาธารณรัฐ
                        สลุต่านโอมานท�าให้บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกาสในการขยายธรุกจิไปยงัต่างประเทศ   จงึได้ก่อตัง้
                       บริษัทย่อยอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 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 ซึ่งหนึ่ง
                           ในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd.  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
                       ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) ที่ด�าเนินการในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
                         • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
                        สามญั  (ESOP-W1) รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเน่ืองจากปีก่อน จ�านวนหุน้เพิม่ทนุ 
                         ที่เกิดการใช้สิทธิครั้งที่ 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 

         2555  • บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
                      1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่าน
                               ศูนย์กลาง 28 นิ้ว ระยะทาง 21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวัดปริมาณ
                               ก๊าซเพือ่จ่ายก๊าซให้แก่โรงงานผลติไฟฟ้าอุทยัซึง่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีนิ่คมอุตสาหกรรม
                          โรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จากบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ากัด  คิดเป็นมูลค่างาน 
                          1,547 ล้านบาท 
                       2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
                            โครงสร้างเหล็กและระบบสาธารณูปโภค 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�าหรับ
                          งาน Construciton of Flow Line Rima Satelites Small Fields อายุสัญญาเดิม 3 ปี 
                          ไปอีก 1 ปี + 1 ปี มูลค่างานส่วนต่อสัญญา 2 ปี รวม 4.8 ล้านโอมานเรียล  
                     • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555  ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
                       แบบมอบอ�านาจทั่วไป จากเดิมจ�านวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน
                       471,502,434 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 133,802,500 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้
                       หุ้นละ 1 บาท  
                     • วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวันสิ้นสุดโครงการ ESOP-W1 ของบริษัทฯ ที่ทยอยใช้สิทธิ
                        ทกุวนัที ่30 ของทกุสิน้ไตรมาส เริม่ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2553 รวมการใช้สทิธทิัง้หมด 9 ครัง้ 
                         สรุปมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก
                       การใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants ทัง้หมด 6,586,000 หุน้ ท�าให้บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 
                        ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จ�านวน 471,502,434 บาท และทนุทีช่�าระแล้ว 336,585,589 บาท
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                     • TRC International Limited  บรษิทัย่อย ซือ้หุน้บรษิทั อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจ�ากดั (มหาชน)
                       จ�านวน 500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50,000,000 บาท 

         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)
                            2.  โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาตสิระบรุ-ีนครราชสมีา ภายใต้การด�าเนนิงานของกจิการร่วมค้า                
                               ซิโนเปค-ทีอาร์ซี (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
                  จากประเทศจนี) สดัส่วนการลงทนุประมาณร้อยละ 70 โดยบรษิทั ซโินเปค อนิเตอร์
                              เนชัน่แนล ปิโตรเลยีม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดยบรษิทัฯ)            
                              มลูค่างาน 4,433.65 ล้านบาท และ103.45 ล้านเหรยีญสหรฐั จากบรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
                       3. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 3 โครงการดังนี้
                           - งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8  และโครงการก่อสร้าง
                             อาคารห้องปฏิบตักิารพลงังานประยกุต์ จากบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 
                           206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามล�าดับ
                                - งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 และระบบระบายน�้าเฟส 
                             1 โครงการ TPARK Wang Noi2  จากบรษัิท ไทคอน โลจิสตคิส์ พาร์ค จ�ากัด มลูค่างาน 
                             163.61 ล้านบาท 
                             - งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานสขุาภบิาล อาคารเก็บสนิค้า อาคาร 9 
                                                                                                                                                (ศรีราชา) เฟส 2 จากบริษัท อลูคอน จ�ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ล้านบาท
                            4.  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 ภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท 
                           ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)
                     • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 มีมติที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน  และ
                        การออก และเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัของบรษัิทฯ   ต่อกรรมการและ/หรอื
                       พนักงานครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้
                            - อนมุตักิารเปล่ียนแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้สามญั  จากหุน้ละ 1 บาท  เป็นหุน้ละ 0.50 บาท 
                         - ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�านาจทั่วไป และลดทุนจดทะเบียนที่ส�ารอง
                           ไว้ส�าหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว และทุนที่ส�ารองส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 
                         - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท  โดย
                                การออกหุ้นสามัญ 177,858,559 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่าย
                             หุน้ปันผล การใช้สทิธแิปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพิม่ทนุเพือ่เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิ 
                     • บริษัทฯ ออกหุ้นปันผลจ�านวน 112,146,533 หุ้น  ได้รับช�าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้น
                        สามัญต่อผู ้ถือหุ ้นเดิมจ�านวน 31,269,062 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 
                        78,172,655 บาท  ท�าให้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ   มีทุนจดทะเบียน 425,514,868.50 บาท 
                       และทุนที่ช�าระแล้ว 408,293,386.50 บาท
                      • เดือนเมษายน 2556 บริษัทฯ  ย้ายจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ  ไปเป็นบริษัทจดทะเบียน
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                       ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                      • เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2013  ด้านการรายงาน
                        บรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท
                       จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
                       บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้านผล  
                     การด�าเนินงาน และนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุด
                       ดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
                          • บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “บริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด” 
                        ร่วมกบับรษิทั คโูด คองยงุ  จ�ากัดพนัธมติรจากประเทศเกาหล ี  สดัส่วนการถอืหุน้ร้อยละ 90 
                          ต่อ 10  ตามล�าดับ เพื่อเข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

         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 หรือมูลค่างานรวมประมาณ 890 ล้านบาท
                        • บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิกร จ�ากดั  ย้ายส�านกังานใหญ่มาตัง้อยูเ่ลขที ่8  ซอยสขุาภบิาล 5 
                       ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 
                        เป็นอาคาร 6 ช้ัน ทีต่ัง้อยูบ่นทีด่นิเน้ือที ่7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา  ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ
                      • TRC International Limited ซื้อหุ้น TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ท�าให้สัดส่วนการ
                        ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 
                     • เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษัท  และช�าระบัญชีบริษัท กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด 
                       เนื่องจากยังไม่ได้มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ นับแต่มีการจัดตั้ง จึงปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่าย
                      ในการบริหารจัดการ 
                         • กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานได้เริม่ทยอยใช้สทิธแิปลงสภาพใบส�าคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2 
                            ครั้งที่ 1-3 จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ท�าให้
                           บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 425,514,869 บาท และทุนที่
                       ช�าระแล้ว 411,306,853 บาท

         2558     • บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการที่ส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้
                         1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 
                               (PLLEP): 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่า 
                          งาน 3,725 ล้านบาท
                       2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการดังนี้ 
                              - โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพมหานคร
                            มูลค่างาน 885.7 ล้านบาท
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                                   - โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 
                             อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2   จากการประปาส่วนภูมิภาค 
                             มูลค่างาน 858 ล้านบาท
                              - งานจดัหา ตดิตัง้  ทดสอบระบบเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติบหุรีด้่านกระบวนการผลติ
                             ยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสบู กระทรวงการคลงั  มลูค่างาน 837.07 ล้านบาท
                             (หรือ 15,476,635.11 ยูโร)
                         • ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558 มมีตทิีส่�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัทนุจดทะเบยีน และการออก
                       และเสนอขายหุ้นกู้ และการปรับสิทธิ ESOP-W2 ดังนี้
                         - อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ
                           0.125 บาท 
                         - อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจงจ�านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท 
                         - อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดจ�านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท           
                         - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ�านวน 425,514,868.50 บาท  เป็นทุนจดทะเบียน
                           จ�านวน 423,741,039 บาท
                              - อนุมัติการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญของบริษัทฯ  ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดแบบ
                         มอบอ�านาจทั่วไป จ�านวนไม่เกิน 330,461,068 หุ้น
                           - อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ�านวน 231,617,893.25 บาท จากเดิมจ�านวน 
                           423,741,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 655,358,932.25 บาท
                         - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน  1,852,943,146 หุ้น  เพื่อรองรับการออก
                          ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจ�ากัด รวมถึงบุคคลที่ได้จองซื้อหุ้นกู้  การจ่าย
                           หุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2
                     • เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญดังนี้
                         - เปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว้ของหุน้สามญัจากเดมิหุน้ละ 0.50 บาท   เป็นหุน้ละ 0.125 บาท
                         - ลดทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 423,741,039 บาท
                         - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 655,358,932.25 บาท
                         - ออกหุ้นปันผลจ�านวน 830,537,602 หุ้น
                     • เดือนกรกฎาคม 2558 
                         - ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ล้านบาท  หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี  อัตรา
                           ดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 ต่อปี การจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
                         - เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  330,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท  ให้กับบุคคลใน
                           วงจ�ากัดจ�านวน 16 ราย และได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนสุทธิจ�านวน 713.09 ล้านบาท
                     • เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จ�านวน 2 รางวัล  ได้แก่ 
                        รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานดีเด่น   และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
                       นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
                     • ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
                       (มหาชน) (“APOT”) ดังนี้



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
38

                         - เดอืนมกราคม 2558 TRC International Limited  ซ้ือหุน้ APOT  เพิม่จ�านวน 250,000 หุน้
                             ในราคาหุน้ละ 200 บาท  คดิเป็นจ�านวนเงนิ 50,000,000 บาท  ท�าให้ TRC International   
                           Limited ถือหุ้นใน APOT จ�านวน 750,000 หุ้น 
                         - วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ 
                           TRC Investment Limited บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐเมอริเชียส ซื้อหุ้น APOT จ�านวน
                           ไม่เกิน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก  
                           Thermal Trade and Investment Litmited
                         - วันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited  ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 1 จ�านวน 
                           355 ล้านบาท และวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ้น APOT  จ�านวน 1,775,000 หุ้น  
                               ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่  บรษิทัฯ ใน APOT ณ สิน้ปี 2558  เพิม่เป็นร้อยละ 12.25 
                           ประกอบด้วยการถือหุ ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC 
                           International Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุนช�าระแล้ว 2,060.84 ล้านบาท
                     • บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้
                         - จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม   “บริษัท กิจการร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด”  (“CR3”) 
                           ร่วมกบั China Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd.  พนัธมติรจากประเทศจีน  
                              สดัส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่ร้อยละ 51    เพื่อรองรับการเข้าร่วมประมูลงาน
                             ของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม   บริษัทดังกล่าวไม่ได้เข้าประมูลงานจาก
                           การรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีแผนการด�าเนินธุรกิจต่อ  ฝ่ายจัดการจึงด�าเนินการ
                           ปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและได้ช�าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
                           28 ธันวาคม 2558
                         - จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ”  ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเท็ค 
                           จ�ากดั (มหาชน)  สดัส่วนการถอืหุน้ของสหการวศิวกรอยูท่ีร้่อยละ 49  เพือ่รองรบังานขยาย
                           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากการประปาส่วนภูมิภาค
                         - เดือนพฤษภาคม 2558 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท 
                      • กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใช้สทิธแิปลงสภาพใบส�าคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2  ครัง้ที ่4-7
                       จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุ้น (ครั้งที่ 3 และ 4 
                       อัตราการใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5 และ 6 อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ท�าให้บริษัทฯ  มีทุนจดทะเบียน 
                               ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 จ�านวน 655,358,932.25 บาท และทนุทีช่�าระแล้ว 565,345,762 บาท
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัททีอาร์ซี

   •  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท       
      บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้แก่ 
 1. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด  
 2. TRC Investment Limited 
 3. TRC International Limited 
 4. TRC Middle East LLC  
 5. TRC Engineering LLC  
 
 โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงดังแผนภาพ

 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรััััััััััััััััััััััคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

(ประเทศไทย)
ทุนช�าระแล้ว 565 ล้านบาท

TRC Investment Limited

(สาธารณรัฐเมอริเชียส)

TRC International Limited

(ฮ่องกง)

TRC Middle East LLC
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนช�าระแล้ว
150,000 โอมานเรียล

TRC Engineering LLC
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนช�าระแล้ว
250,000 โอมานเรียล

Mr. Kamal Macki
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 2,381 ล้านบาท

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว  500 ล้านบาท

100%

100%

70%

30% 30%

70% 12.25%

99.99%

3.64%

8.61%
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   •  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น  
      จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

TRC Investment Limited   

TRC International Limited 

TRC Middle East LLC

TRC Engineering LLC

ทุนช�าระแล้ว 

565 ล้านบาท

500 ล้านบาท

1 เหรียญสหรัฐ

อเมริกา

10,000 

เหรียญฮ่องกง

150,000 

โอมานเรียล

250,000 

โอมานเรียล

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน

ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทั่วไป

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงาน

ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทั่วไป

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

สัดส่วนการถือหุ้น

-

99.99%

100%

70%
(ถือผ่าน TRC

 International Limited)

70%
(ถือผ่าน TRC

 International Limited)

100%
(ถือผ่าน TRC

 Investment Limited)
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โครงสร้างรายได้ ด�าเนินการโดย
สัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษัท

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

จ�านวนงิน 

(ลบ.)

จ�านวนงิน 

(ลบ.)

จ�านวนงิน 

(ลบ.)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1.รายได้จากการให้บริการ

     1.1 รายได้จากให้บริการ 

     ก่อสร้างระบบท่อ

     1.2 รายได้จากการให้บริการ

     ระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง

     โรงงานในอุตสาหกรรม

     พลังงานและปิโตรเคมี

     1.3 รายได้จากการให้บริการ

     ก่อสร้างงานโยธา

     1.4 รายได้จากการให้บริการ

     อื่นๆ

บริษัทฯ

TRC Middle East

TRC Engineering

กิจการร่วมค้า   

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

บริษัทฯ

สหการวิศวกร

สหการวิศวกร

 

กิจการร่วมค้า 

ไฮโดรเท็ค สหการ

บริษัทฯ

TRC Engineering

70%

70%

30%

99.99%

99.99%

 

49%

70.00%

838.68

-

-

1,132.29

1,970.97

1,534.59

-

1,534.59

236.12

137.39

373.51

1.10

-

1.10

3,880.17

11.03

63.83

3,955.03

21.21

-

-

28.63

49.84

38.80

-

38.80

5.97

3.47

9.44

0.03

-

0.03

98.11

0.28

1.61

100.00

1,923.84

165.02

             -   

462.38

2,551.24

6.93

             -

38.80   

507.12

 

-

507.12

0.77

29.29

30.06

3,095.35

3.91

27.91

3,127.17

1,743.27

240.24

16.35
 

   -   

1,999.86

97.68

149.28

246.96

226.60

 

-

226.60

-               

8.00

8.00

2,481.42

2.54

32.02

2,515.98 

    61.52 

      5.28 

           -   
  

14.78 

81.58

    0.22 

          -

     6.93   

16.22

 

-

16.22

     0.02 

      0.94

0.96

   98.98

     0.13

     0.89

 100.00

    69.29 

      9.55           

0.65     

- 

79.49

3.88

5.93

9.81

9.01

 

-

9.01

        -   

0.32

0.32

98.63

0.10

1.27

100.00

รวม

รวม

รวม

รวม

รวมรายได้จากการให้บริการ

รวมรายได้ทั้งสิ้น

2. ดอกเบี้ยรับ

3. รายได้อื่น
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ
 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)
 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบ
ทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพัฒนาโครงการ
และการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญงานวางระบบท่อ
ก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาคือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี 
 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมงานกับผู้รับเหมารายอื่นทั้งที่เป็นผู้รับเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพื่อ
เข้าร่วมประกวดราคา รวมทัง้อาจมกีารเข้าร่วมจดัตัง้กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรอืคอนซอร์เตยีม (Consortium) 
 ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 
ร่วมจัดต้ังกิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เพื่อด�าเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไป
นครราชสมีา ของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) มลูค่าโครงการ 4,532.61 ล้านบาท และ 103.40 ล้านเหรยีญสหรฐั  
 ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ร่วมจัดตั้ง กิจการร่วมค้า  
ไฮโดรเท็ค สหการ เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาและด�าเนินการงานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน�า้จากอ�าเภอ
ดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมยุ)  ตามประกาศการประปาส่วนภมูภิาค เลขที ่กจห. 46/58 มลูค่างาน 858 ล้านบาท 
โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 
49 และร้อยละ 51 ตามล�าดับ 
  ลักษณะงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลัก คือ  
 1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คอื งานทีล่กูค้าจ้างทางบรษิทัฯ ให้ออกแบบทางวศิวกรรม 
งานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่มีประสิทธิภาพที่สุดให้แก่ลูกค้า
 2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจัดหาวัสดุก่อสร้างตามที่ลูกค้าต้องการ มาเพื่อก่อสร้างและ
ติดตั้งตามแผนด�าเนินงานที่วางไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ด�าเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงานก่อสร้าง
 3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากที่ได้มี
การออกแบบทางวิศวกรรมและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
 4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้
 5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหา
โอกาสในการพัฒนาและลงทุนในโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
 โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ด�าเนินการในงานลักษณะเดียว หรือ หลายลักษณะประกอบกัน และ
บริษัทฯ อาจมีการจ้างหรือด�าเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นพิเศษ 
 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้
 1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 
โดยงานหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
พลังงานและปิโตรเคม ีโดยในอดตีบรษิทัฯจะท�างานในส่วนของระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาต ิ(Gas Distribution 
Pipeline) เป็นหลัก และได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมท�างานกับพันธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ
บนบกข้ามประเทศ หรือข้ามจังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษัทฯ  
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ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผ่านทางกิจการร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท 
ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร ส�าหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก) จนกระทั่งปัจจุบัน 
บริษัทฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความ
เช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออื่นๆ ด้วย เช่น ระบบท่อส�าหรับการขนส่งวัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี และระบบ 
ท่อน�้า เป็นต้น 
 2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 
โดยบริษัทฯ อาจจะท�าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกับติดตั้งระบบวิศวกรรมส�าหรับโรงงาน งานที่
บริษัทฯ จะรับติดต้ังระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่ง
บริษัทฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกับพันธมิตรจากต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ตามความประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย
 3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงการด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมลงทุนใน
ระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้าง  โครงการที่อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนา
โครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงน�า ที่ประเทศกัมพูชา โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ 
โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานในต่างประเทศ เป็นต้น  
 4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง
ในและต่างประเทศ

 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ จ�ากัด 
ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค�าประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจ 
รับเหมาก่อสร้าง  ปัจจุบันสหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท ได้แก่
 1) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป  
 2) ธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภค  
 3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ 
 4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน 
 กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการ
เงินและเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ด�าเนินการฟื้นฟูกิจการตามแผนฟื้นฟู
กิจการเป็นผลส�าเร็จ และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2547  
 ในเดือนเมษายน 2550 ผู ้ถือหุ ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ท�ารายการแลกหุ ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี  
คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของทีอาร์ซีต้ังแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 
เป็นต้นไป 
 สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดล�าดับชั้นจากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และ
ระดับพิเศษหลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร  
การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งท�าให้สหการวิศวกรสามารถเข้าร่วมประมูลที่มี
มูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้  นอกจากนั้นแล้วในเดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยัง
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ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท�างานที่
เทียบเท่าระบบสากล
 ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกช�าระแล้ว 500 บาท และมีงานที่อยู่
ระหว่างด�าเนินการ อาทิเช่น งานก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานก่อสร้าง และปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เกาะสมุย และงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่
ด้านกระบวนการจัดเก็บ และเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
   
 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 2 ปี ปัจจุบันโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า
เรียบร้อยแล้ว  
 - TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน โดยในปี 2554 ได้รับงานวางท่อน�า้มันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้นสุดปี 2555

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โดย
สรุปดังนี้

จ�านวน
โครงการ

มูลค่างานที่เหลือ
(ล้านบาท)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5

4

9

3,786.66

2,615.73

6,402.39
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 - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

 - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด   

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ(2)

(ล้านบาท)

มูลค่างานที่เหลือ

โดยประมาณ 

(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ

โครงการ

ลักษณะ

ของการรับ

เหมา(1)

1. 1st Transmission Pipeline Life    

  Extension Project: 28”   

  Recoating Section

2. The New Incinerator Project  

  (มูลค่างาน 519 ล้านบาท และ 

  11.33 ล้านเหรียญสหรัฐ)

3. 450 TPD Biodiesel Plant

4. Provincial GasTransmission  

  Pipeline to Nakhon Ratchasima 

  (มูลค่างานรวม 4,433.65 ล้านบาท และ  

  103.45 ล้านเหรียญสหรัฐ)

5. Natural Gas Pressure Reduction  

  Station Pipeline Project 

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E,P,C

E,P,C

3,725.00

905.69

1,215.25

1,626.83

153.83

7,626.60

3,129.00

378.23

246.21

32.15

1.07

3,783.66

ก.พ. 58 – ต.ค. 61

พ.ย. 57 – ก.ค. 59

ธ.ค. 57 – ส.ค. 59

พ.ย. 56 – ส.ค. 59

เม.ย. 57 – มี.ค. 58

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

บรษิทั บางจาก ไบโอฟเูอล จ�ากดั 

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

รวมงานในมือทั้งสิ้น 5 โครงการ

ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ(2)

(ล้านบาท)

มูลค่างานที่เหลือ

โดยประมาณ 

(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ

โครงการ

ลักษณะ

ของการรับ

เหมา(1)

1. จ้างเหมาก่อสร้างปรบัปรงุขยายการประปา 

   ส่วนภมูภิาค เกาะสมยุ อ�าเภอเกาะสมยุ จังหวัด 

   สรุาษฎร์ธาน ีระยะที ่1 ส่วนที ่2 (วางท่อส่งน�า้  

   จากอ�าเภอ ดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมยุ)

2. จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร 

   และอปุกรณ์การผลติบหุรี ่ด้านกระบวนการ 

   ผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) (มูลค่างาน  

   237.21 ล้านบาท และ 15.48 ล้านยูโร)

3. โครงการถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกล้า ช่วงที ่1  

   ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัถนนศรนีครนิทร์  

   กับถนนกรุงเทพกรีฑาและก่อสร้างถนน 

   จากถนนศรีนครินทร์ ถึง คลองหัวหมาก

E,P,C

E,P,C

E,P,C

858.00

853.18

827.76

229.17

32.79

720.63

853.18

758.39

229.17

31.52

ส.ค. 58 - เม.ย. 60

ธ.ค. 58 - ต.ค. 60

ก.ค. 58 - ก.ค. 60

ต.ค. 58 - ก.ค. 60

พ.ย. 58 - ก.ค. 60

การประปาส่วนภูมิภาค

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

กรุงเทพมหานคร

การไฟฟ้านครหลวง

การประปานครหลวง
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ชื่อโครงการ ชื่อผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 

ของบริษัทฯ

(ล้านบาท)

มูลค่างานที่เหลือ

โดยประมาณ 

(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ

โครงการ

ลักษณะ

ของการรับ

เหมา(1)

4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง  

   หมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอนโพ 

   นางด�าออก + หางน�้าสาคร ระหว่าง กม. 

   114+475 -กม. 115+750

E,P,C 22.84

2,823.74

22.84

2,615.73

ธ.ค. 58 - พ.ย. 59ส�านักงานทางหลวงที่ 12

รวมงานในมือทั้งสิ้น 4 โครงการ

หมายเหตุ  

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

(2) มูลค่างานที่เหลือของโครงการที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ส�าหรับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาค�านวณเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 36.2538    

     บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินยูโรค�านวณเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 39.7995 บาทต่อยูโร

2. การตลาดและการแข่งขัน
    กลยุทธ์การแข่งขัน
 กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
 1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด และส่งงานให้ตรงตามก�าหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า 
 2. ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร  ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์การท�างานภาค
ปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการ ท�าให้สามารถมีส่วน
ช่วยตรวจสอบดูแลการท�างานของวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการอีกต่อหนึ่ง
 3. ผลงานในอดีต  ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตที่ได้รับมอบหมายในงานโครงการ 
จ�านวนมาก ประกอบกับความส�าเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ในลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจ
เข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ ท�าให้ลูกค้าจ�านวนมากให้ความเชื่อถือและไว้วางใจ มีการใช้บริการของบริษัทฯ ใน 
โครงการอื่นๆ รวมทั้งได้แนะน�าต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย 
 4. ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ด�าเนินการอยู ่
จ�านวนมากท�าให้สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างาน
 5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริมศักยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ เช่น การผนึกก�าลังกับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน ประเทศจีนผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมี การร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพลังานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศเพื่อขยายงาน
ในต่างประเทศ และการร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีนในงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างด้าน
สาธารณูปโภค  เป็นการเพิ่มความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ เสริมจุดแข็ง และเป็นประโยชน์ด้านการแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัท 
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    กลยุทธ์ด้านการตลาด
 กลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
 1. การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหน่ึงในด้านการเป็น 
ผู้รับเหมาก่อสร้างด้านการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ เช่น 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือปตท. 
 2. การขยายตลาดการวางท่อส่งก๊าซไปยังกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตทั้ง
จากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟ้ฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ซึ่งงานในประเทศยังจะเป็น
สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ และขยายตลาดไปยังธุรกิจการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
ทดแทน เช่น การผลิต เอทานอล และไบโอดีเซล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนของภาครัฐ 
 3. การเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากภาครัฐบาล ตามนโยบายพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาทิเช่น โครงการ
ก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ และระบบขนส่งอื่นๆ เป็นต้น  

    สภาพการแข่งขัน
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ มีคู่แข่งขันในประเทศน้อยราย เนื่องจาก
ส�าหรับการวางท่อที่มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท�างาน
เป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงในการเข้าประมูลงาน และในบางโครงการจ�าเป็นต้องมีพันธมิตร
ต่างชาติเข้ามาร่วมประมูลงานและร่วมด�าเนินโครงการด้วยตามคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลงานที่เจ้าของงาน
ก�าหนด โดยถือได้ว่าบริษัทฯ มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน เนื่องจากมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งมีผลงานอ้างอิงภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติ ส�าหรับ 
คู่แข่งจากต่างประเทศนั้นก็มีจ�านวนไม่มากนัก อาทิเช่น คู่แข่งจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็นต้น ทั้งนี้  
คู่แข่งขันจากต่างประเทศก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับผู้ประกอบการในประเทศ เนื่องจากลักษณะ
งานบางส่วนจะต้องอาศัยผู้ประกอบการในประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ การจัดการปัญหา
ด้านมวลชนในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น        
 ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีน้ัน ถือได้ว่าบริษัทฯ สามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ให้ความส�าคัญกับงานด้านวิศวกรรมหรือ Engineering ท�าให้
กลุ่มบริษัทสามารถรับงานในลักษณะ Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
ขนาดใหญ่ได้หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 2551 โดยต่อมาในปี 
2557 บริษัทฯ ก็สามารถรับงานเฟสที่ 2 เนื่องจากผลงานจากเฟส 1 เป็นที่ยอมรับจากเจ้าของงาน โครงการผลิต
เอธานอลในปี 2554 (รับงานโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย) โครงการ New Incinerator 
Project จากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด ในปี 2557 เป็นต้น  
 การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็นจ�านวนมาก เป็นไปตามลักษณะปกติของธุรกิจ บริษัทฯ มีบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทย่อย
รับงานด้านนี้ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีงานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่นั้น จะต้องอาศัยการร่วมมือกับ
พันธมิตรต่างชาติด้วย 
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    ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ส�าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม 
และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 
และบริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต โดยมีกลุ่มบริษัท 
ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ 
 ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการประชาชน
ทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  รวมถึงบริษัทภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
พลังงาน และปิโตรเคมี

    ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม  
 อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 -    ภาพรวมอุตสาหกรรม 
  ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ประเมินการบริโภคพลังงานรวมของ
ประเทศ 9 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นพลังงานที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิดเป็น 
ร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานทั้งหมดโดยปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4,798 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 4,626 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
หากพิจารณาสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ในภาค การผลิตต่างๆ พบว่า ส่วนใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกน�าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  รายใหญ่ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) มากถึง
ร้อยละ 61 รองลงมาเป็นการน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย การใช้ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี และอื่นๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 19 และการน�าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 14  
ในขณะที่ร้อยละ 7 ถูกน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง (NGV) ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผล
มาจากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน และมีฝนตก
ช้ากว่าปี 2557 โดยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสาขา ยกเว้นภาคเกษตรกรรม ประกอบกับการใช้ลิกไนต์ของ
โรงไฟฟ้า แม่เมาะที่ลดลง เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบ�ารุง และลดการเดินเครื่อง เพื่อลดข้อจ�ากัดของระบบส่งใน
ช่วงแรกของการทดสอบ เดินเครื่องโรงไฟฟ้าหงสาเข้ามาในระบบ ส่วนไฟฟ้าพลังน�า้ และไฟฟ้าน�าเข้าคาดว่าจะมี
การใช้ลดลงร้อยละ 17.2 ซึ่งจะลดลงตามปริมาณน�า้ฝนที่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส�าหรับในส่วนของการใช้พลังงาน
เช้ือเพลิง LPG และ NGV มีความต้องการใช้ที่ลดลงของภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และการใช้ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี โดยการใช้ในรถยนต์คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10.8 และ 2.6 ตามล�าดับ สาเหตุส�าคัญมาจากการปรับ 
ลดลงของราคาน�้ามันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2557 และการปรับขึ้นราคา LPG และ NGV ในช่วงปี 2557 
ตามนโยบายโครงสร้างราคา เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของรัฐบาล ประกอบกับข้อจ�ากัด ทางด้านสถานีบริการ 
NGV ที่ยังมีไม่เพียงพอท�าให้ผู้ใช้ LPG และ NGV บางส่วนกลับมาใช้น�า้มันแทน 
 -    แนวโน้ม
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2559 ก่อให้
เกิดนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในด้านพลังงาน ได้ก�าหนดแนวทางของความ 
ร่วมมือ โดยมีโครงการหลักที่ส�าคัญ 7 สาขา ดังนี้ 
  1. การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) 
  2. การเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) 
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  3. การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถน�าถ่านหินมาใช้เป็นพลังงานอย่างไม่มีมลพิษ (Coal and Clean 
Coal Technology)
  4. การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานที่กลับมาใช้ใหม่ได้ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Renewable Energy : RE) 
  5. การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน (Energy  
Efficiency and Conservation : EE&C) 
  6. นโยบายการวางแผนพลังงานภูมิภาค (Regional Policy and Planning) 
  7. พลังงานนิวเคลียร์ส�าหรับพลเรือน (Civilian Nuclear Energy) 
  โดยประเทศสมาชิกให้ความส�าคัญกับการผลักดัน การด�าเนินการโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN 
Power Grid : APG) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมท�าให้สามารถซ้ือขาย
พลังงานข้ามประเทศ ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการพลังงานจ�านวนมาก
ตามมา ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนในทางบวก คือการช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน การลดต้นทุน และ
สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค จากการเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการด้าน
พลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน   
  หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2559-2563) ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) วงเงินรวม 
296,649 ล้านบาท แผนการลงทุนส่วนใหญ่เป็น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ 
ปตท. ได้แก่ 
    ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงเงินรวม 162,300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55  
    การร่วมทุนและลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 67,511 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 23 ซึ่งการลงทุนหลักได้แก่ การลงทุนในการขยายความสามารถในการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ 
    การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ วงเงินรวม 39,570 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 
    การลงทุนในกลุ่มธุรกิจน�้ามันและการค้าระหว่างประเทศ วงเงินรวม 23,674 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) สิ้นปี 2558 ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมี
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
    ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ วงเงินรวม 3,594 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ตามล�าดับ
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 แผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2559-2563)

(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้น

ร้อยละ 100

ก๊าซธรรมชาติ

น�า้มันและการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ

รวม

     2559          2560 2561     2562          2563  รวม    ร้อยละ

19,619

10,967

11,121

7,315

1,817

50,839

32,983

17,607

10,850

5,466

608

67,514

34,649

12,106

6,619

4,430

502

58,306

46,041

13,245

5,698

3,191

342

68,517

29,008

13,586

5,282

3,272

325

51,473

162,300

67,511

39,570

23,674

3,594

296,649

55%

23%

13%

8%

1%

100%

ที่มา : บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

  การเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติยังคงมีแนวโน้มเติบโต
และขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2559-2563) จะมุ้งเน้นการลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็ยังคงเป็นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการลงทุนหลักเป็นการ
ลงทุนในกลุ่มระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากถือเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. รวมทั้งแผนร่วมทุนและการ
ลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้นร้อยละ 100 การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการขยายความสามารถในการน�าเข้า
ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในประเทศ นอกจากนี้การก้าวเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การขยายตัว
ในความต้องการด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น ประเทศสมาชิกได้ให้ความส�าคัญกับการ
ผลักดันการด�าเนินการโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) 
และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อย่างเป็นรูปธรรมจากโครงสร้างพื้น
ฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมท�าให้สามารถซื้อขายพลังงานข้ามประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนในธุรกิจพลังงานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริมความมั่นคง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย 
ประกอบกับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจน
การลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนในงาน 
รับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังประเทศสมาชิก 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้พิจารณาเห็นชอบโครงข่ายระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 (Natural Gas Pipeline Network) วงเงินลงทุนรวม 110,100 ล้านบาท ซึ่งจะ 
เชื่อมโยงกับท่อก๊าซธรรมชาติเดิมจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก เพื่อให้เส้นทางท่อก๊าซธรรมชาติมีลักษณะเป็น
วงกลม โดยเชื่อมจาก อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาไปยัง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และเชื่อมท่อก๊าซฯ จาก 
อ.แก่งคอยดังกล่าวไปยังท่อก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกที่ จ.ราชบุรี จะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบ
ไฟฟ้าในประเทศ โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศพม่าปิดซ่อมบ�ารุงท่อก๊าซฯ ประจ�าปี ไทยสามารถน�าก๊าซฯ จากฝั่ง
ตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยไหลไปตามท่อ เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงให้กับโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตกได้ทันที นอกจากนี้ 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ยังจะช่วยรองรับโรงไฟฟ้าก๊าซของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ�ากัด ที่ร่วมทุนกับบริษัท มิตซุยแอนด์คัมปะนี (ไทยแลนด์) จ�ากัด ที่มีขนาดก�าลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ 
โดยบริษัทฯ ติดตามเพื่อเข้าร่วมประมูลงานโครงการนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลให้บริษัทฯ มี
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
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 อุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน
 -   ภาพรวมอุตสาหกรรม
  ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค (สศช.) สรุปภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในปี 2558 ขยายตัว ร้อยละ 23.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากไตรมาส 3 ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างภาครัฐที่ขยาย
ตัวสูงร้อยละ 54.5 โดยการก่อสร้างของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 66.8 และการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตัว 
ร้อยละ 15.8 ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.3 สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของเครื่องบ่งชี้ที่
ส�าคัญๆ ทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก และปริมาณการ
จ�าหน่ายปูนซีเมนต์ ซึ่งลดลงร้อยละ 17.5 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 0.8 ตามล�าดับ ส�าหรับราคาวัสดุก่อสร้าง 
ลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ที่ร้อยละ 6.6 ตามการลดลงของต้นทุนด้านพลังงานและราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ
ราคาเหล็กซึ่งปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานส่วนเกินในตลาดโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูง ซึ่งภาพรวมทั้งปี 2558 
ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.8 โดยการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 0.7 
ตามล�าดับ1 
  จากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจก่อสร้างในไทยในช่วงปี 2557 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกที่ตกต�่า ท�าให้การลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชะลอ
ตัวอย่างรุนแรง จนมูลค่าตลาดรวมมีเพียง 2 แสนล้านบาท หลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ายึด
อ�านาจการปกครอง และจัดต้ังรัฐบาลพร้อมกับผลักดันร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2558 ใน
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ธุรกิจก่อสร้างค่อยๆ ฟื้นตัวจากเม็ดเงินลงทุน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนใน
โครงการต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดย่อย และได้มีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยปี 2558-2565 ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 3 ล้านล้านบาท โดย
แบ่งเป็นโครงการตามแผนงาน 1.9 ล้านล้านบาท และการลงทุนรถไฟไทย-จีน กับรถไฟไทย-ญี่ปุ่น อีก 1.1 ล้าน
ล้านบาท สาเหตุที่รัฐบาลจ�าเป็นต้องเร่งเข็นเมกะโปรเจ็คออกมา เพื่อเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ฉุดให้ภาคเอกชนเคลื่อนตัวตามไปด้วย รวมถึงการจ้างงาน และการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้น บวกกับ
เพือ่รองรบัขนาดเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้ หลงัเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ในสิ้นปี 2558 และได้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ 6 จังหวัด (7 เขต)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงอาเซียน โดยรัฐบาลได้มีการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
สาธารณูปโภค การให้สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ และการ
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ ทั้งนี้ พื้นที่มีศักยภาพที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ประกอบด้วย 5 จังหวัด (6 เขต) ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด และสงขลา (ประกอบด้วย 2 เขต คือ สะเดา และปาดังเบซาร์) และปัจจุบันได้รวม
หนองคายเพิ่มเข้ามาอีก 1 จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโครงการรถไฟสายไทย-จีนพาดผ่าน รวมเป็น 6 จังหวัด 
(7 เขต) โดยจังหวัดเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจังหวัดการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงเป็นล�าดับต้นๆ และส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ที่ตั้งเศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Economic Corridors) ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไป
ยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้
_________________________
1 ที่มาของข้อมูล: ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค (สศช.) : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 แถลงข่าว  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น.
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  ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน ปี 2558 พบว่าในช่วง 8 เดือนของปี 2558 
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 6,470 พันตันเทียบเท่าน�า้มันดิบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยมีการใช้ในรูปของ ไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบด้วย เอทานอล และไบโอดีเซล) 
ในสัดส่วนร้อยละ 12.26 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด การใช้ไฟฟ้า และความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงาน
ทดแทน (ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน�้า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 
1,007 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ และ 4,239 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ ตามล�าดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพมี
ปริมาณการใช้ประกอบด้วย เอทานอล 641 พันตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ และไบโอดีเซล 583 พันตันเทียบเท่า
น�้ามันดิบ
 -   แนวโน้ม
  ส�านักเศรษฐกิจการคลัง สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 2.8 – 3.8 โดยมี 
ค่ากลางที่ร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
  (1) การเร่งขึ้นของการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอัตราการ 
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559 ที่สูงขึ้น ประกอบกับความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐที่ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น 
  (2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกันยายน 2558 – มกราคม 
2559 
  (3) แนวโน้มการอ่อนค่าของเงินบาท ซึ่งจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวเร่ง
ขึ้น และส่งผลให้รายรับและสภาพคล่องของผู้ประกอบการดีขึ้นต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปี 2558
  (4) ราคาน�้ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต�่ากว่าปี 2558 ซึ่งจะสนับสนุนอ�านาจซ้ือของประชาชน และ
ภาคธุรกิจ และสนับสนุนการด�าเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง 
  (5) การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.2 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามล�าดับ อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ -0.1 ถึง 0.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP
  โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่ ซ่ึง
จะช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้ภาคธุรกิจและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐได้ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 
2559 ทั้งโครงการต่อเนื่อง และโครงการใหม่ๆ น่าจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 142,000 – 148,500 ล้านบาท หรือปรับ
ตัวสูงขึ้นร้อยละ 25 - 30 โดยเป็นช่วงส�าคัญของภาครัฐบาลในการที่จะเร่งผลักดันโครงการลงทุนระยะเร่งด่วน 
ในช่วงปี 2558-2559 และเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐยังคงเป็นเครื่องจักรส�าคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในปี 2559 ทั้งนี้ โครงการใหม่ที่มีความชัดเจน และได้รับอนุมัติให้ด�าเนินการก่อสร้างและน่าจะเริ่ม
ลงทุนในการก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย โครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน จังหวัดตาก และ
จังหวัดยะลา โครงการศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง A 
แหลมฉบัง นอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งลงทุนในโครงการใหม่ๆ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง และสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี รวมถึงโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งหากโครงการเหล่านี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม คณะรัฐมนตรีภายใน
สิ้นปี 2558 ก็จะสามารถเริ่มกระบวนการลงทุนจริงในปี 2559 ทั้งนี้ สถานะโครงการดังกล่าวในปัจจุบันอยู่ในขั้น
ตอนการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และทบทวนแบบรายละเอียดโครงการขั้นสุดท้าย
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  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมการเปิดเสรี
ทางการค้า จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุน และแรงได้อย่างเสรีมากขึ้น และ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนของไทย รวมทั้งความร่วมมือในหลายๆ ด้าน รัฐบาลจึงได้ให้ความ
ส�าคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
ธุรกิจของรัฐ (PPP: Public Private Partnerships) โดยสั่งก�าชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกัน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งโครงการชุดแรกที่จะเข้านโยบายของ คณะกรรมการ PPP มี 5 โครงการมูลค่า 3.34 แสนล้าน
บาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน โครงการ
ทางหลวงพิเศษ บางปะอิน-โคราช และทางหลวงพิเศษบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยจะมีการเร่งเวลาให้เร็วขึ้น โดย
ให้รัฐมนตรีต้นสังกัดของแต่ละโครงการเสนอให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือน ธันวาคม 2558 ก่อนที่จะน�าเรื่องเข้า คณะ
กรรมการ PPP ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ก่อนที่สุดท้ายจะน�าเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน
มีนาคม 2559 จะเริ่มเปิดซองประมูลในเดือนพฤษภาคม 2559 และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการด�าเนินโครงการ
รถไฟฟ้าขนาดทางมาตรฐานสายแรกของประเทศไทย 2 เส้นทางด้วยกัน คือ หนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรือ
มาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าเริ่มการก่อสร้างในเดือน พฤษภาคม 2559 วงเงินลงทุนประมาณ 
4 แสนล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะด�าเนินการเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ช่วงที่ 2 
แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ช่วงที่ 3 แก่งคอย-โคราช ช่วงที่ 4 โคราช-หนองคาย โดยมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
เพื่อลงทุนในระบบรถไฟ รวมถึงการเดินรถและการซ่อมบ�ารุง กับงานก่อสร้างส่วนหน่ึง ซ่ึงรวมถึง แหล่งจ่าย
ก�าลังไฟฟ้า การจ่ายก�าลังไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้งการจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
(GMS Economic Corridors) ที่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้ ภาครัฐได้มีการ
วางแผนและเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมในพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด  
(7 เขต) เพื่อเชื่อมโยงตามแนว GMS เป็นปัจจัยช่วยสนันสนุนธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาประกอบด้วย
โครงการทางถนน ทางราง ทางน�้า และทางอากาศ อาทิ การสร้างสะพานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
การก่อสร้างรถไฟทางคู่ และการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินในภูมิภาค เป็นต้น รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านด่านศุลกากร โดยการก่อสร้างด่านใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอ�านวย 
ความสะดวกให้กับกิจกรรมการค้าชายแดน โดยภาพรวมของแผนโครงสร้างพื้นฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-
2565 เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและด่านใน 6 จังหวัด (7 เขต) วงเงิน 109,187 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะ
เร่งด่วน (ก่อนปี 2557-2559) วงเงิน 21,182 ล้านบาท ระยะกลาง (พ.ศ. 2560-2562) วงเงิน 70,639 ล้านบาท 
และระยะยาว (หลังปี 2562) วงเงิน 17,636 ล้านบาท
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แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมในพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7เขต)
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  หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมกับการเปิดเสรีทางการค้า  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการรวมตัว
กันเป็นหนึ่งเดียว และมีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้าย
สินค้า ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรี จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุนการเติบโต
ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดของประเทศ ส่งผลให้เกิดโครงการ
ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highways) ประกอบด้วยเส้นทางทั้งสิ้น 23 เส้นทางรวมระยะทางประมาณ 3.84 
หมื่นกิโลเมตร ก�าหนดให้ใช้ตัวอักษรย่อ AH น�าหน้าหมายเลขเส้นทางเหมือนกับทางหลวงเอเชียโดยใช้หมายเลข 
1 ตัวหรือ 2 ตัวส่วนทางหลวงอาเซียนที่มีเส้นทางแตกต่างจากทางหลวงเอเชียก�าหนดให้ใช้หมายเลข 3 ตัว ใน
ประเทศไทยมีทางหลวงอาเซียน 12 เส้นทางรวมระยะทาง 6,669 กิโลเมตร ทางหลวงอาเซียนดังกล่าว เชื่อมต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้าน การด�าเนินงานตามเส้นทางหลวงอาเซียนเวลานี้ คือ เร่งสร้างเส้นทางเชื่อมที่ยังไม่สมบูรณ์
และพัฒนามาตรฐานถนนที่ต�่ากว่าช้ันที่ 3 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็น การขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรให้เสร็จ
ภายในปี 2563 อาทิ ช่วงเชียงราย-เชียงของ บนเส้นทาง AH3 ช่วงพิษณุโลก-หล่มสักบนเส้นทาง AH16 ช่วง
สัตหีบ-พนมสารคาม บนเส้นทาง AH19 และช่วงตราด-บ้านหาดเล็กบนเส้นทาง AH123 รวมทั้งการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 6 จังหวัด (7 เขต) ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น�า้โขง (GMS Economic Corridors) 
ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ ภาครัฐได้เร่งผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมใน
พื้นที่ เพื่อรองรับขนาดเศรษฐกิจที่จะขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคตอันใกล้ และเป็นการดึงดูดนักลงทุน
จากภาคธุรกิจให้เข้ามาในพื้นที่ หากพิจารณาจากแผนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีโครงการเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะ
เป็น โครงการทางด้านถนน ประกอบไปด้วย โครงการก่อสร้าง รถไฟ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ และโครงการ
ก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า โครงการทางด้านสนามบิน โครงการทางน�้า ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเรือ และ
โครงการก่อสร้างสะพาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงด่านต่างๆ ส่งผลให้การเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ช่องทางในการแสวงหาโอกาส และขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านภายในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศ CLMV คือ กัมพูชา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นตลาดที่มีศักยภาพส�าหรับการบริการรับเหมา
ก่อสร้างของไทย ประเทศเหล่านี้อยู่ในช่วงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งด้านการคมนาคม ถนน ระบบ
ราง สนามบิน ท่าเรือ ชลประทาน พลังงาน โทรคมนาคม รวมทั้งการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
ส�านักงาน อาคารพานิชยกรรมขนาดใหญ่ ที่อยู่อาศัย การเร่งพัฒนาหลายๆ ด้านเช่นนี้เพื่อเพิ่มจังหวะก้าวทาง
เศรษฐกิจให้รวดเร็วมากขึ้น ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยมีโอกาสเข้าไปประมูลงานเพื่อด�าเนินการเอง หรือรับเหมา
ช่วง (Subcontract) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ เนื่องด้วยภูมิประเทศที่ตั้งติดพรมแดนและเชื่อมถึงกันกับไทย ส่ง
ผลให้ต้นทุนในการเข้าประมูลงานของผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยต�่ากว่าคู่แข่งจากประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน 
โดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เครื่องจักร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งศักยภาพของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยอยู่ในระดับทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งทางด้านเทคนิคและความช�านาญทางวิศวกรรม
ในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซีเมนต์ เป็นต้น เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมการขยายตลาด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย เพื่อก้าวไปสู่ระดับอาเซียนต่อไป 
  ส�าหรับแนวโน้มของภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งการเปิด
เสรีทางการค้า  ส่งผลให้ภาครัฐเร่งผลักดันแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการจัดตั้งเขต
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เศรษฐกิจพิเศษภายในพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง (GMS Economic Corridors) ส่งผลให้เกิด
ความต้องการด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน จะเห็นได้จากภาคอุตสาหกรรม และภาค
การขนส่ง เพื่อรองรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) นอกจากนี้ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีนโยบายส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพต่อเน่ือง แม้ปัจจุบันสถานการณ์
น�้ามันเชื้อเพลิงมีราคาต�่าลงก็ตาม เพราะเป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ ลดผลกระทบ
จากปัญหาพืชผลทางการเกษตร เช่น ปาล์มน�้ามัน อ้อย และมันส�าปะหลัง สร้างงานกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ส�าคัญๆ ได้แก่ ระยะ
สั้นในปี 2559 ที่จะถึงนี้จะเดินหน้าส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอดีเซล B7 อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดเตรียม
มาตรฐานน�้ามันไบโอดีเซล B10 และการด�าเนินโครงการน�าร่องการใช้ไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ปาล์มน�้ามันในประเทศ สร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยลดผลกระทบต่อเกษตรกร 
ส่วนแผนงานระยะกลางปี 2560-2564 ของการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในด้านความมั่นคงทางวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล รวมทั้งได้มีการเตรียมการแปรรูปขยะเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง และการปลูกพืช
พลังงาน เพื่อเป็นวัตถุดิบส�าหรับก๊าซชีวภาพอัด หรือ CBG ซึ่งสามารถผลิตได้จากน�้าเสียจากโรงงาน เพื่อจะเป็น
เชื้อเพลิงทางเลือกหนึ่งในภาคขนส่ง ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) และจะช่วยให้พื้นที่ซึ่งอยู่
ห่างจากปลายท่อส่งก๊าซได้มีทางเลือกในการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าจากของเสียให้
สามารถผลิตพลังงานเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเดินหน้าวิจัยเชื้อเพลิง
ชีวภาพเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศในอนาคตต่อไป

3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บุคลากร
 เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก ท�าให้จ�านวนบุคลากรที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
โครงการที่จะได้รับคัดเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและ
พนักงานประจ�าในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้าง
พนักงานหรือช่างเช่ือมจ�านวนมาก โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจ�านวนหนึ่ง (Standby Team) ซ่ึง
รวมถึงช่างเชื่อมจ�านวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่พนักงานในแต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น 
 จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงปี 2554-2556 จึงได้มีการว่าจ้าง
พนักงานประจ�าในส่วนงานต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต�าแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบัติ
การ รวมถึงฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการบริหารงานขนาดใหญ่ในมือ 
 แหล่งเงินทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภทสินเชื่อโครงการ (Project Finance) 
จากสถาบันการเงิน เป็นรายโครงการไป เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการด�าเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจ
ใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้า เพื่อเข้าด�าเนินงาน โดยร่วมกับคู ่สัญญาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเงิน
ทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง  
 ผู้รับเหมาช่วง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วนที่บริษัทไม่มีความช�านาญ หรือช่วงเวลาที่
มีปริมาณงานเกินกว่าก�าลังคน โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงาน 
ในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�าหนดรายละเอียด 
ในการจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ท�ากับลูกค้า (Back-to-back) ทั้งในเรื่องการส่งมอบ การ 
รับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็น
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บริษัทย่อยในปี 2550 ช่วยเสริมการท�างานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการวิศวกรมีความช�านาญ 
 เครื่องจักรและอุปกรณ์
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการด�าเนินงานก่อสร้าง
พื้นฐาน ส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะท�าการเช่าเพื่อน�ามาใช้ในแต่ละ
โครงการตามความต้องการ อีกทั้ง การที่สหการวิศวกรมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก 
รถขุด รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ จึงจะท�าให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร
และอุปกรณ์
 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�าหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหน่ึง
บริษัท และบริษัทฯ  มักจะมีการต่อรองและขอการยืนยันราคาจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลิตก่อนยื่นประกวด
ราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
 2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น 
ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษทราย เป็นต้น บริษัทฯ  จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซ้ือ
ตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจ�า หรืออาจมีการซื้อจากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจ�าเป็น 
 สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในปี 2558 
เท่ากับ 80:20 ตามล�าดับ
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5. ปัจจัยความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ และกลยุทธ์
   1.1 การพึ่งพาลูกค้าน้อยราย
 เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ท�าให้กลุ่มลูกค้าหลักของ 
บริษัทฯ จะเป็นกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มธุรกิจพลังงาน
อื่น อาทิ โรงไฟฟ้า พลังงานทดแทน รวมทั้งการติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลาย และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ
   1.2 การพึ่งพาพันธมิตรจัดตั้งกิจการร่วมค้า
 การประมูลงานโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ ที่เจ้าของโครงการมีการก�าหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ราคาไว้สูง จนบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ อาทิ ก�าหนดขนาดของสินทรัพย์ ประสบการณ์ 
การท�างาน ความสามารถเฉพาะทาง/ เทคโนโลยี เป็นต้น ท�าให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องหาพันธมิตร เพื่อจัดตั้ง
กิจการร่วมค้า เพื่อยกระดับคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูลงาน การได้พันธมิตรก็ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยง 
ในการร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีที่ผู้ร่วมงานในกิจการร่วมค้าไม่สามารถด�าเนินงาน หรือปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างได้ อย่างไรก็ดีปัจจุบันความเสี่ยงนี้ได้ลดลงไป เมื่อบริษัทฯ มีประสบการณ์การท�างาน
ในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ท�าให้บริษัทฯ สามารถเข้าประกวดราคาได้ด้วยตนเองมากขึ้น
  1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร
 งานรบัเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะเวลาในการได้งานใหม่ บางโครงการอาจประมูลงานได้
ล่าช้า หรือประมูลงานไม่ได้ อาจท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มในแง่ของอัตราก�าลังพลที่เกินความจ�าเป็น รวมทั้ง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดแรงงานปัจจุบัน บริษัทฯลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มสัดส่วนการจ้าง
ผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ  
และทัศนคติในการท�างานของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ
   1.4 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ปิโตรเคมี จ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ปัจจุบันกฎหมาย  
และระเบียบข้อบังคับก็มีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น โดยแต่ละโครงการต้องจัดท�ารายงานผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ซึ่งถ้าเกิดความล่าช้าในการจัดท�ารายงานดังกล่าว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติโครงการได้

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน 
   2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
 การเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง จะท�าให้บริษัทฯ จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการที่เพิ่มขึ้น   
ในกรณีที่ความล่าช้ามีสาเหตุมาจากเจ้าของโครงการ อาทิ การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เป็นต้น บริษัทฯ ลดความเสี่ยง
โดยการบริหารก�าลังคน และค่าใช้จ ่ายในโครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด 
ความล่าช้าขึ้น และพยายามเจรจาตามกรอบของสัญญา เพื่อขอค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการ
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 ในกรณีท่ีความล่าช้าของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในการท�างานของบริษัทฯ หรือจาก 
ความล่าช้าของผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ บริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ของเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงานฝีมือ และวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งควบคุมการท�างานของ
ผู ้รับเหมาช่วงอย่างใกล้ชิด และก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาให้บริษัทฯ สามารถเรียกร้องความเสียหายจาก 
ผู้รับเหมาช่วงได้ กรณีที่ผิดสัญญา

   2.2 ความเสี่ยงจากการจัดส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า
 บริษัทฯ มีผู้ขายวัสดุก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การสั่งซื้อวัสดุบางรายการอาจต้องใช ้
เวลานานในการจัดซื้อและส่งของ บริษัทฯลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มวัสดุที่ต้องใช้ระยะเวลา
สั่งซื้อนานมาบริหารจัดการเป็นพิเศษ เพื่อให้มีการด�าเนินการจัดซื้อล่วงหน้านานพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจน 
ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของโครงการ

   2.3 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
ก๊าซ และน�้ามัน บริษัทฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน โดยมีการจัดท�าแผนงานความปลอดภัย และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน
ทั้งที่ส�านักงานใหญ่ และส�านักงานโครงการ และมีการจัดอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอเพื่อ 
ลดอุบัติเหตุจากการท�างาน และภาวะที่ไม่ปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
   3.1 ความเสี่ยงจากการได้รับช�าระค่าก่อสร้างล่าช้า หรือไม่ได้รับช�าระ
 จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ต่อเนื่องจากปี 2557  ส่งผลกระทบในการด�าเนิน
ธุรกิจต่างๆ ในวงกว้าง  ส�าหรับธุรกิจรับหมาก่อสร้างนั้น หากเจ้าของโครงการ หรือบริษัทคู่สัญญาประสบปัญหา
ด้านการเงิน และมีผลต่อการช�าระเงินแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง เกิดความล่าช้า หรือช�าระไม่ครบตามก�าหนด 
ระยะเวลา หรือไม่ช�าระเงิน จะส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมิน
และบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงในเรื่องดังกล่าว โดยมีนโยบายว่า บริษัทที่กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าประมูลงาน 
จะต้องเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการช�าระเงิน  กรณีเป็น
ลูกค้าใหม่ จะมีการศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด 
รอบคอบ และในบางกรณี อาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าช�าระเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเร่ิมงาน    
ทั้งนี้ ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและฐานะการเงินดี และ/หรือเป็นหน่วย
งานราชการ   จึงท�าให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

   3.2 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
 เงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อใช้ในการเตรียมการ 
ในการเข้าประมูลโครงการต่างๆ การใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารส�าหรับวงเงินสินเชื่อ และเพื่อการด�าเนิน
โครงการให้ส�าเร็จตามแผนงาน เป็นต้น หากบริษัทฯ บริหารสภาพคล่องไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ๆ และส่งผลต่อการด�าเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ ให้แล้วเสร็จ 
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ไม่ได้ตามก�าหนดเวลา กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง โดยการเจรจาต่อรองการรับ
ช�าระค่างวดงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ และก�าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู้จัดหาวัตถุดิบ  เพื่อให้ได้รับ
เงินค่างวดงานที่สอดคล้องกับรายจ่ายในการบริหารโครงการ  วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และลดต้นทุนในการเก็บรักษา  
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในยามจ�าเป็นด้วยต้นทุน 
ที่เหมาะสมอยู่เสมอ    ไม่ว่าจะเป็นการขอวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการประมูลงาน วงเงินสินเชื่อ
โครงการเพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการ และการใช้เป็นเงินหมุนเวียน   โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะ
รักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นและโครงสร้างเงินทุนให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดที่ได้รับจากธนาคาร (Covenant) รวมทั้ง พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินต่างๆ   
 ส�าหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจส�าหรับ
โครงการขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการระดมทุนเพื่อการลงทุนโดยการออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี
ให้กับบุคคคลโดยเฉพาะเจาะจง ท�าให้ไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการด�าเนินการปกติ 
 นอกจากนั้นแล้ว จากเป้าหมายการพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 4 โครงการภายในปี 
2562  ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)  จ�านวน 
2,525,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.25  ณ สิ้นปี 2558  และจะลงทุนเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 2,750,000 ล้านหุ้น 
ภายในไตรมาสแรกของปี 2559  ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ
บุคคลในวงจ�ากัดจ�านวน 330 ล้านหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.20 บาทต่อหุ้น  และได้รับการอนุมัติการออก
หุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้านบาทจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 เพื่อการลงทุนดังกล่าว

   3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 บริษัทฯ มีการน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์บางรายการจากต่างประเทศ ท�าให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งความผันผวนดังกล่าวอาจส่งผลต่อต้นทุนและก�าไรของบริษัทฯ บริษัทฯ  
ลดความเสี่ยงโดยตอนประเมินต้นทุนการเข้าประมูลงานจะมีการประมาณการค่าอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อ
สินค้าให้สูงกว่าอัตราในปัจจุบัน เพื่อเป็นการส�ารองต้นทุนเผื่อส�าหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนใน
อนาคต และส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จ�าเป็นต้องน�าเข้าวัสดุ และอุปกรณ์ในมูลค่าสูง บริษัทฯ อาจให้เจ้าของ
โครงการก�าหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นอัตราสกุลเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยง  นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังม ี
นโยบายที่จะท�าสัญญาซื้อขายเงินต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณ และเพื่อลด 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่เป็นรายได้ที่เป็นทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 2  โครงการ คือ 
โครงการ  Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
ที่รับงานในนาม Sinopec-TRC Joint Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans  
Thai-Malaysia (Thailand) Limited
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4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
    • ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 1,134,741,580 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 25.09 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทฯ ที่
ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึงท�าให้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึง
คร่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด
ส�าหรับวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ได้รับ
เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

ชื่อบริษัท    : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ   : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมา 
      ติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงาน 
      และปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
      กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000293 
เว็บไซต ์    : www.trc-con.com
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
จ�านวนทุนจดทะเบียน  : 655,358,932.25 บาท
จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 565,345,762.00 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 4,522,766,096 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 0.125 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ที่ตั้ง     :  เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  
      แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์        : +66 2009 9000                             
โทรสาร    : +66 2009 9991 

ผู้สอบบัญชี   : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
ที่ต้ัง     :  เลขที่  193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ ์  ชั้น 33  
      ถนนรัชดาภิเษก 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   : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
      และงานก่อสร้างทั่วไป 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
      กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท  : 0105497000257
เว็บไซต ์    : www.sahakarn.com
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน   : 500,000,000 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  : 500,000,000 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 50,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 10 บาท
  
ชื่อบริษัท    : TRC Investment Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100
ประเภทธุรกิจ   : ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity,  
      Ebene, Mauritius
เลขทะเบียนบริษัท  : 079207 C1/GBL
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
ทุนจดทะเบียน   : 1 เหรียญสหรัฐ
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  : 1 เหรียญสหรัฐ
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 1 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 1 เหรียญสหรัฐ

ชื่อบริษัท    : TRC International Limited
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100 (ถือผ่านTRC Investment Limited)
ประเภทธุรกิจ   : ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 
ที่ต้ังส�านักงานใหญ่  : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux  
      Road, Central Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษัท  : 1202488
โทรศัพท์    : +66 2022 7777
โทรสาร    : +66 2022 7788
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ทุนจดทะเบียน   : 10,000 เหรียญฮ่องกง
ทุนที่เรียกช�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
ทุนจดทะเบียน   : 250,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  : 250,000 โอมานเรียล
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 250,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 1 โอมานเรียล 

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
ทุนจดทะเบียน   : 150,000 โอมานเรียล
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  : 150,000 โอมานเรียล
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 150,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 1 โอมานเรียล 



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
65

• กิจการร่วมค้า
ชื่อบริษัท    : กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 
สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ : ร้อยละ 49 
      (บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)
ประเภทธุรกิจ   : ด�าเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปา 
      ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (กิจการ 
      ร่วมค้านี้ จัดตั้งขึ้นเฉพาะการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น)
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14  ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร  
      เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000342674
โทรศัพท์    : +66 2936 1661-2 

• บริษัทอื่นๆ   
ชื่อบริษัท    : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 8.61  (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐ 
         เมอริเชียส)
      ร้อยละ 3.64    (ถือผ่าน TRC International Limited ฮ่องกง)
ประเภทธุรกิจ   : ผลิต และจัดจ�าหน่าย มิวรีเอท (Muriate) ของโปแตช  
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  : เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซี (ชั้น 5) ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  
      เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107547000478 
โทรศัพท์    : +66 2001 7733
โทรสาร    : +66 2001 7739
ทุนจดทะเบียน   : 2,805,797,300 บาท
ทุนที่เรียกช�าระแล้ว  : 2,060,837,300 บาท
จ�านวนหุ้นสามัญ  : 20,608,373 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น  : 100 บาท
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7. ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สัดส่วนการถือหุ้น
 25.12%
   0.03%
 25.09%
   9.98%
   7.09%
   3.08%

  2.92%
   2.21%
   1.54%
   1.34%
   1.04%

   1.03%
 44.64%
100.00%

จ�านวนหุ้น
1,136,213,580

   1,472,000
1,134,741,580

451,499,995
320,649,995
139,222,800

132,000,000
100,000,750
69,667,100
60,738,800
47,069,680

46,567,000
2,020,608,396
4,522,766,096

ชื่อผู้ถือหุ้น
1.    กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ 
       - นางไพจิตร รัตนานนท์
       - บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด(1)

2.   Samlee Corporation(2)

3.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
4.   CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS
       AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG(3)

5.   นายอานนท์ชัย วีระประวัติ 
6.   นางสาวเพรชรัตน์ จรรยธรรมพต
7.   นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล
8.   นายแสงชัย วสุนธรา
9.   The Hongkong and Shanghai Banking Corporation   
      Limited, Singapore Branch
10.  นางศิริกาญจน์ ศักดิเดชภาณุพันธ์ ณ อยุธยา
11.  อื่นๆ

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด
หมายเหตุ: 
1. บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 55
2. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion คือ นายสมชาย ด�ารงสุนทรชัย (ถือหุ้นใน Samlee ร้อยละ 100)
3. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG  คือ Custodian ของ Broker     
   Shkhothai Fund
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ปี 2556

81.33 ล้านบาท

126.36 ล้านบาท

4.10 ล้านบาท

77.23 ล้านบาท

เงินปันผล

816,586,773 หุ้น

เงินปันผล 40.82 ล้านบาท

(0.05 บาทต่อหุ้น(4))

52.85%

ปี 2557 

255.67 ล้านบาท

214.92 ล้านบาท

2.87 ล้านบาท

252.80 ล้านบาท

หุ้นและเงินปันผล

830,537,606 หุ้น

ในอัตรา 4 หุ้นต่อ 1 หุ้น(2)

เงินปันผล 11.54 ล้านบาท

(0.003472 บาทต่อหุ้น(3))

หุ้นปันผล 103.82 ล้านบาท

(0.031250 บาทต่อหุ้น(3))

45.63%

ปี 2555

178.95 ล้านบาท(1)

228.44 ล้านบาท

9.00 ล้านบาท

169.95 ล้านบาท

หุ้นและเงินปันผล

673,171,178 หุ้น

เงินปันผล 33.89 ล้านบาท

(0.050358 บาทต่อหุ้น(4))

หุ้นปันผล 56.07 ล้านบาท

(0.083336 บาทต่อหุ้น(4))

52.93%

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหักส�ารอง 

ตามกฎหมาย

รูปแบบเงินปันผล

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

เงินปันผลจ่าย

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ 

ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย

หมายเหตุ:
      1. ก�าไรสุทธิปี 2555 อิงตัวเลขจากงบการเงินปี 2556 ที่แสดงตัวเลขเปรียบเทียบกับปี 2555 ที่ปรับปรุงใหม่
       2. บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
      3. เงิน/หุ้นปันผลปี 2557 อิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
      4. เงิน/หุ้นปันผลปี 2555 และ เงินปันผลปี 2556 อิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

 ส�าหรับบริษัทย่อย ไม่มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและ
ส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าว
จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุน 
เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ 
บริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นดังนี้

8. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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9. โครงสร้างการจัดการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท        
 คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับ
สูงในการวางแผนการด�าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ       
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์*         ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน ์        กรรมการอิสระ

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณ ี         กรรมการอิสระ

4. นายอรุณ จิรชวาลา          กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร          กรรมการอิสระ

6. นายสมัย ลี้สกุล          กรรมการ และ

                                                  ประธานกรรมการบริหาร

7. นายภาสิต ลี้สกุล          กรรมการ และ

                                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์          กรรมการ และ 

                                                  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

9. นายโลห์  อิง ค ี          กรรมการ และ 

                                                  ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ

10. นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ**         ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน

11. นายศักดา ตันติวัฒนกูล         ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1

12. นายเชวง รีศรีกิตต์          ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2

13. นายอ�านวย ลายไม้          ที่ปรึกษาโครงการ

14. นายนิธิธัช ทิพย์อนันตสกุล         ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและ

                                                  โลจิสติกส์

15. นายชยุต วัฒกภาคย ์         ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

16. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล         ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงาน

                                                  ปฏิบัติการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

รวมจ�านวนกรรมการของแต่ละชุด

คณะ
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บริษัท
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r ประธานกรรมการ      p กรรมการ   
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 * ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ** นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงินตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2558

 กรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล  
นายภาสิต ลี้สกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญ
บริษัทฯ
 โดยมี นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม  เป็นเลขานุการบริษัท

   •  คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

 
 *กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ
   • สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2558

รายชื่อกรรมการ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์          ประธานกรรมการ

2. นายสมัย ลี้สกุล             กรรมการ

3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์            กรรมการ

4. นายภาสิต ลี้สกุล             กรรมการ

5. นายศักดา ตันติวัฒนกูล        กรรมการ

6. นายเชวง รีศรีกิตต์             กรรมการ

รวมจ�านวนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
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กรรมการผู้มีอ�านาจ
ลงนาม*

๏

๏

๏

๏

4

r ประธานกรรมการ      p กรรมการ    ๏    กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

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. นายภาสิต ลี้สกุล

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

9. นายโลห์ อิง คี

รายชื่อกรรมการบริษัท
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การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2558 (ครั้ง)
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 *   นายสมยั ลีส้กลุ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการชดุย่อย คอื กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

จัดการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

 **  นายโลห์ อิง คี เข้ารับต�าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่  17 มีนาคม 2558 แทน รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี กรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนกรกฎาคม 

2557

   •  สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2.  ผู้บริหาร
 โครงสร้างองค์กร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2558

 

รายชื่อกรรมการ

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. นายภาสิต ลี้สกุล

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

9. นายโลห์ อิง คี

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ

2548

2548

2550

2552

2548

2550

2556

2550

2558

ปีที่เลือก

ครั้งล่าสุด

2556

2558

2557

2556

2558

2557

2557

2558

-

ประเภทของกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การสรรหา/
การแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ
ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2558

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

2559

2561

2560

2559

2561

2560

2560

2561

2559

ปีในการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการในการ

ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
(นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

สายงานการตลาด
(นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์)

สายงานปฏิบัติการ1
(นายศักดา  ตันติวัฒนกูล)

สายงานปฏิบัติการ2
(นายเชวง  รีศรีกิตต์)

สายงานปฏิบัติการ3
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(รักษาการโดยนางสาวจงกลณี  ตันสุวรรณ)

สายงานบริหารองค์กร
(นายชยุต  วัฒกภาคย์)

สายงานบัญชีและการเงิน
(นางสาวจงกลณี  ตันสุวรรณ)

สายงานบริหารคุณภาพ
(นายอ�านวย  ลายไม้)
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 8 คน ดังนี้
 1. นายภาสิต ลี้สกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์   ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด   
 3. นายโลห์ อิง คี   ที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ
 4. นายศักดา ตันติวัฒนกูล  ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1
 5. นายเชวง รีศรีกิตต์   ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2 
 6. นายชยุต วัฒกภาคย ์   ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
 7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์  
                                                           และเลขานุการบริษัท
 8. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้
 1. เป็นผู้สนับสนุน 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�าเสนองบประมาณ
ประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และ
แนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
 4. ก�ากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่
ก�าหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
 5. ด�าเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและ
บริการ จะต้องได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
 6. ด�าเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการด�าเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์
การจัดหาทุน การจัดท�าเอกสารการหาทุน และอื่นๆ
 7. ด�าเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยต�าแหน่ง
 อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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3. เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 
 การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 ประวัติการท�างาน: ปรากฏดังหัวข้อ “คณะกรรมการและผู้บริหาร”

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร
  - ทะเบียนกรรมการ 
  - หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็น 
   เลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ 
   บรรษัทภิบาล   
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
  - หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและ 
ผู ้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก�าหนด  และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย  
อาทิเช่น 
  - ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับ 
   ดูแลให้การด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ท�าหน้าที่ ในการด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณา 
   ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
  - ท�าหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ 
   ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน 
   คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    •   ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
 (ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 
 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส�าหรับประธานกรรมการอัตรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ อัตรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 4 คน อัตราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร 4 คน อัตราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน (ในเดือนมีนาคม 2558 มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
เข้าใหม่ 1 คน คือ นายโลห์ อิง คี ที่ปรึกษาโครงการ)
 2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ได้อนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการ
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ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2557 ให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รวม 6 คน (รวม รศ.นพ.ก�าจร  
ตติยกวี อดีตประธานกรรมการตรวจสอบที่ลาออกเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ด้วย) รวมเป็นเงินโบนัสทั้งสิ้น 
1,685,500 บาท   
 3. ค่าเบี้ยประชุม ส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วม
ประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)  
 ส�าหรับบริษัทย่อยอื่นๆ ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  
 สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นดังนี้

* รศ.นพ.ก�าจร  ตติยกวี เป็นอดีตกรรมการอิสระที่ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ค่าตอบแทนในที่นี้คือโบนัสกรรมการปี 2557

กรรมการบริษัทฯ และ

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

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. นายภาสิต ลี้สกุล

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

9. นายโลห์ อิง คี

10. รศ.นพ.ก�าจร  ตติยกวี*

11. นายศักดา ตันติวัฒนกูล

12. นายเชวง รีศรีกิตต์

รวมค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 

และสหการวิศวกรปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี

ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี

ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ไม่ได้เป็น

40,000

40,000

40,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

120,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณา 

ค่าตอบแทน 

และสรรหา

ไม่ได้เป็น

20,000

20,000

20,000

20,000

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

80,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

10,000

10,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

20,000

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

20,000

20,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เบี้ยประชุม

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

40,000

ค่าตอบแทน

กรรมการ

สหการ

วิศวกร

120,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

120,000

120,000

120,000

ไม่ได้เป็น

ไม่ได้เป็น

41,290

120,000

641,290

ค่า

ตอบแทน

รวม

1,270,000

610,000

580,000

580,000

510,000

240,000

240,000

240,000

95,000

135,500

41,290

120,000

4,661,790

คณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วย

ค่าตอบแทน 

รายเดือน ปี 58

และ โบนสัปี 57

1,150,000

550,000

490,000

490,000

490,000

120,000

120,000

120,000

95,000

135,500

3,760,500

(หน่วย: พันบาท)
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 (ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท

     •  ค่าตอบแทนอื่น
 (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
 ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2558 รวม 48,750 
บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขับรถ และค่าน�้ามัน 
       (ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
  เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 (ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร
  ใบส�าคัญแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งท่ี 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 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการท�างาน เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อมต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ท�างานกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อ
การปฏิบัติงานและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

ค่าตอบแทน

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวมทั้งสิ้น

จ�านวนราย
5
5

จ�านวนราย
8
8

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
16.93
3.83
20.76

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)
26.70
5.39
32.09

ปี 2557* ปี 2558**

เงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
จ�านวนราย

5
จ�านวนราย

7
จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

0.85
จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

1.84

ปี 2557 ปี 2558

   *  ปี 2557 ประกอบด้วยนายสมัย นายภาสิต  นางพจนีย์  นายศักดา และนายเชวง
         **  ปี 2558 ประกอบด้วยนายสมัย นายภาสิต นางพจนีย์ นายโลห์ อิง คี นางสาวจงกลณี (ในปี 2558 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ 
       การเงินและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน) นายศักดา นายเชวง  และนายชยุต
           หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม
       และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และในที่นี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้จัดการฝ่ายการเงิน
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 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�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
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 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิของใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิจากเดิม 4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุ้น
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า 
ที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริษัทฯจากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ  
0.125 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงท�าให้มีการปรับสิทธ ิ
การใช้สิทธิ ESOP – W2 เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุ้น และแก้ไขราคาใช้สิทธิจาก 3.03 บาท เป็น 0.606 บาทต่อหุ้น

 ในระหว่างปี 2557 – 2558 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP – W2 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
      ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสุทธิก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก    31,598,200 หน่วย
      ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2557 (ครั้งที่ 1-3)     (9,565,897) หน่วย
      ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2557    (440,395) หน่วย
     คงเหลือ ณ สิ้นปี 2557       21,591,908 หน่วย
     ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2558 (ครั้งที่ 4 – 7)            (14,813,265) หน่วย
     ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2558    (262,500) หน่วย
     คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558        6,516,143 หน่วย

5. บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,344 คน 
ประกอบด้วยพนักงานประจ�า 298 คน และพนักงานชั่วคราว 1,046 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้
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    • ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่
พนักงานจ�านวนรวมทั้งสิ้น 468.85 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่  เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม 
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดมีการตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด ต้ังแต่ปี 2548 โดยมีการกันส�ารองเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพใน
อัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง

    • กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ           
 บริษัทฯ ได้จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว บริหารโดย  
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้
พนักงานท�างานกับบริษัทในระยะยาว  ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นเงินจ�านวน 
51.85 ล้านบาท และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นเงินจ�านวน 0.96  ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 58)

ปี 2557

197.26
221.28
418.54

ปี 2558

306.94
161.91
468.85

ผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)
  พนักงานประจ�า
  พนักงานสัญญาจ้าง 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2557

7
230
75
17
27
2

358
987

1,345

ปี 2558

7
237
26
15
13
 -*
298

1,046
1,344

ฝ่ายงาน

พนักงานประจ�า
  ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป)
  สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม
  สายงานบริหารองค์กร
  ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน
  สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รวม
พนักงานชั่วคราว

รวมพนักงานทั้งหมด

จ�านวนพนักงาน (คน)

* ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
77

    • นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
 ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ยึดมั่นและมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
องค์กรที่ต้องการเป็นผู้น�าของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงาน
ก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
มั่นคง  
 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
 1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก Job Description เนื่องจากลักษณะงาน
ของบริษัทฯ ต้องใช้พนักงานที่มีความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของ
การท�างานอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงานให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right 
job) โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ ทางหัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม Job Description  
ให้พนักงานได้รับทราบอย่างละเอียดเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการท�างานต่อไป
 2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจาก
สวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดท�าสวัสดิการอื่นให้กับพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่
  2.1 การจัดท�าบัตรประกันสุขภาพ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความสะดวกในการ 
เข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
การผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม  
  2.2 การจัดท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการท�างานที่อาจม ี
ความเสี่ยง ทั้งนี้ เนื่องจากการท�างานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นการท�างานที่สถานที่ก่อสร้าง (Site) 
  2.3 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงิน 
เพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุงาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจ�านวนปีที่กฎหมาย
ก�าหนด ในปี 2558 นี้ กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานที่
สามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตรา 3 -15% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความสมัครใจ 
ของพนักงาน
  2.4 การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
เพื่อให้พนักงานได้รับผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน
 3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบ
และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ะละปี แผนการลงทุน
ระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อก�าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละป ี
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
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 4. ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจัดท�าโครงสร้างระดับต�าแหน่งจากเดิม 10 ระดับ เป็น  
14 ระดับวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้พนักงานต้ังใจปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้
สอดคล้องกับการจัดท�าระดับต�าแหน่งใหม่ โดยได้ให้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท�าโครงสร้างเงิน
เดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมาท�าการศึกษาและเทียบเคียงกับ  บริษัทฯ ทั้งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจ
เทียบเคียง  ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม
 5. บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้พัฒนา
ความรู้และทักษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้     
  5.1 พนักงานใหม่ 
   บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับ
การปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทาง
ธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 
ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงาน 
  5.2 พนักงานประจ�าทุกระดับ 
   บริษัทฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจัดอบรมมีทั้งการอบรมภายใน
และภายนอกโดยแบ่งตามระดับพนักงานดังนี้
  ระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น
  - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” วัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของความเสี่ยง  
   การประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสามารถน�าไปใช้ 
   ในการวิเคราะห์  และตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสียงและความไม่แน่นอนต่างๆ  
   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  - หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการ EPC ที่ประสบความส�าเร็จส�าหรับผู ้ให้บริการ”  
   วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับการบริหารโครงการ EPC และให้ส่วนงาน 
   ที่เกี่ยวข้องทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนับสนุนการท�างานของโครงการ และท�าให ้
   การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  ระดับพนักงาน อาทิเช่น
  - หลักสูตร “การบริการด้วยใจ” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในงานด้านการบริการ และ 
   ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริการที่ดีเลิศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  - หลักสูตร “แนวทางในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicators  
   (KPI)” วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ได้มีความรู ้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล 
   การปฏิบัติงาน รวมถึงจัดท�า KPI รายบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นไปใน 
   ทิศทางดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ จัดขึ้นโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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  - หลักสูตร “บริหารโครงการอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft Project” วัตถุประสงค์เพื่อสามารถ 
   ใช้งานพื้นฐาน Microsoft Project ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบและบริหารโครงการ 
   ได้อย่างเป็นระบบ รวมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาโครงการโดยใช้เทคนิคต่างๆ โดยวิทยากร 
   ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  - หลักสูตร “โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคม 
   อาเซียน” เป็นโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้าน 
   ภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน รองรับการขยายตลาดทางด้านธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาซียน  
   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
 ส�าหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุป 
เป็นชั่วโมงในการอบรมได้ ดังนี้  

 6. การจัดท�ากิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation) บริษัทฯ มีการจัดท�ากิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก และ
สามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังน้ี
  6.1 การจัดท�ากิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการ 
จัดท�าทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร 
  6.2 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจ�าปี ภายใต้แนวคิด “เราคือบ้านหลังที่สอง”
  6.3 จัดท�าการ์ดวันเกิดให้กับพนักงานทุกท่าน
  6.4 การจัดท�ากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ทุกส่วนงานทั้งในส�านักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น
 7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน  
ทั้งพนักงานที่ส�านักงานใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ
ในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลัก
ท่ีใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น  
ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP, ข้อก�าหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกิจกรรมต่างๆ รวมถึง 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงานเข้าใหม่ประจ�าเดือน เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังมีการสื่อสารผ่าน Email และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

อบรมภายใน
108
102
110

อบรมภายใน
250
129
379

อบรมภายนอก
186
294
480

อบรมภายนอก
516
210
726

การอบรมของพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการบริษัท)

ระดับพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน

รวมชั่วโมงการอบรม

ปี 2557 ปี 2558
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 8. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง
 9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู ้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียน เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและด�าเนินการต่อไป ข้อมูล 
รายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

    • ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ 
ของบริษัทฯ ที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  ข้อพิพาททางด้าน
แรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจ้าง  ซ่ึงบริษัทฯ ว่าจ้างส�าหรับ
โครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการด�าเนินงานของแต่ละโครงการ
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10.  การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ตระหนักว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส�าคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจขึ้น
อย่างเป็นลายลักษณ์ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ใหม่ปี 2558 ของโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  และทบทวน “จรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน” ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 หมวด เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค 
วัตถุประสงค์ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับปี 2558 และ
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็น
เอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน   
 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2558 ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88 (ระดับ “ดีมาก”) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่อยู่ที่ร้อยละ 75 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกหมวดของการประเมิน จากการส�ารวจ
บริษัทจดทะเบียนจ�านวน 588 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ 
“ดีเลิศ” 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
 ในปี 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

   1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
       •  คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 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 เผ่าสวัสดิ ์      กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 8. นายภาสิต ลี้สกุล      กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
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 9. นายโลห์ อิง คี     กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท 
      •  คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้
 1. นางไพจิตร รัตนานนท์    ประธานกรรมการ 
 2. นายสมัย ลี้สกุล     กรรมการ
 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์     กรรมการ 
 4. นายภาสิต ลี้สกุล              กรรมการ
 5. นายศักดา ตันติวัฒนกูล    กรรมการ
 6. นายเชวง รีศรีกิตต์     กรรมการ

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนด
ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตามที่หน่วยงานราชกา
รอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น
 2. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
 3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการด�าเนินงานที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 
อ�านาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 6.                                           รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความ 
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 7. จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนการ
ในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  
การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
 9. ก�าหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ
 10. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ในการจดัท�ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
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ส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11.  อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ 
ก�าหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น 
       (ก)   เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
       (ข)   การท�ารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
       (ก)   การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น
       (ข)   การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
       (ค)   การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไรขาดทุนกัน
       (ง)   การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
       (จ)   การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
        (ฉ)   การอืน่ใดทีก่�าหนดไว้ภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และ/หรอื ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 12. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่ตามทีเ่หน็สมควรให้เป็นคณะกรรมการจดัการเพือ่
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 ทั้งนี้ การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจที่ท�าให้กรรมการจัดการ
สามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ผู ้ถือหุ ้นในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่าย
จัดการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ประจ�าของบรษิทัฯ ประธานกรรมการเป็นผูท้�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนส�าเร็จลุล่วง
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทาน
งบการเงิน
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบ
ก�าหนดวันที่ 24 เมษายน 2560)   
 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม  
องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ
ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
 1. สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอโดยการประสาน
งานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็น และ
เป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
 2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก�าลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
 3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ 
แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจ
สอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
 4. สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม
ผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�าคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที ่
กฎหมายก�าหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
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 8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    8.1   ความเหน็เกีย่วกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ของรายงานทางการเงนิของบรษิทั
    8.2   ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
   8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    8.4   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    8.5   ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   8.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจ 
สอบแต่ละคน
   8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที ่
ตามกฎบัตร
     8.8   รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ 
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 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�าเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    10.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   10.2  ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส�าคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
  10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้อง 
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ 
เพิกเฉยต่อการด�าเนินการ แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้
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 11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน
การด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ ์
ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อด�าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ ์
อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
 12. ให้มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบ
ค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
 13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี
 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

   3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ 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. นายภาสิต ลี้สกุล   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการ
ชุดปัจจุบันจะครบก�าหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)
 กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน และด้านการสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง และการ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้
 1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
    1.1 พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ
กรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับผลงาน  เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีความ
เป็นธรรม
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    1.2 ร่วมก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อน�าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    1.3 พิจารณาก�าหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจ�าปีในภาพรวม 
ของบริษัทฯ
    1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี
   1.5 ค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  และน�า
เสนอค่าตอบแทนที่ก�าหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติค ่าตอบแทนของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องน�าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
     1.6 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการผู้บริหาร 
และพนักงาน (ESOP) จะต้องร่วมก�าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานและ 
ผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่า 
ร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาได้รับ
จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 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 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1  คน รวมจ�านวน 3 คน ดังนี้
 1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการบรรษัทภิบาล
 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์  กรรมการบรรษัทภิบาล
 โดยมีนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบ
ก�าหนดวันที่ 19 มีนาคม 2561)
 กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระ
การด�ารงต�าแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีดังนี้
 1. สอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการ 
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและน�าเสนอ เพื่อให้
มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 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. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
2 คนและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวมจ�านวน 4 คน ดังนี้
 1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายภาสิต  ลี้สกุล  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 โดยมีนายชยุต วัฒกภาคย์ ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะ
ครบก�าหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
 กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง ขอบเขตและอ�านาจหน้าที่ การประชุม การรายงาน และการประกาศใช้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ  

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
 1. ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสี่ยงที่ส�าคัญประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้ 
ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุม
ให้ความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้ 
 3. ก�ากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่ส�าคัญ การประเมินสถานะ
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการด�าเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้อง 
ด��าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทโดยเร็ว  
 5. คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีอ�านาจจัดตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

   6. คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อท�าหน้าที่วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง 
กลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้ 
 1. นายสมัย ลี้สกุล  ประธานกรรมการบริหาร
 2. นายภาสิต ลี้สกุล  กรรมการบริหาร
 3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ ์  กรรมการบริหาร
 4. นายโลห์ อิง คี   กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
 1. วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หรือเงินปันผล
ประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยหรือได้รับรายงานจากคณะ
กรรมการจัดการว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น
 4. ด�าเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
        ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้คณะกรรมการจัดการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ มี
อ�านาจอนุมัติทางการเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
 อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ท�าให้คณะกรรมการ
บริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนดหรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหารได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร
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   7. คณะกรรมการจัดการ
 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร 
จ�านวน 9 คน ดังนี้

อ�านาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจในการอนุมัตวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออ�านาจ
อนุมัติและด�าเนินการปี 2558 อาทิเช่น

เรื่อง

- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ
- การตัดหนี้สูญ
- การเบิกเงินทดรอง
- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค
- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ
- การจัดหาสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)

คณะกรรมการจัดการ

> 10 ล้านบาท
5-10 ล้านบาท

-
-

50-100 ล้านบาท
> 4 ล้านบาท

≤ 10 ล้านบาท
≤ 5 ล้านบาท

> 100,000 บาท/ครั้ง
> 50,000 บาท/ครั้ง

≤ 50 ล้านบาท
≤ 4 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ ต�าแหน่งด้านบริหาร

1.  นายภาสิต ลี้สกุล     ประธานกรรมการจัดการ           
2.  นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์             กรรมการจัดการ       
3.  นายโลห์ อิง คี    กรรมการจัดการ
4.  นายศักดา ตันติวัฒนกูล   กรรมการจัดการ 
5.  นายเชวง รีศรีกิตต์    กรรมการจัดการ
6.  นายอ�านวย ลายไม้      กรรมการจัดการ
7.  นายนิธิธัช ทิพย์อนันตสกุล      กรรมการจัดการ
8.  นายชยุต วัฒกภาคย์       กรรมการจัดการ
9.  นางสาวจงกลณี ตันสุวรรณ   กรรมการจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1
ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
ที่ปรึกษาสายงานบัญชีและการเงิน
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้ 
 1. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
 2. อนุมัติควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
 3. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือท�าให้
ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อท�า
สัญญาดังกล่าว
 4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 5. ด�าเนินการจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การ
จัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและ 
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
 6. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
 7. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงิน
เดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป
 8. ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป
 9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มี
เหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น
 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
    (1)   กรรมการอิสระ
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
  •  กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพ้จิารณาเบือ้งต้นถงึบคุคลทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้อง
กบักฎเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ 
จากนัน้น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ตามล�าดบั (น�าเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ)  
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      •   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 บริษัทฯก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
 1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม    ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของ
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
 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 หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ 
บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง 
 * หมายเหตุ: คุณสมบัติด้านการถือหุ้นของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เดิมได้ก�าหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 
1 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2555 ได้อนุมัติให้แก้ไขการถือหุ้นเป็นไม่เกินร้อยละ 0.75
 
   (2) การสรรหากรรมการและผุ้บริหารระดับสูงสุด 
        • การสรรหากรรมการ
 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระท�าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อ
สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่ความ
เหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล�าดับ (น�าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้   
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
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 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง 
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

       •  การสรรหาผู้บริหารสูงสุด
 การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูสดุจะกระท�าโดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพือ่สรรหา
และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู ้มีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การท�างานที่
ความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการ
คัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ 
เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้    
 - อนุมัติให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูง
ระดับผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการ
ท�างานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนต�าแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ 
การเกษียณอายุ
 -  คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้
    • การศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หากมีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
    •  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
    •  มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
    •  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร 
    •  มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

      •  นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2  ของบริษัทฯ ที่ว่า 
 “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้น
ส่วนจ�ากัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตั้ง”  
 และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ 
เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โดยมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ ดังนี้
 - พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 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 รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม 
ข้อก�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�าหนดระเบียบ 
ข้อบังคับในการน�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
ทรัพย์ของ  บริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�านิติกรรมอื่นใดโดยใช้
ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
 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 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้น�าส่ง
ส�าเนาแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท  เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
    -  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

   -  ค่าบริการอื่น
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี ปี 2558
  -  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  23,652 บาท
  -  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด      1,376 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
   1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผุ้ถือหุ้น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น
ในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

TRC International Limited

TRC Investment Limited

TRC Middle East LLC

TRC Engineering LLC

กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ

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

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

930,000 บาท

820,000 บาท

3,000 เหรียญสหรัฐ

1,500 เหรียญสหรัฐ

3,200 โอมานเรียล

3,200 โอมานเรียล

300,000 บาท

บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี

ส�าหรับรอบปีบัญชี 2558
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    ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และ
ในระหว่างปี ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด  บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 •  การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
   ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว 
การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558  และเสนอชื่อผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2558 ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคัดเลือก
กรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
บรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ทางโทรสาร
และทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาให้บริษัทฯ 
พิจารณาแต่อย่างใด 
    เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศกึษาหนงัสอืเชญิประชมุเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชมุ 30 วัน ในวันที ่27 
มีนาคม 2558 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 และเอกสารประกอบที่มี
รายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออก
เสียงลงมติของผู้ถือหุ้น เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผย
ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และได้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 •  วันประชุมผู้ถือหุ้น
    การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2558  มกีรรมการเข้าร่วมประชมุ 8 คน จากกรรมการทัง้สิน้ 9 คน 
กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ) 
โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ประธาน 
กรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) และ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู้สอบบัญชีได้เข้า
ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน และนับ
คะแนนเสียง เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
   ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะน�ากรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และ
คะแนนเสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระใน
หนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับวาระค่าตอบแทน
กรรมการได้มีน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยก
เป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดย
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ได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่น
ได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ 
อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อตอบค�าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม ก่อนการลงมติในวาระใดๆ   
 •  หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
    บรษิทัฯ ได้บนัทกึประเดน็ซกัถาม ข้อคดิเหน็ และรายละเอียดต่างๆ ทีส่�าคญัไว้ในรายงานการประชมุ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้  
    (1) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ผู ้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการ
ประชุมตามวาระ  
     (2) คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ โดยระบอุย่างชดัเจนว่าเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง เป็นจ�านวน
เสียงและสัดส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ 
    (3) รายชื่อพร้อมทั้งต�าแหน่งของกรรมการผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม 
     (4) สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ และข้อเสนอแนะ ของผู ้ถือหุ ้น รวมทั้ง  
ค�าชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้า
ประชุมได้รับทราบ 
 บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด 14 วันนับจาก
วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และเสียงของการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวคือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 52.47 

   2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการปฏิบัติดังนี้
 - เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถน�าเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการเป็นการล่วงหน้า ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณา 
ค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับ  
 -  ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่
กระท�าการใดๆ ที่เป็นการจ�ากัด ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาด�าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง อาทิเช่น กรณีเป็นข้อร้องเรียน จะด�าเนินการตรวจ
สอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องส�าคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้
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เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร 
 - การด�าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ และน�าเสนอวาระต่อที่ประชุมตามล�าดับในหนังสือเชิญ
ประชุมมีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตามล�าดับวาระที่ก�าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล 
 - เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/
หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระอื่นๆ ที่เป็นไปที่กฎหมายก�าหนด)  
 - มีการใช้ระบบบาร์โค๊ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นย�า
ในการนับคะแนน
 - มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง 
 - ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลา
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะด�าเนินเป็นไปตามล�าดับวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม 
รวมทั้งมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม 
 -  เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�า
รายการระหว่างกัน ที่มีความเข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวข้อ 
“13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการน�าเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่
เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความ
เห็น 
 -  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดย
แนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการท�างานเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นใน
ทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 
“การก�ากับดูแลกิจการ” 
 - บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 - บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ  
บริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการ ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป  ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเตือน
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กรรมการและผู้บริหารด้วยจดหมายอิเล็คทรอนิคให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
เป็นเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี และทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่
ประชุมเพื่อรับทราบ 
 
   3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และ ตระหนักถึงความ
สนับสนุนจาก ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู ้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 
มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน” เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ 
“การก�ากับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
  
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้ 
 •  พนักงาน 
     บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และ
มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช�านาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแล
พนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 
การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายการ
พัฒนาพนักงาน” 
 •  ผู้ถือหุ้น
    บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่ง
บริหารงานที่สร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการด�ารงกิจการและการแข่งขันในระยะยาว 
มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต�า่กว่าร้อย
ละ 40 ของก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีและส�ารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 •  คู่แข่งขัน 
    บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตี
และท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือท�าให้คู่
แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
 •  ลูกค้า
    บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และปฏิบัติตามเงื่อนไข 
และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าความลับทางการค้าไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้อง   
    บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของทุกขั้นตอนในการท�างาน และความ
สมบูรณ์ของงานที่ส่งมอบเป็นอย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้าง
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อุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี  บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด  
   นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมีการจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม�า่เสมอทุกโครงการ 
และยินดีที่จะน�าชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้างของบริษัทฯ 
ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ
 •  คู่ค้า
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการก�าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดท�าระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จัด
ท�าหนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี
 •  เจ้าหนี้ 
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด  และมี
การปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการช�าระค่าสินค้าและบริการ แต่ละ
ปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซท์โครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 
เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ  และมีการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข 
และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน 
 •  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 
    บริษัทฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดท�า “นโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 
2556 เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย   และสามารถด�าเนินงานได้อย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้งานในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการคุกคามจากภัย
ต่างๆ  นอกจากน้ันแล้วยังมีการจัดท�า “ขั้นตอนการด�าเนินการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันความเสี่ยง และแก้ไข
ปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 •  การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งอีก
ด้วย
 •  สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
     บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบทีจ่ะมส่ีวนร่วมพฒันาสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม 
จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพื่อใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าว  
และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน   
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2558 ปรากฏในหัวข้อ “11. ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
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 •  ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
    บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายใหม่ด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นนโยบายที่บูรณาการเครื่องมือการบริหารจัดการ
เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้าน HSE ควบคู่ไปกับคุณภาพผลิตผลและการบริการแก่ลูกค้า สวัสดิภาพของ
พนักงาน รวมทั้งประชาชนโดยรวม อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็น
นโยบายที่บริษัทฯ ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้น�า และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุก
คนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
     ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหาร
และจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
   1. บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ส�าหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพสากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบรับรอง
มาตราฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558 ตามล�าดับ โดยได้ผ่านการต่ออายุ
ใบรับรองดังกล่าว แล้ว   
   คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ด�าเนินการตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด  ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งโดยคณะติดตามตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และบริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด เอง และโดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ปีละ 
2 ครั้ง เพื่อก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
อย่างต่อเนื่อง 
  2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานใหม่ขึ้น โดยผนวกฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ฝ่ายควบคุมและประกัน
คุณภาพ และฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมเป็นสายงานบริหารคุณภาพส่วนกลาง 
รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามข้อก�าหนดของสัญญาโครงการ  
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 ในปี 2558 บริษัทฯ  มีชั่วโมงการท�างานรวมทุกโครงการทั้งสิ้น 5,962,376 ชั่วโมง เทียบกับ ปี 2557 ซึ่ง
มีชั่วโมงการท�างาน 2,527,221 ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 135.93 % และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีชั่วโมงการท�างาน
รวมทุกโครงการ 652,662 ชั่วโมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงท�างาน 1,609,780  ชั่วโมง ลดลง 59.46% รวม
เป็นชั่วโมงท�างานทั้งสิ้น 6,615,038 ชั่วโมง เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีชั่วโมงการท�างานรวม 4,137,001 ชั่วโมง เพิ่ม
ขึ้นถึง 59.9 % ตลอดทั้งปี 2558 เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 1 ครั้ง คิดเป็นสถิติ  LTIF ในปี 2558 เท่ากับ 0.15 
รายต่อล้านชั่วโมง เทียบกับปี 2557 เท่ากับ 0.24 รายต่อล้านชั่วโมง 
    3. ในโอกาสที่ บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ร่วมกันปฏิบัติงาน จนประสบความส�าเร็จ 
ในการท�างานอย่างปลอดภัย  ไม่มีอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน ครบ 5,000,000 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 
บริษัทฯ จึงจัดให้มีการมอบของที่ระลึก เป็นการขอบคุณในความร่วมมือ ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
   4. มีการรณรงค์ ให้พนักงานทุกโครงการของบริษัทฯ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย จนประสบ 
ความส�าเร็จ บรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย จึงได้มีการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และ
กระตุ้นจิตส�านึกด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมขึ้น เช่น 
      -  โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความส�าเร็จในการท�างานอย่างปลอดภัย
ครบ 4  ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 จึงได้รับมอบประกาศนียบัตรจากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท วอเล่ย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  

  
 

   - โครงการบางจากไบโอดีเซลแห่งที่ 2 ได้ประสบความส�าเร็จในการท�างานอย่างปลอดภัยครบ 
800,000 ชั่วโมง  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงได้ มอบของที่ระลึก เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ ของ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
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     5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและฝึกการดับเพลิงเบื้องต้นที่ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตบางเขน มีพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติ
งาน อยู่ในอาคารส�านักงาน บริษัทฯรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรม และฝึกภาคปฏิบัติ 
รวมทั้งสิ้น 54 คน

 6. จัดให้มีการตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณ
เตือนอัคคีภัยแบบอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบท่อน�้าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
ทางหนีไฟฉุกเฉิน ตลอดจน เตรียมจุดรวมพลไว้ในกรณีฉุกเฉิน รวม 3 จุด 
    7.  จัดให้มีการอบรม ชี้แจงแผนฉุกเฉิน และซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมาย  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2558 โดยมีผูบ้ริหารและพนกังานทีท่�างานอยูใ่นอาคารส�านกังาน ร่วมการฝึกซ้อมทกุคนรวมทัง้นายภาสติ ลีส้กลุ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร่วมการซ้อม ในฐานะผู้บัญชาการ ภาวะฉุกเฉินด้วย 
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 8. การอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักสูตรตามที่กฎหมายก�าหนด ดังต่อไปนี้
      8.1 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 ม ี
ผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 17 คน

       8.2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จ�านวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 
2558 มีผู้เข้าอบรม จ�านวน 17 คน และวันที่ 21-22 กันยายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 36  คน

   
      8.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรม
จ�านวน 28 คน
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    8.4 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน จ�านวน 3 รุ่น เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 
2558 มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 15 คน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 42  คน และวันที่ 26-27 
พฤศจิกายน 2558 มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 32  คน

      8.5 หลักสูตรความปลอดภัยในการควบคุมการใช้ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจ่ัน และผู้เกาะยึด
วัสดุการยกด้วยเครน จ�านวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าอบรม จ�านวน 2 คน และเมื่อวันที่ 
28-29 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าอบรมจ�านวน 20 คน
 

 •  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
   บรษิทัฯ มกีารป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยห้ามตดิสนิบนหรอืรบัสนิบนในทกุรปูแบบไม่ว่าโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม (ทั้งในรูปเงินสด สิ่งของ และผลประโยชน์อื่นใด)  เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ทั้งต่อตนเอง ญาติสนิท  และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
 •  แนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    บริษัทฯ มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับ
การทุจริต และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหรือรับของก�านัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง 
หรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจ�ากัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง การให้เงินบริจาคที่ต้องด�าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบัติของบริษัทฯ
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 •  ช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
     บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสใดๆ เกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย ความ 
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่อาจ
เป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
    1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
           ทางอีเมล์ (E-mail Address) :  chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของ
                                                                บริษัทฯ (www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon 
                                                               “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”
           ทางโทรสาร   :  +66 2022 7788
           ทางไปรษณีย์    :  ประธานกรรมการตรวจสอบ
                  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TRC)
                    เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
                   กรุงเทพมหานคร 10220
    2. ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท 
           ทางอีเมล์ (E-mail Address) :  ounruen@trc-con.com
           โทรศัพท ์   :  +66 2022 7777
           ทางโทรสาร   :  +66 2022 7788
           ทางไปรษณีย์    :  เลขานุการบริษัท
                    บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (TRC)
                  เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
                   กรุงเทพมหานคร 10220
    3. ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายังบริษัทฯ

    ส�าหรบัช่องทางที ่2 และ 3 เลขานกุารบรษิทัจะเป็นผูร้บัรายงานหรอืข้อร้องเรยีน และน�าเสนอทุกข้อร้อง
เรียนต่อประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสอบสวน รวบรวม
ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็น
ความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น 
    ส�าหรับพนกังาน บริษัทฯ พร้อมท่ีจะรบัฟังความคดิเหน็ เสนอแนะ ร้องเรยีน โดยบรษิทัฯ ได้มกีระบวนการ
ในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจะเป็นการ
กระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่าง
เป็นธรรม และถูกต้อง 
    ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี้
    1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 ครั้ง
    2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับชั้น ซึ่งระบุในกฎระเบียบข้อบังคับการท�างาน
    โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความส�าคัญ
หรือต้องมีการด�าเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
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   บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนในเว็บไซต์และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็น
ความลับ และได้ก�าหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
 
   4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส 
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ) มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
 •  โครงสร้างผู้ถือหุ้น
   บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี และในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นได้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้หุ้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย
 •  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบาย 
ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทน
ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่า
ตอบแทนและโบนัสกรรมการ  
   คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณา
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขต
ความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
 •  การรายงานการมีส่วนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
    บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการม ี
ส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และให้เลขานุการ
บริษัทน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ  ส่วนการรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
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 ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ

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

9. นายโลห์ อิง คี

(เข้าเป็นกรรมการ 17 มี.ค. 58)

10. นายศักดา ตันติวัฒนกูล

11. นายเชวง รีศรีกิตต์

12. นายชยุต วัฒกภาคย์

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

ผู้อ�านวยการ

สายงานปฏิบัติการ 1

ผู้อ�านวยการ

สายงานปฏิบัติการ 2

ผู้อ�านวยการ

สายงานบริหารองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ

นักลงทุนสัมพันธ์

และเลขานุการบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 57(1)

4,377,600

(ในนามนางไพจิตร)

828,567,664

(ในนาม

บจก.เคพีเค (1999))(3)

1,573,332

2,546,664

-

600,000

22,051,360

600,000

600,000

167,352

(ณ 17 มี.ค. 58)

-

360,000

-

500,000

220,000

จ�านวนหุ้นได้มา
ระหว่างปี(2)

2,594,400

306,173,916

1,893,333

2,136,666

2,250,000

1,650,000

11,484,538

1,425,000

1,650,000

501,023

1,650,000

1,385,000

-

1,375,000

1,200,000

จ�านวนหุ้น
จ�าหน่าย
ระหว่างปี

(5,500,000)

-

รวม

-

-

-

-

(28,000,000)

(900,000)

(1,800,000)

-

(675,000)

(380,000)

-

-

(770,000)

จ�านวนหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 

(ทุนช�าระแล้ว 565,345,762 บาท)

หุ้น 

1,472,000

1,134,741,580

1,136,213,580

3,466,665

4,683,330

2,250,000

2,250,000

5,535,898

1,125,000

450,000

668,375

375,000

750,000

-

1,875,000

650,000

1,160,292,848

25,551,268

ร้อยละ 

0.033

25.090

25.123

0.077

0.104

0.050

0.050

0.122

0.025

0.010

0.015

0.008

0.017

-

0.041

0.014

25.654

0.565

รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรณีรวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999 

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพีเค 1999 
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 หมายเหตุ: (1) จ�านวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.125 บาท 
          (2) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมหุ้นปันผลของกรรมการและผู้บริหารที่เกิดจากการใช้สิทธิ
                               ตามใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน 
                             ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP-W2) แล้ว
               (3) บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 
                           ถือหุ้นร้อยละ 55
 
 •  ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน 
    คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และ
ทั่วถึง โดยมอบหมายให้นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน  
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address:  
ounruen@trc-con.com  หรือสามารถติดต่อทาง Email Address: ir_trc@trc-con.com ผ่านการเข้าเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย
    1. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท 
เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com  
   2. นางสาวพัชรา ศรีวิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 
7777 ต่อ 3213 Email Address: pachara.s@trc-con.com 
    3. นางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email  
Address: nuntanit@trc-con.com 
     ในปี 2558 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น 
และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
   1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับ 
ผลประกอบการปี 2557 และไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2558 
   2. นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และให้
ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ ดังนี้
    โทรทัศน์:  -  ช่อง Money Chanel
    -  ช่อง Sping news 
    หนังสือพิมพ์:  -  ฐานเศรษฐกิจ
    -  ข่าวหุ้น
    -  กรุงเทพธุรกิจ
    -  มติชน
    ส�านักข่าวออนไลน์: -  E Finance
    -  หุ้นอินไซต์
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    งาน Road Show: -  งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
       ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  
       จ�ากัด (มหาชน) ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร
    -  งาน SET Thai Corporate Day 2015 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
       ประเทศไทย ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)     
       จ�ากัด ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร
    -  งาน Thailand Infrastructure & REIT Conference 2015 จัดโดยบริษัท  
          หลกัทรพัย์ แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ�ากัด ทีโ่รงแรมโฟร์ซซีัน่ กรงุเทพมหานคร
    -   งาน Road Show จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)   
       จ�ากัด ที่ประเทศสิงคโปร์
    -  งาน RHB Signature Conference on Infrastructure จัดโดยบริษัทหลัก 
       ทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดภูเก็ต
    3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” 
อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2558  ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในสื่อ
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิดีทัศน์การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรใน
งานต่างๆ  การน�าเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 
     4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit)  
ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ

-  บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด

-  บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)
-  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์        
   (ประเทศไทย) จ�ากัด
-  Leading Assets United LTD
-  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จ�ากัด
-  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์   
   (ประเทศไทย) จ�ากัด
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 •  งบการเงิน และผู้สอบบัญชี
    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ว่าจ้างบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี
ตั้งแต่ปี 2542 และปี 2550 ตามล�าดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่เป็น
ที่ยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด
    ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

   5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับ
ดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
   ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
เป้าหมายฉบับปี 2557 และได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ 
มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
 •  โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ
   กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการ
จ�ากัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออก
จากกัน และโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจาก
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม    
และบริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
กว่า  5  บริษัท   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่น   
 •  การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลและบริหารไว้ชัดเจน รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงไว้ในหัวข้อ 
“โครงสร้างการจัดการ”
    บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 •  การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น
     ไม่มีกรรมการท่านใด ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเกินกว่า 5 แห่ง ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้
ในหัวข้อประวัติของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่มีกรรมการท่านใด ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
เกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อประวัติของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
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 •  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
    บริษัทฯ มีการจัดท�าสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ และสื่อวีดีทัศน์โครงการขนาดใหญ่ที่ส�าคัญ เพื่อใช้ในการ
แนะน�าบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งสื่อวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯได้ถูกเผยแพร่ในหน้าแรก
ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะน�าธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารน�าเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะ
น�าบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย  
 •  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส�าหรับการประเมินปี 2558 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มล่าสุดที่ออกในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มข้อมูลประกอบการพิจารณาในบางหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้
กับคณะกรรมการในการประเมิน และชี้แจงถึงรายละเอียดในการประเมิน ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 
หัวข้อใหญ่ๆ คือ 
    1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
    2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
    3. การประชุมคณะกรรมการ 
    4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 
    5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                                                                                 
    6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร   
    นอกจากนั้นแล้ว ในปี 2558 ยังได้มีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมิน 
ผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้น�าเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
   ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดย่อย และ
กรรมการเป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และน�าผลประเมิน
ไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ส�าหรับในปี 2558 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”  
 •  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้น�าเสนอ
ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในแต่ละปี
 • ประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
 •  คณะอนุกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการในคณะ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อท�าหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย จ�านวน 7 คณะ คือ คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
113

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ โดยให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมี
อ�านาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจัดท�ารายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให ้
ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร  
 •  คณะกรรมการตรวจสอบ
    คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่
เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ที่
ร้อยละ 1   
     ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด ท�าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระใน 
การท�างาน ผู้ตรวจสอบภายใน   มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
 •  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณา
กรอบการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมส�าหรับปี 2557 และ 2558 พิจารณาเงิน
เดือนปี 2558 และโบนัสปี 2557 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณา
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  และพิจารณาสรรหากรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะ
ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานธุรกิจของ 
บริษัทฯ 
 •  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
    คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน  
เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2558 มีการประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับทราบ
แผนและสรุปผลการด�าเนินงาน CSR ปี 2558 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ” ในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ
นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ รับทราบผลการ
ประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2558 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 
2015 ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ/ ยังไม่ได้ด�าเนินการ
 •  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน 
เพื่อท�าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง ในปี 2558 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความ
เสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดท�ารายงานประจ�าปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
 •  คณะกรรมการบริหาร
     ในปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัได้ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยอกี 1 ชดุ คอื คณะกรรมการบรหิารประกอบ
ด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 4 คน  เพื่อท�าหน้าที่วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและอนุมัติและเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในภาพ
รวมให้กับคณะกรรมการจัดการ
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 •  คณะกรรมการจัดการ 
     คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและผู้ช�านาญการ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัท
ไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่อง
ทั่วๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการจัดการจะประชุมทุกๆ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ากับดู
และและติดตามให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่าง คล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน
และโปร่งใสในการบริหารงาน  
     เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้
อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนใน
องค์กร ก�าหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจาย
อ�านาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว และรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มือ
อ�านาจและด�าเนินการในปี 2552 ปี 2554-2555 และปี 2557-2558 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
 •  รายงานของคณะกรรมการ
    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้จัดท�าขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน โดยจะจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อแสดงในรายงานประจ�าปี  
    คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าที่จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจ
สอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกัน
   คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�า
ทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย  รวมทั้งจัดท�าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี  
และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอส�าเนารายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
 • แผนสืบทอดต�าแหน่ง ปรากฏในหัวข้อการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 คณะ
กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายภาสิต ลี้สกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายสมัย ลี้สกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2558 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายแผนสืบทอดต�าแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายภาสิต ลี้สกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 •  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 9 คน ประกอบด้วย
    -  ประธานกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่      1  คน
    -  กรรมการที่เป็นอิสระ        4  คน
    -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร         4  คน
 •  การรวมหรือแยกต�าแหน่ง
     บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออก
จากกัน  อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
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บริษัททั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
 •  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่ออนุมัติ และน�าเสนอค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดัง
กล่าวได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมา
ประกอบการพิจารณา  ซึ่งค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและ
โบนัส  ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
 •  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
    คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน 
โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ 
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มาน�ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ส�าหรับผู้บริหารนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารของ 
บริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
กับผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งจากส�านักงานใหญ่ และไซท์งานต่างๆ สอบถาม แนะน�า และ
ให้ความเห็นในที่ประชุม  
     เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท
    นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เป็นต้น 
    ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปี 2558 ได้จัดให้มีการฝึก
อบรม หลักสูตร “Risk Management” โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเข้ามา
อบรมส�าหรับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ขององค์กรและเตรียม
พร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป 
 •  การประชุมคณะกรรมการบริษัท
     คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ล่วงหน้าทุกปี โดยมีก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาส
และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ประธานที่ประชุม
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จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในงานที่ตนมีส่วนได้เสีย 
เลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท�าการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม 
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม�่าเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผย
จ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและการรมการชุดย่อยแต่ละคน ดังรายละเอียดใน
หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
    นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ในปี 
2558 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�านวน 1 ครั้ง
 •   เลขานุการบริษัท
   ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ 
นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม  
ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน และมี
ความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ต้องมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีการด�าเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนด
พันธกิจขององค์กรให้มีการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง และยังมีความเชื่อต่อพนักงานว่า 
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้า
อบรมภายนอก และจัดการอบรมภายใน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี ฯลฯ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน และมีความพยายามที่จะ
ปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวิธีปฏิบัติต่างๆ โดยบริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องของความ 
ถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน กระบวนการ
ก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนส�าเร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน
 บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม จาก
กระบวนการเข้าก่อสร้างงานที่บริษัทฯ ได้รับจากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อ
ให้เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงนโยบาย การด�าเนินการของโครงการ ตลอดจนการเริ่มต้น - จนสิ้นสุดโครงการ โดยจะ
ค�านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับ ทั้งน้ี อาจจะเข้าไปช่วยชดเชยรายได้อันเกิดจากผลกระทบที่
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ  หรือหากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่างด�าเนินการ ก็จะเข้าไปชี้แจงและช่วยด�าเนินการ
แก้ไขในทันที และหากต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ  และหลังจากได้
ด�าเนินก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะท�าการปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป 

1. นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินงานภายใต ้
หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโต 
อย่างยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เปิดเผยในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
โดยการค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมี
จริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต
อย่างยั่งยืน  
 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อของแนวทางความ 
รับผิดชอบของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
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      1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2558 ในหมวดที่ 5 ข้อพึง
ประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้าหมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
      2. การต่อต้านการทุจริต
 ข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่อง 
ดังกล่าว ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558  หมวดที่ 10 
 ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด 
      3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่
เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจ�า การจ้างงานโดยไม่ก�าหนด
เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง  
      4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความ 
เท่าเทียม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติ
ต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การก�ากับดูแลกิจการ” 
      5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความ
ความต้องการ ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด ปรากฏดังจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่  4  ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทฯ มีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�าทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้า 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 ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของงานเสมอ เนื่องจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรม
พลังงาน และปิโตรเคมี  ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลัง



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
119

การส่งมอบงานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลถึง
ชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
 บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผย แพร่ความรู้ และท�าความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผล 
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการเป็นระยะๆ  ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด�าเนินโครงการ  
จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการสื่อสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ 
 8.  การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ -

2. การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วย
งานที่มีอ�านาจหน้าที่ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
หลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยส�าคัญ 

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) 
 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้     
 1) กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็น
กิจกรรมที่  บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด จัดขึ้น โดยให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคปฏิทิน 
ตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อใช้ในการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนให้แก่น้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ซ่ึง 
ครูผู ้สอนสามารถใช้ปฏิทินที่ได้รับจากการบริจาคสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนใน 
แต่ละวิชา

 2) กิจกรรมร�าลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ เนื่องจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของ
ทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก มีดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการเตือนใจให้ระลึกถึง
เลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชน รวมถึงพนักงานของ 
บริษัทฯ จะได้แสดงความร�าลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัว ด้วยการจัดจ�าหน่ายดอกป๊อปปี้ 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดี และ
วีรกรรมของเหล่าทหารหาญ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก แก่มูลนิธิ
สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
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 3) กจิกรรมบรจิาคโลหติของพนกังาน และบคุคลทัว่ไปให้กบัหน่วยรบับรจิาคโลหติเคลือ่นที ่ โรงพยาบาล
ราชวิถี ณ บริษัทฯ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท�าทุกเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จึงถึงปัจจุบัน และ
ในปีนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 61 ปีของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับโลหิต
จ�านวน 53 ถุง

 4) การสนับสนุนเครื่องดื่มในกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจ�าปี 2558 ให้แก่มัสยิดใน ต�าบล
ตลิ่งชัน อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 5) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2558 จัดกิจกรรมการจ�าหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ 
โดยเงินรายได้จากการจ�าหน่ายดอกมะลิ ทางบริษัทฯ น�าไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผู้ยากจน และขาดแคลนทั่ว
ประเทศ อีกทั้งยังจัดกิจกรรม Write for Mom โดยให้พนักงานเขียนการ์ดซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้จัดท�าขึ้นให้พนักงาน
ที่สนใจ เขียนการ์ดถึงแม่ และจัดส่งการ์ดพร้อมดอกมะลิให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
ครอบครัวของพนักงานได้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น
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 6) บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือประมงพื้นบ้าน (การแข่งขันเรือไฟเบอร์ ครั้งที่ 1) ประจ�าปี 
2558 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และการสร้างสัมพันธ์ ความรัก 
ความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้  ได้จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย เรือไฟเบอร์ยาว 
7 เมตร 6.8 เมตร และ 6 เมตร ณ ชายหายตลิ่งชัน ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 7) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน และคืนก�าไรกลับสู่สังคม โดยเริ่มจากคนใกล้ตัว คือ
พนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดท�าโครงการสู่บ้านเกิดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการ CSR ระยะยาวซึ่งบริษัทฯ ริเริ่มขึ้นในปี 
2555 และได้เริ่มด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟู 
พัฒนาสังคม และชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน 
      โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของพนักงานเพื่อ
ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้
     -  โครงการจัดสร้างเครื่องกรองน�้าให้กับ แก่ให้กับชาวบ้านวัดหนองสระ เนื่องจากประปาหมู่บ้านมี
สารเคมีเจือปนอยู่ไม่สามารถใช้ในการบริโภคได้ บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างเครื่องกรองน�้าให้ชาวบ้านเพ่ือให้มี
น�้าที่สะอาดได้ใช้อุปโภคภายในหมู่บ้านจ�านวน 96 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ ได้ท�าการมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่น
เด็ก และหนังสือให้กับโรงเรียนบ้านสระละมาน จังหวัดนครสวรรค์   
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      - โครงการก่อสร้างงานเทปูนโดยรอบพระอุโบสถ วัดวังพระหิน อ�าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
เนื่องจากสภาพเดิมพื้นที่โดยรอบเป็นดินร่วนปนทราย เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายในโบสถ์ท�าให้เกิดความยาก
ล�าบากในการเดินเท้าเข้าโบสถ์ บริษัทฯ จึงได้จัดท�าโครงการก่อสร้างงานเทปูนโดยรอบพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้น 
เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีความสะดวกในการเข้าท�ากิจกรรมต่างๆ กับทางวัดมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ออกก�าลังกายต่อไป  

    8) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเล่น
กีฬา ควบคู่ไปกับการเรียน และให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดท�าโครงการ “Do D for 
DAD ปันสุขสู่สังคม (ท�าดีเพื่อพ่อ)” สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  
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12.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึง
ระบบควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ
 บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากัด ในปี 2558 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  เพื่อท�าการตรวจ
สอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด โดยได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ 
ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ส�าหรับปี 2558 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดท�า และน�าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
และร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  5 ส่วน คือ 
 1)  การควบคุมภายในองค์กร
 2)  การประเมินความเสี่ยง          
 3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน
 4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล        
 5)  ระบบการติดตาม 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด มีการปฏิบัติและด�าเนินการ
ในระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้
กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหารน�าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ
ได้
   
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด รวมทั้งจัดท�ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายใน
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่จ�าเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผู้ตรวจสอบภายใน
อิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดท�ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีส�าหรับ ปี 2558 
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร 
จ�ากัด ได้ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) 
ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริษัท  
เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด ให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัท สหการ
วิศวกร จ�ากัด
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด แล้วเห็นว่ามี
ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 
 โดยคณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้นางสาวศรินทร์ทิพย์ เหล่ามหาเมฆ อดีตหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ปี 2548-2557 ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ

1. ระบบการรับรู้รายได้: เมื่อมีการวิเคราะห์ผลแตกต่างระหว่างอัตราส่วนของงาน   

    ที่ท�าเสร็จซึ่งประเมินโดยวิศวกรโครงการ และอัตราส่วนของงานที่เสร็จซึ่ง

    ค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง กับงบประมาณ

    และมีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง:  ควรทบทวนประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

    อย่างสม�า่เสมอ 

3. ระบบเงินเดือน: ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูลพนักงานก่อนส่งข้อมูลให้ 

    ผู้เชี่ยวชาญอิสระท�าการประเมินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์หลังออก

    จากงานของพนักงาน

4.  เรื่องอื่นๆ: ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการน�าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไป 

     ค�า้ประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง:  ควรทบทวนประมาณการต้นทุน

    โครงการก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ต้นทุนโครงการที่รับรู้

    ในงบก�าไรขาดทุนในแต่ละงวดถูกต้อง

2. เรื่องอื่นๆ: ควรขอใบหุ้นจากบริษัทที่ไปลงทุนทันที

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น
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13. รายการระหว่างกัน

 ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 
(“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

รายการระหว่างกันในปี 2558 สรุปได้ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์

นายสมัย ลี้สกุล กรรมการและ 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท  

ทีอาร์ซี คอนสรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท  อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 

(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 

2558

ลักษณะรายการ

รายการให้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็น

ส�านักงาน 

o ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน 450 ตาราง

เมตร ในอัตรา  ตรม.ละ 100 บาท เป็น

จ�านวน 45,000 บาทต่อเดือน 

o ค่าบริการพื้นที่ส�านักงาน 450 ตาราง

เมตร ในอัตราตรม.ละ 200 บาท เป็น

จ�านวน 90,000 บาทต่อเดือน 

o ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาทต่อหน่วย 

o ค่าอุปกรณ์ท�าความเย็น (Chiller) 

อัตราคงที่ 354,000 BTU/เดือน ใน

อัตรา 0.10 บาทต่อ BTU

o ค่าบริการที่จอดรถ

ค่าน�้ามันรถยนต์ผู้บริหาร

รายได้จากการขายทรัพย์สิน

ขนาดของ

รายการ (บาท)

 

540,000

1,080,000

141,394

424,800

4,200

10,604

175,400

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ให้ APOT  

เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นส�านักงาน

พื้นที่ 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 30 พฤศจิกายน 2560 

ในอัตรา   ค่าเช่าและค่าบริการ ที่เท่ากับอัตราที่

บริษัทฯให้กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่

    ข้อมูลอัตราเช่าอาคาร TP&T (ซอยวิภาวดีรังสิต   

    19 ถนนวิภาวดีรังสิต) 

    สัญญา 3 ปี (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.56) ที่   

    บริษัทฯ เคยเช่า พื้นที่ 774 ตรม.:

    อัตราค่าเช่า: 116 บาทต่อตรม.

    อัตราค่าบริการ: 174 บาทต่อตรม

 

 

 

 เรียกเก็บค่าน�า้มันรถที่ผู้บริหาร APOT 

 ใช้บัตรเติมน�้ามันของบริษัทฯ ตามจริง

- ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษัทฯ ได้ขายเฟอร์นิเจอร์ 

ประกอบด้วย เก้าอี้ส�านักงาน 46 ตัว ตู้ไม้เก็บแฟ้ม 

31 ตู้ โต๊ะท�างานไม้ 29 ตัว โต๊ะประชุม 12 ตัว ให้ 

APOT ในราคาที่เทียบเคียงกับราคาซื้อขายมือสอง

ในระบบอินเตอร์เน็ต

- ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทฯ ได้ขายเก้าอี้ส�านักงาน 

6 ตัว โต๊ะเอนกประสงค์ 1 ตัว ให้ APOT
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 นอกจากรายงานข้างต้นแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน) ที่จะเกิดในอนาคต  กรณีรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคา
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 
2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award  (LOA) จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับการ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการท�าเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทชบ�าเหน็จณรงค์ (Bamnet Narong Potash  
Project) แพ็คเกจที่ 2 Surface Processing & Facilities มูลค่างาน 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
416,000,784 ยูโร และ12,433,389,522 บาท หรือประมาณ 34,089,504,186 บาท

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก�าหนดนโยบายการเข้า
ท�ารายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ และให้มี
การตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ  
และเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ  
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถเข้าท�ารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน 
ธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่า
รายการดังกล่าวต้องกระท�าด้วยราคาและเง่ือนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  และให้น�ารายการระหว่างกันดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป  ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูก
น�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับ 
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ และมีมติอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้า
ท�ารายการ 
 • รายการระหว่างกันที่มิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ
 • รายการระหว่างกันที่กระท�าด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไข
ปกติที่กระท�ากับบุคคลภายนอก 
 • รายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็น 
ไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท
 โดยผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด  
(ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
ก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ที่จะท�าขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)  
ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว
 และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่าย 
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทไม่มีความช�านาญในการพิจารณา
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู ้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ 
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน 
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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�ารายการเกี่ยว
โยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
ท�ารายการ (ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน  
ข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการส�าหรับการท�ารายการเกี่ยวโยงที่เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของพรบ.ที่ออกใหม่  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้น�าเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

นโยบายและแนวโน้มการเกิดรายการระหว่างกันในอนาคต
 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนินการ 
ทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู ้สอบบัญชี หรือผู ้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ 
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า 
และเหตุผลในการท�ารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษัทฯ จะสร้างเสริม 
ความเข้าใจให้กับผู ้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู ้ เ ก่ียวข้อง 
ทราบข้อก�าหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วน 
และถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
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1. ภาพรวมของผลการด�าเนินงานปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 จากวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปเป็นบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค  
ด้านความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and  
Infrastructure) ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ส�าหรับปี 2558 โดยมุ ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับธรุกิจหลัก ทั้งด้านการลงทุน 
ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กระบวนการท�างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
สรุปผลการด�าเนินงานในปี 2558 ดังนี้
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม  3,955.03 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 827.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.47 รายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 784.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.36 รายได้ที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มากจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อน
 ก�าไรข้ันต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 637.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.49 สอดคล้องกับตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
 ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 25.31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเป็นของเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ที่ลงทุนในระหว่างปี
 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ�านวน  305.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.04 ล้านบาทหรือ 
คิดเป็นร้อยละ 42.36  อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 7.74 ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.87 
 งานในมือที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2558 รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ จ�านวน 
6,402.39 ล้านบาท
 งานที่ได้รับในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
 1. โครงการ Preparation and Refurbishment of Existing Decline จากบริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 143.69 ล้านบาท ระยะเวลา 11 เดือน
 2. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ถนนพร้อมบ่อพักและ 
ท่อ Riser จากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 1.14 ล้านบาท ระยะเวลา 17 เดือน  
และโครงการถนนศรีนครินทร์ -  ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินจากบริษัท ทีโอที จ�ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 11.44 ล้านบาท ระยะเวลา 24 เดือน
 บริษัทฯ ได้รับ Letter of  Award ในการเป็นผู้รับเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2. Surface Processing and Facilities จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) มูลค่า
โครงการ 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 
34,089.05 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในไตรมาส 3 – 4 ปี 2559
 หากรวมโครงการใหม่ข้างต้นกับมูลค่างานในมือที่ยังไม่ได้รับรู ้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
กลุ่มบริษัททีอาร์ซีจะมี Backlog เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเป็น 40,648.15 ล้านบาท

14. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแผนการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็น
งานของกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภค
จากภาครัฐ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายในปี 2559  จะได้รับงานขนาดใหญ่เพิ่มเติม ท�าให้สามารถมีรายได้รวมระดับ 
8 - 9 พันล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายระยะ 5 ปีว่า การเติบโตของรายได้ค่าบริการก่อสร้างไม่ต�่ากว่าร้อยละ 
20 ต่อปี และไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2562

2. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร 
    • รายได้
 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

  ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,880.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 784.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  25.36  รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานระบบท่อของโครงการ
ระยะยาวยกมาจากปีก่อนและงานใหญ่ที่ได้รับเพิ่มในปีนี้ 2 โครงการ คือ โครงการ 1st Transmission Pipeline 
Life Extension Project 28” Recoating Section ที่บริษัทฯได้รับจาก บมจ. ปตท. ในเดือนกุมภาพันธ์  2558  
และโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย  
จังหวัด    สุราษฎร์ธานี ที่บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้รับจากการประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกรกฎาคม 2558  
และในช่วงต้นปี 2558 มีการส่งมอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project  
มูลค่างาน 1,084 ล้านบาทท�าให้โครงการงานท่อที่อยู่ในมือลดลง ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
ระบบท่อลดลงตาม โดยรายได้จากระบบงานท่อลดลงจากปีก่อน 580.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ  
มีรายได้จากการให้บริการระบบวิศวกรรม เช่นโครงการ 450 TPD Biodiesel Plant  และโครงการ New  
Incinerator Project ที่มีความคืบหน้าในการด�าเนินการก่อสร้าง ท�าให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้างโดยรวมสูงกว่าปีก่อน
 - รายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
  รายได้อื่นในปี 2558 จ�านวน 74.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 43.03 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 135.19 ประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับจากการน�าเงินสดส่วนเกินไปลงทุนใน 
กองทุนรวมที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง โดยบริษัทฯมีรายได้จากดอกเบ้ียรับเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่น 
ที่เพิ่มขึ้นเป็นก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 37 ล้านบาท 
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รายได้จากการให้บริการ

 - งานระบบท่อ
 - งานระบบวิศวกรรม
 - งานโยธา
 - ขายและบริการอื่น

รวม
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    • ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558  เท่ากับ 3,242.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 704.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.74 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มข้ึน  
โดยต้นทุนที่ส�าคัญในการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ วัตถุดิบและค่าแรง 
    • ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2558  เท่ากับ 337.02 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
เครื่องจักร เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงานที่บริษัทฯได้มีลงทุนในปี 2558 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน  
เช่น การรับพนักงานเพิ่ม การปรับฐานเงินเดือนและโบนัส เป็นต้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินเก่ียวกับ 
การออกหุ้นกู้ 
    • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2558 เท่ากับ 74.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.17  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.45 สอดคล้องกับรายได้และก�าไรสุทธิทางภาษีที่เพิ่มขึ้น รายละเอียดภาษีเงินได้แสดง
ดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
    • ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร
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     7.74%

ปี 2558
    686.73
      19.58%
     (69.50)
     (29.43%)

n/a
n/a
n/a
n/a

12.76
    9.29%

    637.78
   16.44%

ปี 2557
    255.67

   10.57%
(45.68)

     (8.93%)
  (1.53)

     (0.87%)
  0.86

     2.87%
n/a
n/a

    214.92
     6.87%

ปี 2557
    534.95

   22.35%
(15.59)

    (3.07%)
13.91

    8.43%
23.56

   80.42%
n/a
n/a

    557.05
   18.00%

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

ทีอาร์ซี
             
สหการวิศวกร
             
TRC Middle East LLC

TRC Engineering LLC

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิ
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 - ก�าไรขั้นต้น
  ก�าไรขั้นต้นในปี 2558  อยู่ที่ร้อยละ  16.44  ต�่ากว่าก�าไรขั้นต้นในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 18.00 ก�าไร 
ขั้นต้นของแต่ละบริษัทเป็นดังนี้
  - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 19.58 สูงกว่าระดับปกติ
ตามมาตรฐานของบริษัทฯที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 15 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 22.35  เนื่องจากในช่วงต้นปี 
2558 มีการส่งมอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project ซึ่งเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่
  - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีผลขาดทุนขั้นต้น จ�านวน 69.50 ล้านบาท เพราะมีต้นทุนงานแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงานของโครงการ
  - TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมานไม่รับ
งานเพิ่มเติมจึงไม่มีก�าไรขั้นต้น
 -   ก�าไรสุทธิ และก�าไรของแต่ละส่วนงาน 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2558 เท่ากับ 305.96 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 91.04  
ล้านบาท จากที่ปี 2557 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 214.92 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและก�าไรของ 
แต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน รายได้ตาม
ส่วนงานล�าดับจากมากไปน้อย เป็นดังนี้ การให้บริการก่อสร้างระบบท่อ  การให้บริการระบบวิศวกรรม และ 
การขายและบริการอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.79, 39.55, 9.63 และ 0.03  ตามล�าดับ โดยก�าไรส่วนใหญ ่
มาจากจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 
    • อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2554 – 2558 ดังนี้

หมายเหตุ: อัตราเงิน/หุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2558 จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เพื่ออนุมัติ โดยหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 8 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จ�านวน 28,673,215 หุ้น จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล/หุ้นปันผลด้วย   

เงินปันผล

40.25

33.89

40.82

11.54

45.64

เงินปันผล

0.12

0.050358

0.05

0.003472

0.01

หุ้นปันผล

-

56.07

-

103.82

71.30

หุ้นปันผล

-

0.083336

(6 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

-

0.031250

0.0156250

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)อัตรา (บาทต่อหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้

ต่อหุ้นที่ใช้อ้างอิง

อัตราเงินปันผล

(บาทต่อหุ้น)

1.00

0.50

0.50

0.125

0.125

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

เงิน/หุ้นปันผลต่อ

ก�าไรสุทธิหลังหัก

ส�ารองตามกฎหมาย

79.51%

52.93%

52.85%

45.63%

30.49%
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3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
    • สินทรัพย์รวม
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 4,571.87 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 1,941.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.80 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 4 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,252.15 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญได้แก่ 
      1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ�านวน 1,289.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน  
          628.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 112.55 เป็นผลมาจาก
        1.1 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 511.17 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
          อย่างมีสาระส�าคัญ คือ
          +  ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  
         396.61 ล้านบาท
          +  การเปลี่ยนแปลงของเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 211.91 ล้านบาท
          -  เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 115.58 ล้านบาท
        1.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 628.54 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างม ี
          สาระส�าคัญ คือ
          -  เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในหุ้นบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)   
     405.23 ล้านบาท
            -  เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  303.40 ล้านบาท
          +  เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 75.87 ล้านบาท
                      1.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 798.10 ล้านบาท รายการท่ีมีการ 
          เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ คือ
            +  เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจ�ากัด 726 ล้านบาท
          +  เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 100 ล้านบาท
            -  เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 30.50 ล้านบาท
       2. รายได้ทีย่งัไม่เรยีกช�าระ เพิม่ข้ึนจาก 396.20 ล้านบาท เป็น 1,023.02 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  
    158.21 เกิดจากงานที่ด�าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้ จนกว่าจะเป็นไปตาม 
    ข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

ร้อยละ
60.67

 121.60
73.80

เพิ่ม/(ลด)
1,252.15

689.11
1,941.26

31 ธันวาคม 2557
2,063.91

566.70
2,630.61

31 ธันวาคม 2558
3,316.06
1,255.81
4,571.87

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)
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 4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 566.70 ล้านบาท เป็น 1,255.81 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญได้แก่
 1. การลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)  จ�านวน 405.23  
  ล้านบาท 
 2. การลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาและจ�าหน่ายระหว่างงวด 
  เป็นจ�านวน 251.70 ล้านบาท 

    • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินและส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นจ�านวน 
4,571.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,941.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.45 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 4 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,203.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เป็น 1,966.19 ล้านบาท รายการ 
ที่ส�าคัญได้แก่ 
 - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 105.39 ล้านบาท เป็น 320.99 ล้านบาท  
  คิดเป็นร้อยละ 204.57  ส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของโครงการใหม่ในปี 2558
 - ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระเพิ่มขึ้นจาก 337.90 ล้านบาท เป็น 967.85 ล้านบาท คิดเป็น 
  ร้อยละ 186.43  เกิดจากบริษัทฯ รับรู้ต้นทุนตามผลงานที่ผู้รับเหมาช่วงส่งมอบ แต่ ณ วันสิ้นปี 
  ผู้รับเหมาช่วงยังไม่ได้เรียกช�าระค่าบริการแต่อย่างใด 
 - รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงจากสิ้นปีก่อนทั้งจ�านวน 149.40 ล้านบาท เนื่องจากการทยอย 
  รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี
 4 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 49.55 ล้านบาท เป็น 185.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ที่บริษัทฯ  
ออกเสนอขายแก่บุคคลในวงจ�ากัด เพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 100 ล้านบาท

ร้อยละ
63.39
273.40
71.70
75.70
73.79

เพิ่ม/(ลด)
762.84
135.47
898.31

1,042.95
1,941.26

31 ธันวาคม 2557
1,203.35

49.55
1,252.90
1,377.71
2,630.61

31 ธันวาคม 2558
1,966.19

185.02
2,151.21
2,420.66
4,571.87

หนี้หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและ ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
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 4 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.04 จาก 1,377.71 ล้านบาทเป็น 2,420.66  ล้านบาท ประกอบด้วย
  ยกมา          1,377.71  ล้านบาท
  เพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด               758.01  ล้านบาท
  และการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
  ก�าไรเบ็ดเสร็จ                    303.29  ล้านบาท
  บริษัทฯจ่ายเงินปันผล                    (11.54) ล้านบาท
  บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม     (10.64) ล้านบาท 
  อื่นๆ                               3.83  ล้านบาท
  ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558                   2,420.66  ล้านบาท 

    • เงินกู้ยืมระยะยาวและการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
 ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้กู้ยืมระยะยาว 50 ล้านบาท จากวงเงินกู้ยืม 100 ล้านบาท เพื่อใช้ใน 
การก่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาการช�าระคืนหนี้ 5 ปี  เริ่มทะยอยช�าระหน้ี
ตั้งแต่ปี 2557 ในระหว่างปี 2558  บริษัทฯ ได้ช�าระเงินกู้ครบทั้งจ�านวนแล้ว ทั้งนี้ในระหว่างการกู้ยืมเงินกู้ยืม
ระยะยาว บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ต้องด�ารงอัตราส่วนทางการเงินหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน  
2.00 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหน้ีไม่ต�่ากว่า 3.00 เท่า ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา  
(ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ  0.88 เท่า และ 14.66  เท่า ตามล�าดับ) 
    • ทุนที่เรียกช�าระแล้ว
 ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932 บาท โดยมีทุนที่เรียกช�าระแล้ว 565,345,762 
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวน 154,038,909 บาท สาเหตุจากการเพิ่มทุนในปี 2558 ดังนี้
 - การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ ้นสามัญ (ESOP-W2) เป็นหุ ้นสามัญจ�านวน  
      71,773,760  หุ้น 
 - การออกหุ้นปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2557 จ�านวน 830,537,602 หุ้น 
 - การออกหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่บคุลในวงจ�ากดั 330,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.20 บาทต่อหุน้
  จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
        ป ี    อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)
      2558        0.89
      2557        0.91
      2556        0.71
 จากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนในปี 2558  0.89 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากกว่า 
หนี้สินรวม และอยู่ในระดับต�่ากว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่ที่
ระดับ 2.46 เท่า
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4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการด�าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้การกู้ยืมเงินเพื่อการบริหารงานโครงการมักเป็นการ 
กู้ยืมระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซึ่งปกติจะต้องมีหลักประกันเป็นเงินฝากประจ�า 
ค�้าวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง  
ท�าให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไขเงินฝากค�้าประกันวงเงินจาก
สถาบันการเงินต่างๆ  บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�า่เสมอ 
 ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้รับเงินทุนจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ากัด จ�านวน  
726 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 
จ�านวนรวม 44.88 ล้านบาทมาใช้ในการหมุนเวียนกิจการ 
 รายจ่ายลงทุนของบริษัทฯในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) และที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ส�าหรับขยายการด�าเนินธุรกิจ

 จากอัตราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสภาพคล่องที่ดี สินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้
สินหมุนเวียน ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.69 เท่า ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 1.72 เท่า อัตราส่วนสภาพ
คล่องกระแสเงินสดในปี 2558 เท่ากับ  0.32 เท่า ในขณะที่ปี 2557 เท่ากับ 0.61 เท่า อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิด
จากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานลดลง 81.88 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีอยู่จ�านวน 593.05  
ล้านบาท เป็น 511.17 ล้านบาทในปี 2557 เกิดจากรายการที่ส�าคัญดังนี้
 - ปี 2557 บริษัทฯ ได้รับคืนเงินสดภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืน 27.19 ล้านบาท
 - ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้และได้รับช�าระค่าบริการมากกว่าปีก่อน ท�าให้จ่ายภาษีสูงขึ้น 33.92 ล้านบาท
 
 วงจรหมุนของเงินสด

อัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด 

(เท่า)
0.32
0.61
0.04

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
1.69
1.72
2.00

เงินสดเพิ่มจากการด�าเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด

(ล้านบาท)
511.17
593.05
45.58

งบการเงินรวม 

ปี

2558
2557
2556

ระยะเวลาช�าระหนี้
แก่เจ้าหนี้

44
43
53

ระยะเวลารับ
ช�าระหนี้จากลูกหนี้

69
63
51

ระยะเวลา
การด�ารงสินค้า

4
7
13

วงจรการหมุน
ของเงินสด

29
27
11

งบการเงินรวม 
ปี

2558
2557
2556



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
136

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด 29 วันใกล้เคียงปี 2557 ที่อยู่ที่ 27 วัน 
 1. ระยะเวลาการด�ารงสินค้าในปี 2558 เท่ากับ 4 วัน ลดลงจากปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 3 วัน เนื่องจาก 
  ในปี 2557 มียอดคงเหลือของวัสดุก่อสร้างที่เตรียมไว้ใช้ในโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 
  เล็กน้อย
 2. ระยะเวลารับช�าระหนี้จากลูกหนี้ในปี 2558 เท่ากับ 69 วัน  เพิ่มขึ้นจากในปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 63 วัน  
  ส่วนใหญ่บริษัทฯ ได้รับช�าระหนี้เป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ได้รับจากลูกค้า
 3. ระยะเวลาการช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้ในปี 2558 เท่ากับ 44 วัน ใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งเท่ากับ  43 วัน  
  บริษัทฯ มีการจ่ายช�าระหน้ีตามข้อตกลงที่มีให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแล 
  กิจการของบริษัทฯ

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
 ได้เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต 
 ในปี 2558 ฝ่ายจัดการปรับแผนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน คือ TRC  
Engineering LLC และ TRC Middle East LLC  โดยลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ ขายทรัพย์สิน และโอนบุคคล
ที่มีความช�านาญกลับมาท�างานในประเทศไทย และในปี 2559 จะด�าเนินการปิดและช�าระบัญชีบริษัททั้งสอง
 ในระหว่างปี 2558 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) จ�านวน 1.78 ล้านหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2559 จ�านวน 3.56 ล้านหุ้น โดยกลุ่ม TRC มีเป้าหมายการลงทุน ให้ถึงร้อยละ 25 ภายในครึ่งแรก
ของปี 2559  การเข้าถือหุ้นใน APOT ต้ังแต่ปี 2559 บริษัทฯต้องรับรู้ผลการด�าเนินงานของ APOT ด้วยวิธี 
Equity Method ตามมาตรฐานการบัญชี ปัจจุบัน APOT อยู่ในระหว่างปรับปรุงอุโมงค์ทางลงเหมืองแร่เดิม 
ที่ใช้ในการส�ารวจ ให้สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์และเริ่มก่อสร้างโครงการเหมืองใต้ดิน โรงงานผลิตแร่โปแตช 
อาคารส�านักงาน โรงไฟฟ้าและงานสาธารณูปโภคต่างๆ โดยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ดังนั้นในช่วงเวลา 
ดังกล่าว ผลการด�าเนินงานของ APOT จะยังมีผลขาดทุนสุทธิที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของรวมของ 
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของ APOT อย่างไรก็ตามจากการที่
บริษัทฯ ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ในช่วงต้นปี 2559 ท�าให้บริษัทฯ มีงานในมือสูงถึงระดับ 4 หมื่นล้านบาท  
บริษัทฯ ได ้วางแผนการบริหารจัดการโครงการให ้มีประสิทธิภาพในการท�างานอย่างสูงสุดเพื่อให ้ 
บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                 
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู ้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น 
เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะ 
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงิน
และ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมถึง        
การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก     
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู ้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่
เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจ
สอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผล ของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู ้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ 
งบการเงินโดยรวม
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

15. งบการเงิน
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ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 :  24 กุมภาพันธ์ 2559
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สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

เงินลงทุนชั่วคราว 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ   

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 

งานระหว่างก่อสร้าง 

วัสดุก่อสร้าง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกัน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

รวมสินทรัพย ์    

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

  

 

1,289,427,603

 - 

 636,308,426 

 1,023,022,679 

 164,027,050 

 68,468,479 

 27,151,379 

 14,323,750 

 - 

 36,527,392 

 56,799,968 

 3,316,056,726 

  36,341,988 

 - 

 2,375,587 

 455,225,624 

 706,700,651 

 8,023,118 

 38,419,247 

 8,728,533 

 1,255,814,748 

 4,571,871,474 

หมายเหตุ

7

6, 8

9

9

9

10

6

11

12

13

14

15

16

17

29

2557

 

    606,657,464

    36,796 

876,685,651 

 396,199,789 

 77,596,740 

 10,790,902 

 16,140,252 

 18,653,108 

  -

 28,666,178 

 32,479,465 

 2,063,906,345 

 

 34,543,111 

 -

 2,444,856 

 50,000,000 

 455,000,457             

8,832,435

 11,799,911

 4,086,196

 566,706,966

 2,630,613,311 

2558

 751,701,030 

 - 

 534,785,535 

 937,257,721 

 147,064,107 

 32,680,133 

 - 

 14,323,750 

 498,215,444 

 14,416,694 

 35,107,932 

 2,965,552,346 

 3,356,698 

 475,875,637 

 2,375,587 

 - 

 660,582,785 

 7,404,539 

 9,773,225 

 8,653,733 

 1,168,022,204 

 4,133,574,550 

2557

 

 

 455,659,376 

 36,796 

 724,579,493 

 379,839,282 

 72,633,202 

 8,149,747 

 16,106,866 

 18,653,108 

 36,668,256 

 14,416,816 

 26,934,275 

 1,753,677,217 

13,672,618 

 175,412,221 

 2,375,587 

  -

 425,450,291 

 8,519,891 

 8,649,645 

 3,891,759 

 637,972,012 

 2,391,649,229 

(หน่วย: บาท)
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี้สินหมุนเวียน    

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น    

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ    

รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า    

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง    

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง    

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี    

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง    

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด    

   ช�าระภายในหนึ่งปี    

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    

รวมหนี้สินหมุนเวียน    

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด    

   ช�าระภายในหนึ่งปี    

หุ้นกู้    

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที ่    

   ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี    

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน    

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ    

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    

รวมหนี้สิน    

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้   

  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

 552,784,249 

 967,852,967 

 - 

 37,405,074 

 320,987,399 

 - 

 20,803,791 

 12,531,806 

 1,432,892 

 52,392,866 

 1,966,191,044 

 - 

 100,000,000 

 31,072,138 

 33,952,891 

 20,000,000 

 185,025,029 

 2,151,216,073 

หมายเหตุ

6, 18

9

9

19

20

21

22

19

23

21

24

35.1 

2557

 458,390,399 

 337,902,779 

 149,396,081 

 27,732,191 

 105,388,441 

 26,000,000 

 34,323,157 

 101,406 

 8,360,391 

 55,760,464 

 1,203,355,309 

 4,500,000 

 - 

 - 

 25,047,973 

 20,000,000 

 49,547,973 

 1,252,903,282 

2558

 411,672,175 

 952,317,545 

 - 

 25,935,678 

 92,353,484 

 - 

 12,352,722 

 8,600,433 

 571,321 

 39,202,355 

 1,543,005,713 

 - 

 100,000,000 

 16,230,068 

 31,286,216 

 20,000,000 

 167,516,284 

 1,710,521,997 

2557

 

 

  384,015,604 

 310,509,538 

 149,396,081 

 16,721,663 

 105,307,263 

 26,000,000 

 19,660,306 

 - 

 8,360,391 

 49,073,270 

 1,069,044,116 

 4,500,000 

 - 

 - 

 23,587,920 

 20,000,000 

 48,087,920 

 1,117,132,036 

(หน่วย: บาท)
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน  

    หุ้นสามัญ 5,242,871,458 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท  

    (2557: หุ้นสามัญ 851,029,737 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)    

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

    หุ้นสามัญ 4,522,766,096 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท  

    (2557: หุ้นสามัญ 822,613,706 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ

ก�าไรสะสม 

  จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย

     บริษัทฯ

     บริษัทย่อย

  ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558

 655,358,932 

 565,345,762 

 1,010,975,808 

 10,461,029 

 7,310,526 

 56,534,575 

 4,108,018 

 778,265,668 

 10,842,835 

 2,443,844,221 

 (23,188,820)

 2,420,655,401 

 4,571,871,474 

หมายเหตุ

25

25

26

26

27

  2557

 

425,514,868 

 411,306,853 

 280,461,204 

 25,956,932 

 10,723,061 

 41,130,685 

 2,643,872 

 605,991,179 

 5,587,754 

 1,383,801,540 

 (6,091,511)

 1,377,710,029 

 2,630,613,311 

 

2558

 

655,358,932 

 565,345,762 

 1,010,975,808 

 10,461,029 

 7,310,526 

 56,534,575 

 - 

 772,424,853 

 - 

 2,423,052,553 

 - 

 2,423,052,553 

 4,133,574,550 

 

2557

 425,514,868 

 411,306,853 

 280,461,204 

 25,956,932 

 10,723,061 

 41,130,685 

 - 

 504,938,458 

 - 

 1,274,517,193 

 - 

 1,274,517,193 

 2,391,649,229 

(หน่วย: บาท)
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รายได ้    

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง    

ดอกเบี้ยรับ    

รายได้อื่น    

รวมรายได ้   

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง    

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

หนี้สงสัญจะสูญ (โอนกลับรายการ)    

รวมค่าใช้จ่าย    

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้  

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    

ก�าไรส�าหรับป ี    

การแบ่งปันก�าไร     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ    

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

    

ก�าไรต่อหุ้น    

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด    

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบก�าไรขาดทุน    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    

หมายเหตุ

6, 9

6

6

6

6

29

30

2558

 3,880,171,798 

 11,029,496 

 63,831,087 

 3,955,032,381 

 3,242,393,750 

 332,262,966 

 127,330 

 3,574,784,046 

 380,248,335 

 (4,753,765)

 375,494,570 

 (74,543,829)

 300,950,741 

 305,963,357 

(5,012,616)

 300,950,741 

0

0.07

0.07

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

 3,506,659,619 

 20,191,924 

 43,118,545 

 3,569,970,088 

 2,819,925,685 

 262,768,219 

 (13,136,999)

 3,069,556,905 

 500,413,183 

 (3,931,497)

 496,481,686 

 (97,355,002)

 399,126,684 

 399,126,684 

0.09

0.09

2557

 3,095,342,223 

 3,915,645 

 27,912,267 

 3,127,170,135 

 2,538,294,169 

 303,464,746 

 (563,524)

 2,841,195,391 

 285,974,744 

 (3,355,698)

 282,619,046 

 (69,371,596)

 213,247,450 

 214,923,660 

(1,676,210)

 213,247,450 

0

0.05

0.05

2557

 2,393,920,166 

 8,995,298 

 14,980,203 

 2,417,895,667 

 1,858,968,248 

 225,550,628 

 4,119,222 

 2,088,638,098 

 329,257,569 

 (1,617,413)

 327,640,156 

 (71,971,385)

 255,668,771 

 255,668,771 

0.06

0.06

(หน่วย: บาท)
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ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

ผลกระทบของภาษีเงินได้

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย 

    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    

หมายเหตุ

24

29

2558

300,950,741 

 3,813,341 

 - 

 (1,835,483)

 367,097 

 2,344,955 

 2,344,955 

 303,295,696 

 309,750,052 

 (6,454,356)

 303,295,696 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

  399,126,684 

 - 

 - 

 (1,104,941)

 220,988 

 (883,953)

 (883,953)

 398,242,731 

 398,242,731 

2557

  213,247,450 

 

 

 

 

 (894,407)

 (2,955,890)

 1,579,682 

 (315,937)

 

 (2,586,552)

 (2,586,552)

 

 210,660,898 

 

 212,395,445

 (1,734,547)

 210,660,898 

2557

 255,668,771 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 255,668,771 

 255,668,771 

(หน่วย: บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
ก�าไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็น 
   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)  
   ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์  
   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
   ก�าไรจากการเลิกการร่วมค้า
   ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
   กลับรายการต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
   ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
   ดอกเบี้ยรับ
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
   และหนี้สินด�าเนินงาน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ    
   ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
   เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  
   งานระหว่างก่อสร้าง 
   วัสดุก่อสร้าง
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
   รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
   เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 
   ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
   เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้  

  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    

2558
 

375,494,570 

 79,401,685 
 127,330 

 15,641,691 
 (36,362,321)

 533,602 
 - 

 (34,472)
 3,813,682 

 (51,122,170)
 8,940,635 
 7,511,967 

 (11,029,496)
 3,690,495 

 396,607,198 

 245,417,289 
 (621,119,716)
 (86,430,310)
 (55,735,254)
 (11,011,127)

 4,329,358 
 (22,575,097)
 (4,642,337)

 54,475,393 
 681,072,358 

 (148,931,097)
 9,672,883 

 211,905,264 
 (22,460,001)
 (3,367,598)

 (457,334)
 626,749,872 

 - 
 (115,584,780)
 511,165,092 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558
   

496,481,686 

 61,841,270 
 (13,136,999)
 15,336,169 

 (27,730,902)
 525,054 

 - 
 - 

 3,350,266 
 (51,122,170)

 1,053,927 
 6,593,355 

 (20,191,924)
 3,336,074 

 476,335,806 

 195,453,594 
 (551,715,265)
 (74,430,905)
 (22,588,064)
 16,106,866 
 4,329,358 

 (6,429,239)
 (4,761,974)

 (15,099,869)
 692,930,177 

 (148,931,097)
 9,214,015 

 (16,647,473)
 (8,361,511)
 (9,870,915)

 - 
 535,533,504 

 - 
 (106,046,541)
 429,486,963 

2557

  282,619,046 

 53,761,363 
 (563,524)

 (4,760,473)
 (8,990,848)

 602,362 
 657,298 

 - 
 25,021,265 
 (7,000,000)
 20,429,670 
 6,730,211 

 (3,915,645)
 1,229,910 

 365,820,635 

 (632,509,871)
 391,270,889 
 28,225,605 
 (1,183,528)

 (13,690,251)
 48,692,061 
 4,750,891 
 2,719,136 

 132,918,166 
 248,374,608 
 115,161,401 
 11,862,414 

 (88,396,638)
 (4,509,650)
 41,301,432 
 (3,248,129)

 647,559,171 
 27,186,193 

 (81,662,594)
 593,082,770 

2557

  327,640,156 

 32,456,343 
 4,119,222 

 (5,447,106)
 (112,148)
 446,877 
 657,298 

 - 
 22,654,602 
 (7,000,000)
 7,800,000 
 4,427,781 

 (8,995,298)
 413,424 

 379,061,151 

 (632,543,775)
 323,210,674 
 28,439,280 
 (2,030,238)

 (13,681,522)
 48,692,061 
 (2,530,812)
 2,464,480 

 187,620,864 
 252,683,810 
 115,111,209 

 9,116,781 
 (83,657,039)
 (4,299,122)
 38,721,383 

 - 
 646,379,185 

 2,854,277 
 (65,196,848)
 584,036,614 

(หน่วย: บาท)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย

เงินสดรับจากการเลิกการร่วมค้า

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จ่ายเงินปันผล

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ดอกเบี้ยจ่าย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมลดลง

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)  

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด (ต่อ)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    

2558

 36,796 

 (1,798,877)

 - 

 - 

 103,741 

 - 

 (405,225,624)

 7,809,611 

 75,870,781 

 (303,399,162)

 (1,940,165)

 (628,542,899)

 - 

 (30,500,000)

 - 

 - 

 726,000,000 

 (12,870,000)

 100,000,000 

 7,310,526 

 37,573,666 

 (11,535,246)

 (10,642,953)

 (2,605,227)

 (4,632,841)

 - 

 798,097,925 

 2,050,021 

 682,770,139 

 606,657,464 

 1,289,427,603 

 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

36,796

 10,315,920 

 (455,063,476)

 (300,000,000)

 - 

 - 

 - 

 16,991,839 

 65,624,288 

 (281,271,301)

 (1,577,965)

 (944,943,899)

 - 

 (30,500,000)

 100,000,000 

 (100,000,000)

 726,000,000 

 (12,870,000)

 100,000,000 

 7,310,526 

 37,573,666 

 (11,535,246)

 - 

 (2,250,806)

 (2,229,550)

 - 

 811,498,590 

 - 

 296,041,654 

 455,659,376 

 751,701,030 

 

2557

  

 (362)

 48,130,780 

 - 

 - 

 - 

 (2,375,587)

 - 

 10,626,963 

 9,818,205 

 (175,347,715)

 (3,209,390)

 (112,357,106)

 (33,373,389)

 (19,500,000)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 10,723,061 

 18,261,607 

 (40,815,339)

 - 

 (3,768,966)

 (243,374)

 (368,934)

 (69,085,334)

 (545,399)

 411,094,931 

 195,562,533 

 606,657,464 

 

2557

  

(362)

 33,625,010 

 (237,113)

 - 

 - 

 (2,375,587)

 - 

 6,798,718 

 112,149 

 (166,973,272)

 (3,209,390)

 (132,259,847)

 - 

 (19,500,000)

 170,000,000 

 (170,000,000)

 - 

 - 

 - 

 10,723,061 

 18,261,607 

 (40,815,339)

 - 

 (2,952,481)

 - 

 - 

 (34,283,152)

 - 

 417,493,615 

 38,165,761 

 455,659,376 

(หน่วย: บาท)
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ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

   ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ช�าระเงิน

   ซื้อสินทรัพย์โดยหักกลบลบหนี้กับเงินทดรองจ่าย

   ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

   จ่ายหุ้นปันผล

   ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย    
งบกระแสเงินสด (ต่อ)    
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558    

2558

 43,603,944 

 24,934,361 

 - 

 190,920 

 103,817,200 

 (1,835,483)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

 

 

 24,830,501 

 24,920,261 

 7,308,816 

 190,920 

103,817,200 

 (1,104,941)

 

 

2557

 - 

 7,029,994 

 - 

 2,503,584 

 - 

 1,579,682 

2557

 - 

 6,952,042 

 - 

 2,503,584 

 - 

 - 

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2557

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 

เพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณ
ฑ์

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง

   จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2558

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน

หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

เพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณ
ฑ์

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หมายเหตุ

252626273125

25, 31

2526262731

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว 

408,293,386  -  -  - 

 3,013,467  -  -  -  - 

 411,306,853 

 411,306,853  -  -  - 

 41,250,000 

 103,817,200 

 8,971,709  -  -  -  -  - 

 565,345,762  

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

 257,908,880  -  -  - 

 22,552,324  -  -  -  - 

 280,461,204 

 280,461,204  -  -  - 

 671,880,000  - 

 58,634,604  -  -  -  -  - 

 1,010,975,808  

ส่วนทุนจากการ

จ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณ
ฑ

์

  8,239,851  -  -  - 

 (7,304,184) - 

 25,021,265  -  -  - 

 25,956,932 

 25,956,932  -  -  -  -  - 

 (19,309,586) - 

 3,813,683  -  -  - 

 10,461,029 

เงินรับล่วงหน้า

ค่าหุ้นจากการใช้

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

  -  -  -  - 

 (18,261,607)

 28,984,668  -  -  -  - 

 10,723,061 

 10,723,061  -  -  -  -  - 

 (48,296,727)

 44,884,192  -  -  -  - 

 7,310,526  

บริษัทฯ 

38,258,410  -  -  -  -  -  -  - 

 2,872,275  - 

 41,130,685 

 41,130,685  -  -  -  -  -  -  -  - 

 15,403,890  -  - 

 56,534,575 

จัดสรรแล้ว - ส�ารอง

ตามกฎหมาย

บริษัทย่อย

 2,213,602  -  -  -  -  -  - 

 368,933 

 61,337  - 

 2,643,872 

 2,643,872  -  -  -  -  -  -  -  - 

 1,464,146  -  - 

 4,108,018  

ยังไม่ได้จัดสรร

 433,552,725 

 214,923,660 

 1,263,745 

 216,187,405  -  -  - 

 (2,933,612)

 (40,815,339)

 605,991,179 

 605,991,179 

 305,963,357 

 (1,468,386)

 304,494,971  - 

 (103,817,200) -  -  - 

 (16,868,036)

 (11,535,246) - 

 778,265,668 

                       ก�าไรสะสม
ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน

ที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ

 9,379,714  - 

 (836,070)

 (836,070) -  -  -  -  -  - 

 8,543,644 

 8,543,644  - 

 5,255,081 

 5,255,081  -  -  -  -  -  -  -  - 

 13,798,725 

ส่วนต�่ากว่าทุน

จากการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนเงินลงทุน

ในบริษัทย่อย

 -  - 

 (2,955,890)

 (2,955,890) -  -  -  -  -  - 

 (2,955,890)

 (2,955,890) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 (2,955,890)

รวม

องค์ประกอบอื่น

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

 9,379,714  - 

 (3,791,960)

 (3,791,960) -  -  -  -  -  - 

 5,587,754 

 5,587,754  - 

 5,255,081 

 5,255,081  -  -  -  -  -  -  -  - 

 10,842,835 

รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 1,157,846,568 

 214,923,660 

 (2,528,215)

 212,395,445  - 

 28,984,668 

 25,021,265 

 368,933  - 

 (40,815,339)

 1,383,801,540 

 1,383,801,540 

 305,963,357 

 3,786,695 

 309,750,052 

 713,130,000  -  - 

 44,884,192 

 3,813,683  - 

 (11,535,246) - 

 2,443,844,221  

ส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ�านาจ

ควบคุม

ของบริษัทย่อย

 (3,988,031)

 (1,676,210)

 (58,337)

 (1,734,547) -  -  - 

 (368,933) -  - 

 (6,091,511)

 (6,091,511)

 (5,012,616)

 (1,441,740)

 (6,454,356) -  -  -  -  -  -  - 

 (10,642,953)

 (23,188,820)

รวม

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

 1,153,858,537 

 213,247,450 

 (2,586,552)

 210,660,898  - 

 28,984,668 

 25,021,265  -  - 

 (40,815,339)

 1,377,710,029 

 1,377,710,029 

 300,950,741 

 2,344,955 

 303,295,696 

 713,130,000  -  - 

 44,884,192 

 3,813,683  - 

 (11,535,246)

 (10,642,953)

 2,420,655,401  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2557

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

เพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณ
ฑ์

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 1 มกราคม 2558

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน

หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

เพิ่มทุนเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณ
ฑ์

โอนก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

252626273125

25, 31

2526262731

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และช�าระแล้ว 

 408,293,386  -  - 

 3,013,467  -  -  -  - 

 411,306,853 

 411,306,853  -  -  - 

 41,250,000 

 103,817,200 

 8,971,709  -  -  -  - 

 565,345,762     

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

  257,908,880  -  - 

 22,552,324  -  -  -  - 

 280,461,204 

 280,461,204  -  -  - 

 671,880,000  - 

 58,634,604  -  -  -  - 

 1,010,975,808   

ส่วนทุนจากการ

จ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณ
ฑ

์

   8,239,851  -  - 

 (7,304,184) - 

 25,021,265  -  - 

 25,956,932 

 25,956,932  -  -  -  -  - 

 (19,309,586) - 

 3,813,683  -  - 

 10,461,029  

เงินรับล่วงหน้า

ค่าหุ้นจากการใช้

ใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ -  -  - 

 (18,261,607)

 28,984,668  -  -  - 

 10,723,061 

 10,723,061  -  -  -  -  - 

 (48,296,727)

 44,884,192  -  -  - 

 7,310,526 

จัดสรรแล้ว - 

ส�ารองตาม

กฎหมาย

38,258,410  -  -  -  -  - 

 2,872,275  - 

 41,130,685 

 41,130,685  -  -  -  -  -  -  -  - 

 15,403,890  - 

 56,534,575 

ยังไม่ได้จัดสรร

 292,957,301 

 255,668,771 

 255,668,771  -  -  - 

 (2,872,275)

 (40,815,339)

 504,938,458 

 504,938,458 

 399,126,684 

 (883,953)

 398,242,731  - 

 (103,817,200) -  -  - 

 (15,403,890)

 (11,535,246)

 772,424,853 

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

  1,005,657,828 

 255,668,771 

 255,668,771  - 

 28,984,668 

 25,021,265  - 

 (40,815,339)

 1,274,517,193 

 1,274,517,193 

 399,126,684 

 (883,953)

 398,242,731 

 713,130,000  -  - 

 44,884,192 

 3,813,683  - 

 (11,535,246)

 2,423,052,553  

ก�าไรสะสม
 

งบการเงินเฉพ
าะกิจการ

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การให้บริการก่อสร ้าง ที่อยู ่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ                
อยู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
   2.1 งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลง 
วันที่ 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

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงานวิศวกรรม

   ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ลงทุนในกิจการอื่น

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

   

ลงทุนในกิจการอื่น

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ไทย

สาธารณรัฐเมอริเชียส            

ไทย

ไทย

ฮ่องกง

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

 

99.99 99.99

 

100.00 100.00

       -    -

  49.00   -

100.00 100.00

ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บริษัท กิจการร่วมค้า ซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด

   (ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ

   (ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

   (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท)   
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 ข) บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯ มีสิทธิได้รับ 
  หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการ 
  กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 
 ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ 
  มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
 ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบาย 
  การบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยสองแห่งมีนโยบายการบัญชีที่แตกต่างจาก 
  กลุ ่มบริษัท ได้แก่ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม ไม่มีการปรับปรุงผลแตกต่างดังกล่าว 
  เนื่องจากผลจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันไม่เป็นสาระส�าคัญต่อก�าไรขาดทุนรวม 
  ในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
 จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท 
  โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่า 
  เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยรายปี ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าว 
  ได ้แสดงไว ้เป ็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่ เป ็น 
  เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัด 
  ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว 
 ฉ) ส่วนของผู ้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิ 
  ของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ 
  ก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

    2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ
การร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี 
รายละเอียดดังนี้
    ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ            

ชื่อบริษัท

TRC Middle East LLC

   (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด)

TRC Engineering LLC

   (ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด) 

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

   

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

สาธารณรัฐสลุต่านโอมาน

              

สาธารณรัฐสลุต่านโอมาน

อัตราร้อยละ

ของการถือหุ้น

2558 2557

ร้อยละ ร้อยละ

70.00 70.00

70.00 70.00
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ฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้
มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�า
และค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้ก�าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอนุญาต
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  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการ 
เกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ�านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทน
ของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ�านาจ ในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงิน 
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯและ 
บริษัทย่อยมีอ�านาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน�าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท�า 
งบการเงินรวมบ้าง
 การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง ส่วนได้เสีย 
ในการร่วมค้า ซึ่งได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆ
ต้องพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการ
ควบคุมร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint  
arrangement) หลังจากนั้น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก�าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การ
ด�าเนินงานร่วมกัน (Joint operation) หรือ การร่วมค้า (Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุน
ให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด�าเนินงานร่วมกัน ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งใน
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด�าเนินงานร่วมกันตามส่วนที่ตนมีสิทธิตามสัญญา
ในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการ 
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ร่วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในการร่วมค้าอยู่แต่เดิมแล้ว
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย                       
ในกิจการอื่น 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของ
กิจการในบริษัทย่อย การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและ การเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตาม
ข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับนี้และใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินนี้ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 
    ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการ
เงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่   
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
    4.1   การรับรู้รายได้
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้บริการตามสัญญาก่อสร้างระยะยาวตามวิธีอัตราส่วนของ
งานที่ท�าเสร็จ (Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณา
อัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จซึ่งค�านวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงแล้วจนถึงวันสิ้นปีกับ
ต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาประกอบด้วย โดยจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ส�าหรับโครงการก่อสร้างทั้งจ�านวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน 
    รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
     ดอกเบี้ยรับ
     ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
     เงินปันผลรับ
     เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
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    4.2   ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
    ต้นทนุในการให้บรกิารงานก่อสร้างค�านวณโดยการจดัสรรต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน
ของแต่ละโครงการ (โดยค�านึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ
    ต้นทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน
    งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดข้ึน 
ในแต่ละโครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า
    ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

    4.3   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น 
ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัด 
ในการเบิกใช้

    4.4   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

    4.5   เงินลงทุน
     ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
    ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม 
       วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)
    ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคา 
       ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
    เม่ือมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 
จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

    4.6   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
     ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ           
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
   อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า  3 - 30 ปี
   เครื่องมือและอุปกรณ์         5 ปี
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   เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 ปี
   ยานพาหนะ          5 ปี
    ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
    ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
     บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�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�ากัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการ
ตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุน
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้
                          อายุการให้ประโยชน์
    คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์          3 - 10 ปี

    4.9   รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริษัทฯ
   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงาน
ของบริษัทฯที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทฯ

    4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
    สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วน
ของก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
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 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปยังผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

   4.11   เงินตราต่างประเทศ
    บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ 
ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
    รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู ่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
    ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการ 
ด�าเนินงาน

   4.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์
    ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
อาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มี
มูลค่าต�า่กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์
และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ
ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ 
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดี
ที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย ์
หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ
สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน
    หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่วนของก�าไรหรือ
ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะ
เป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
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    4.13 ผลประโยชน์พนักงาน
	 			ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
    ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
    โครงการสมทบเงิน
    บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
    โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส�าหรับพนักงาน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

    4.14 ประมาณการหนี้สิน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ันและบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่า
ภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

    4.15 ภาษีเงินได้
    ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร
    ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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    บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่ 
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

    4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม
   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย
เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ 
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 
   ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน               
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
     ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
    ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ 
                ทางอ้อม
    ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
   ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการ
วัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

    4.17 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน
    บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของ
สิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่ก�าหนด
ไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
    ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและ 
อัตราเงินปันผล เป็นต้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
 ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
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จ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ 
แตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้
 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด มีอ�านาจควบคุมในกิจการร่วมค้า  
ไฮโดรเท็ค สหการ ถึงแม้ว่าบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในกิจการร่วมค้าดังกล่าวใน
สัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
เสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่ส�าคัญของกิจการร่วมค้าดังกล่าวได้ ดังนั้น กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค 
สหการ จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องน�ามารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัท
มีอ�านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง
 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของ
แบบก่อสร้างและน�ามาค�านวณจ�านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง  
ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
 ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน
  บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงานที่คาดว่าจะเกิด
ขึ้นจากโครงการก่อสร้างที่ได้เสร็จส้ินในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต รายการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่ารายจ่าย 
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
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 
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 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ใน
แบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของ
ธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการ
เงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้ลดลง
อย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
 ในการค�านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 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
ประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน 
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น
 คดีฟ้องร้อง
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
มีรายละเอียดดังนี้

2558

-

70,134

13,464

24

83,622

-

-

2557

-

298,150

24,094

-

322,244

-

-

2558

7,180

70,134

-

24

77,338

11,168

11,168

2557

5,784

298,150

-

-

303,934

5,120

5,120

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

    (หมายเหตุ 8)

 บริษัทย่อย

 กิจการร่วมค้า

 ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)

รวม

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

    (หมายเหตุ 18)

 บริษัทย่อย

รวม

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ ้ 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

   (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

   ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง

   ดอกเบี้ยรับ

   ดอกเบี้ยจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

   รายได้ค่าเช่า

2558

-

-

-

1,132

3

2557

-

-

-

462

-

2558

8

12

-

1,132

3

2557

-

6

1

462

-

       งบการเงินรวม        งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�าหนดราคา

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

อัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี

อัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี

  (2557 : ร้อยละ 3.0 ต่อปี)

ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ราคาตามสัญญา

(หน่วย: ล้านบาท)
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 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
3.5 - 7.0 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
และการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ยอดคงเหลือ               

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

-

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

-

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

ลดลง

(100,000)

เพิ่มขึ้น

100,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี (2557: ร้อยละ 3.0                
ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืนเมื่อทวงถาม

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล

     ลิมิเต็ท

TRC Engineering LLC

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สุทธิ

ยอดคงเหลือ               

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557

1,669

34,999

63,068

99,736

(63,068)

36,668

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558

442,834

55,381

56,623

554,838

(56,623)

498,215

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย

    ลดลง

-

(29,618)

(6,445)

(36,063)

6,445

(29,618)

    เพิ่มขึ้น

441,126

50,000

-

491,126

-

491,126

  การปรับปรุง

 อัตราแลกเปลี่ยน

39

-

-

39

-

39

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทฯ มีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 34.4

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
รวม

2558
35
4
1

40

2557
24
3
2

29

2558
35
4
1

40

2557
23
3
2

28

     งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินมี 
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 2.07 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 2.07 ต่อปี)

เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
รวม

2558
1,724

659,138
178,566
450,000

1,289,428

2557
2,242

133,208
171,207
300,000
606,657

2558
723

450,086
892

300,000
751,701

2557
358

91,148
114,153
250,000
455,659

  งบการเงินรวม          งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน

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

2558

66,313

-

66,313

530,901

16,492

18,391

565,784

(16,311)

(2,081)

547,392

613,705

17,309

-

5,421

22,730

(127)

22,603

636,308

2557

167,900

125,822

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

2558

66,313

-

66,313

436,642

16,460

4,383

457,485

(4,383)

-

453,102

519,415

6,304

10,448

4,346

21,098

(5,727)

15,371

534,786

2557

167,900

125,822

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

        งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการค้าเพื่อเป็นหลักประกันวงเงิน 
สินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอด
ลูกหนี้การค้าซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจ�านวนประมาณ 524 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 503 
ล้านบาท) (2557: 690 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 623 ล้านบาท) 
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9. ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

10. วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

รวม

2558

20,072

20,072

2557

24,401

24,401

2558

(5,748)

(5,748)

2558

14,324

14,324

2557

(5,748)

(5,748)

2557

18,653

18,653

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
                      รายการปรับลดราคาทุน 
           ราคาทุน           ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ  วัสดุก่อสร้างคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

2558

3,880,172

8,851,110

1,637,843

10,488,953

(9,853,193)

93,427

729,187

1,023,023

27,151

1,050,174

-

(320,987)

(320,987)

729,187

164,027

2557

3,095,342

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

2558

3,506,660

6,216,857

1,424,273

7,641,130

(6,796,225)

-

844,905

937,258

-

937,258

-

(92,353)

(92,353)

844,905

147,064

2557

2,393,920

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

      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างปี

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ปรับปรุงด้วยก�าไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน

เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้จ้าง

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจาก

   ผู้ว่าจ้างส�าหรับงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

 รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ

 งานระหว่างก่อสร้าง

จ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้อง

   จากกิจการส�าหรับงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

 รายได้งานก่อสร้างรับล่วงหน้า

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
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11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
สิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษี
และผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

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

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากการที่บริษัทฯ ออกใบส�าคัญแสดง
สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

2558

14,416

14,250

7,861

36,527

2557

14,416

14,250

-

28,666

2558

14,416

-

-

14,416

2557

14,416

-

-

14,416

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

        ชื่อบริษัท

บริษัท สหการวิศวกร 

   จ�ากัด 

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์

   ลิมิเต็ท

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

  

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงานวิศวกรรม

   ก่อสร้างสาธารณูปโภค

   พื้นฐาน

ผู้ลงทุน

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ไทย

สาธารณรัฐ

เมอริเชียส

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2558

500,000,000

บาท

1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2557

200,000,000 

บาท

1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2558

บาท

620,947,021

32

620,947,053

(145,071,416)

475,875,637

2557

บาท

320,483,605

32

320,483,637

(145,071,416)

175,412,221

2558

ร้อยละ

99.99

100.00

2557

ร้อยละ

99.99

100.00
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 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด            
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ล้านบาท เป็น 500  ล้านบาท 
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 30 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่า 300  
ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับช�าระ ค่าหุ้นเต็มจ�านวนแล้ว และได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จัดตั้งบริษัท กิจการ
ร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว คิดเป็น
มูลค่าการลงทุน 0.51 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 
ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัท กิจการร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด ด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 
1 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 4.99  ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 
100 บาท คิดเป็นมูลค่า 499 ล้านบาท โดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนร้อยละ 51 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 254.49 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 บริษัท กิจการ
ร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด ได้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี 2558 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนดังกล่าวและได้จดทะเบียนมติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 และใน

               ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

บริษัท กิจการร่วมค้า 

  ซีอาร์สามและสหการ 

  จ�ากัด

กิจการร่วมค้า ไฮโครเท็ค 

  สหการ

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

ทีอาร์ซี อินเตอร์        

  เนชั่นแนล ลิมิเต็ท 

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

TRC Middle East LLC 

TRC Engineering LLC

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ - สุทธิ

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ไทย

ไทย

ฮ่องกง

สาธารณรัฐ

สุลต่าน  

โอมาน

สาธารณรัฐ

สุลต่าน 

โอมาน

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2558

-

1,000,000              

บาท

10 

เหรียญฮ่องกง

150,000

Omani Rial

250,000

Omani Rial

2557

-

-

10 

เหรียญฮ่องกง

150,000

Omani Rial

250,000

Omani Rial

2558

บาท

-

490,000

33

12,322,330

13,654,506

26,466,869

(13,654,506)

12,812,363

2557

บาท

-

-

33

12,322,330

13,654,506

25,976,869

(13,654,506)

12,322,363

2558

ร้อยละ

-

49.00

100.00

70.00

70.00

2557

ร้อยละ

-

-

100.00

70.00

70.00

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง

ผู้ลงทุน

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง

ให้บริการงาน

   วิศวกรรมก่อสร้าง
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เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดได้ช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 5 ล้านบาท ท�าให้ภายหลังจาก
การเรียกช�าระค่าหุ้นเพิ่ม บริษัท กิจการร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด มีทุนที่ออกและช�าระแล้ว จ�านวน 6  
ล้านบาท โดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่
ได้เข้าประมูลงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีแผนการด�าเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายบริหารจึงด�าเนินการ 
ปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและได้ช�าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 
 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบริษัท  
ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามหนังสือสัญญาร่วมค้า กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ เพื่อการเข้า
ประกวดราคาและด�าเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย  
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2  (วางท่อส่งน�้าจากอ�าเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) 
กับการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด และบริษัท ไฮโดรเท็ค 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามล�าดับ ต่อมามีบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้บริษัท  
สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการโครงการดังกล่าว โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 
ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

14. เงินลงทุนในการร่วมค้า
 เงินลงทุนในการร่วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่ได้บันทึกส่วนแบ่งก�าไรจาก
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับงานส่วนที่รับผิดชอบมา 
ด�าเนินการ ซึ่งผลก�าไรจากการด�าเนินงานได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว

ลักษณะธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

2558

ร้อยละ

30

-

2558

2,376

-

2,376

-

2,376

2558

2,376

-

2,376

-

2,376

2558

-

-

-

2557

ร้อยละ

30

40

2557

2,376

1,092

3,468

(1,092)

2,376

2557

2,376

69

2,445

-

2,445

2557

-

-

-

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

ในการร่วมค้าในระหว่างปี

(หน่วย: พันบาท)

         
การร่วมค้า

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

กิจการร่วมค้าซิโนเปค

-ทีอาร์ซี

ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

กิจการร่วมค้า SSP*

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ

*แจ้งเลิกประกอบกิจการกับกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
168

15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
      เงินลงทุนระยะยาวอื่นตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลักษณะธุรกิจ

ผู้ลงทุน

พัฒนาและลงทุนใน

   อุตสาหกรรมก๊าซ

   ธรรมชาติ

ขุดเจาะเหมืองแร่

ขุดเจาะเหมืองแร่

จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ

ฮ่องกง

สาธารณรัฐ

ไนจีเรีย

ไทย

ไทย

ทุนช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2558

64 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

6,957 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

2,060,837,300 

บาท

2,060,837,300 

บาท

2557

64 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

6,957 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

1,685,337,300 

บาท

1,685,337,300 

บาท

2558

บาท

2,010

243,518

355,225,624

100,000,000

455,471,152

(245,528)

455,225,624

2557

บาท

2,010

243,518

-

50,000,000

50,245,528

(245,528)

50,000,000

2558

ร้อยละ

5.00

8.00

8.61

3.64

2557

ร้อยละ

5.00

8.00

-

2.97

        ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซีอินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

เอเชีย แอฟริกา เอ็นเนอจี 

   ลิมิเต็ด 

เรนโบว์ พาวเวอร์ 

   อินทิเกร็ดเต็ด 

   คอนเซ็ปต์ 

บริษัท อาเซียนโปแตช 

   ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตช

   ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 

รวม

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

 เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2558 TRC International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด  (มหาชน) (APOT) 
(เดิมชื่อ “บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ากัด (มหาชน)” (APMC)) โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ APOT จ�านวน 
250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50 ล้านบาท 
 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ TRC  
Investment Limited บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐเมอริเชียส ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน) จ�านวนไม่เกิน 6.3 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ  200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท  จาก  
Thermal Trade and Investment Limited ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้
จ่ายเงินค่าหุ้นงวดที่ 1 จ�านวน 355 ล้านบาทตามเงื่อนไขการช�าระเงินให้แก่ผู้ขายตามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share 
Sale and Purchase Agreement หรือ “SPA”)  และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 
1.8 ล้านหุ้น ท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 
12.25 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited  ร้อยละ 8.61  และ TRC International  
Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุนช�าระแล้ว 2,061 ล้านบาท 
  ทั้งนี้ ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2559 TRC Investment Limited ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 
และงวดที่ 3 รวมจ�านวน 3.6 ล้านหุ้น เป็นเงิน 710 ล้านบาท  ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT 
เพิ่มเป็นร้อยละ 22.87 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited  ร้อยละ 20.04 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 2.82)   ที่ทุนที่ช�าระแล้ว ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ของ APOT ที่ 2,657 
ล้านบาท ทั้งนี้ เงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือมีก�าหนดช�าระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   

โอนเข้า (ออก)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

อาคาร

56,948

-

(29,601)

-

193,343

154

220,844

375

(25,249)

-

15,766

424

212,160

42,308

7,380

(29,601)

-

-

168

20,255

8,936

(17,709)

-

406

11,888

200,589

200,272

ส่วน
ปรับปรุง
สินทรัพย์

เช่า

6,520

-

-

(3,179)

-

-

3,341

-

-

-

-

-

3,341

6,345

63

-

(3,179)

-

-

3,229

63

-

-

-

3,292

112
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เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

159,567

9,911

-

(825)

56

91

168,800

258,959

(13,003)

(295)

31,066

1,902

447,429

118,413

15,361

-

(295)

18

110

133,607

39,844

(7,158)

(251)

1,878

167,920

35,193

279,509

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�านักงาน

59,200

31,576

(1,147)

(223)

(56)

93

89,443

14,767

(16,788)

(147)

108

1,843

89,226

36,514

13,091

(1,025)

(195)

(18)

129

48,496

14,413

(16,521)

(120)

1,734

48,002

40,947

41,224

ยานพาหนะ

69,898

35,801

(2,457)

-

-

61

103,303

16,882

(32,029)

-

-

1,080

89,236

37,434

16,821

(1,739)

-

-

90

52,606

14,769

(18,742)

-

1,047

49,680

50,697

39,556

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

99,471

106,543

-

-

(193,343)

-

12,671

38,298

-

-

(46,940)

-

4,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,671

4,029

รวม

566,395

183,831

(33,205)

(4,227)

-

399

713,193

369,439

(99,956)

(442)

-

5,249

987,483

241,014

52,716

(32,365)

(3,669)

-

497

258,193

78,025

(60,130)

(371)

5,065

280,782

455,000

706,701

52,716

78,025

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี :    

2557 (22 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2558 (38 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

ที่ดิน

114,791

-

-

-

-

-

114,791

40,158

(12,887)

-

-

-

142,062

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114,791

142,062
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว          
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 122 
ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 67 ล้านบาท) (2557: 148 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 59 ล้านบาท)
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของเครือ่งมอืและยานพาหนะซึง่ได้มา 
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 45 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 
25 ล้านบาท) (2557 : 1 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ : ไม่มี)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ ได้น�าที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 100 ล้านบาท 
ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ซื้อเพิ่ม

จ�าหน่าย

ตัดจ�าหน่าย

โอนเข้า (ออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี :

 

อาคาร

23,027

-

-

-

193,343

216,370

375

(20,352)

-

15,766

212,159

10,182

5,915

-

-

16,097

8,730

(12,939)

-

11,888

200,273

200,271

ส่วนปรับปรุง

สินทรัพย์เช่า

6,520

-

-

(3,179)

-

3,341

-

-

-

-

3,341

6,345

63

-

(3,179)

3,229

63

-

-

3,292

112

49

เครื่องมือ

และ

อุปกรณ์

65,582

6,183

-

(596)

-

71,169

225,605

(4,521)

(274)

31,066

323,045

40,430

8,469

-

(198)

48,701

30,420

(109)

(235)

78,777

22,468

244,268

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้งและ

เครื่องใช้

ส�านักงาน

33,663

29,220

-

(137)

-

62,746

14,733

(348)

(117)

108

77,122

20,642

7,203

-

(133)

27,712

10,798

(258)

(94)

38,158

35,034

38,964

ยานพาหนะ

39,307

33,550

(531)

-

-

72,326

14,439

(19,557)

-

-

67,208

21,362

9,804

(531)

-

30,635

10,509

(6,466)

-

34,678

41,691

32,530

งานระหว่าง

ก่อสร้าง

99,471

106,543

-

-

(193,343)

12,671

38,298

-

-

(46,940)

4,029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,671

4,029

รวม

380,771

175,496

(531)

(3,912)

-

551,824

333,608

(57,665)

(391)

-

827,376

98,961

31,454

(531)

(3,510)

126,374

60,520

(19,772)

(329)

166,793

425,450

660,583

31,454

60,520

ที่ดิน

113,201

-

-

-

-

113,201

40,158

(12,887)

-

-

140,472

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113,201

140,472

2557 (17 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

2558 (35 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ซึง่ประกอบด้วยคอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
และ 2557 แสดงได้ดังนี้

 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

มูลค่าตามบัญชีต้นปี

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ตัดจ�าหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิ

     ตามบัญชี ณ วันที่ตัดจ�าหน่าย

ค่าตัดจ�าหน่าย

มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2558

8,832

1,031

(463)

(1,377)

8,023

2557

5,804

4,119

(45)

(1,046)

8,832

2558

8,520

669

(463)

(1,321)

7,405

2557

5,449

4,119

(45)

(1,003)

8,520

งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก : ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก : ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

       งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)

15,094
(7,071)
8,023

14,643
(5,811)
 8,832

14,319
(6,914)
7,405

14,230
(5,710)
8,520
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18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

19. เงินกู้ยืมระยะยาว

 
 
 วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ค�้าประกันโดยที่ดินของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 เป็น
เงนิกูย้มืเพือ่ใช้ในการก่อสร้างอาคารส�านกังานแห่งใหม่ของบรษิทัฯ เงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR - 1.25 
ต่อปี ภายใต้สัญญาเงินกู้ระบุให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดต่างๆ ในสัญญาซึ่งรวมถึงการด�ารงอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage ratio) ให้
เป็นไปตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2558

429,239

-

26,746

96,799

552,784

2557

357,265

-

7,939

93,186

458,390

2558

290,841

11,168

26,665

82,998

411,672

2557

294,860

5,120

7,862

76,174

384,016

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

   ภายในหนึ่งปี
 

       งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

2558

-

-

-

2557

30,500

(26,000)

4,500
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20. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)

การรับประกัน

ผลงาน

18,159

16,507

(4,510)

(1,245)

28,911

12,336

(16,000)

(7,850)

17,397

ผลขาดทุนจาก

โครงการก่อสร้าง

244

-

-

-

244

5,000

(1,593)

(244)

3,407

ค่าปรับ

ความล่าช้า

-

5,168

-

-

5,168

498

(4,867)

(799)

-

รวม

18,403

21,675

(4,510)

(1,245)

34,323

17,834

(22,460)

(8,893)

20,804

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

โอนกลับประมาณการหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

การรับประกัน

ผลงาน

16,159

7,800

(4,299)

19,660

7,000

(7,863)

(6,444)

12,353

ผลขาดทุนจาก

โครงการก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

ค่าปรับ

ความล่าช้า

-

-

-

-

498

(498)

-

-

รวม

16,159

7,800

(4,299)

19,660

7,498

(8,361)

(6,444)

12,353
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21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องมือและยานพาหนะใช้
ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�า่ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย

รวม

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

2558

47,275

(3,671)

43,604

(12,532)

31,072

2557

111

(9)

102

(102)

-

2558

26,464

(1,634)

24,830

(8,600)

16,230

2557

-

-

-

-

-

        งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้อง

     จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ

     การตัดบัญชี                                                                                                                                            

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า

     ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

14,270

(1,738)

12,532

1 - 5 ปี

33,005

(1,933)

31,072

รวม

47,275

(3,671)

43,604

ไม่เกิน 1 ปี

9,545

(945)

8,600

        งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

1 - 5 ปี

16,919

(689)

16,230

รวม

26,464

(1,634)

24,830

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้อง

     จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ

     การตัดบัญชี                                                                                                                                            

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า

     ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

111

(9)

102

1 - 5 ปี

-

-

-

รวม

111

(9)

102

ไม่เกิน 1 ปี

-

-

-

        งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

1 - 5 ปี

-

-

-

รวม

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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22. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23. หุ้นกู้
 ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน 
ผู้ถือหุ้นกู ้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 
 รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้
 หุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธแิละไม่มปีระกนัของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2558 
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560

ภาษีขายตั้งพัก

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย

อื่น ๆ

รวม

2558

35,206

12,773

4,414

52,393

2557

53,196

-

2,564

55,760

2558

28,637

7,603

2,962

39,202

2557

47,008

-

2,065

49,073

      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

หุ้นกู้

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 4.68

อายุ

2 ปี

ครบก�าหนด

8 กรกฎาคม 2560

2558

100,000

2557

-

ชื่อของหุ้นกู้

จ�านวนเงิน 

อายุ 

วันที่ออกหุ้นกู้ 

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการช�าระดอกเบี้ย

การช�าระเงินต้น

“หุ้นกู้บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนด    

ไถ่ถอนปี พ.ศ.2560”

100 ล้านบาท 

2 (สอง) ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 

8 กรกฎาคม 2558

ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.68 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

ช�าระปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 8 มกราคม, 8 เมษายน, 8 กรกฏาคม และวันที่ 8 ตุลาคม

ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 8 ตุลาคม 2558 

ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
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24. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
 จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดง
ได้ดังนี้

 

 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรบัรูใ้นรายการต่อไปนีใ้นส่วนของก�าไรหรอืขาดทนุ

ต้นทุนการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

2558

3,404

4,108

7,512

2557

3,938

2,792

6,730

2558

2,939

3,654

6,593

2557

1,841

2,587

4,428

      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

2558

25,048

6,896

616

(3,099)

2,836

2,098

(457)

15

33,953

2557

23,163

5,902

828

-

-

(1,580)

(3,248)

(17)

25,048

2558

23,588

6,031

562

(3,393)

2,767

1,731

-

-

31,286

2557

19,160

3,671

757

-

-

-

-

-

23,588

      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 

ต้นทุนดอกเบี้ย

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

     ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

     ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 

     ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
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 บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็น
จ�านวนประมาณ 7 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ : 7 ล้านบาท) (2557 : 6 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ : 6 ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณ 8 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 8 ปี) (2557 : 10 ปี งบการเงิน
เฉพาะกิจการ : 10 ปี)
 สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

 

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงใน

  จ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2558

(ร้อยละต่อปี)

2.55 - 2.93

5.00

0.00 - 21.00

2557

(ร้อยละต่อปี)

3.50 - 3.95

5.00

0.00 - 20.00

2558

(ร้อยละต่อปี)

2.55

5.00

0.00 - 21.00

2557

(ร้อยละต่อปี)

3.95

5.00

0.00 - 14.00

      งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

      งบการเงินรวม                   งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 1.0%

(2.3)

2.7

0.2

ลดลง 1.0%

2.6

(2.4)

(0.2)

เพิ่มขึ้น 1.0%

(2.0)

2.4

0.2

ลดลง 1.0%

2.3

(2.1)

(0.2)

(หน่วย: พันบาท)
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25. ทุนเรือนหุ้น
 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
มีรายละเอียดดังนี้
 

 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ีของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ เรื่อง
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯดังนี้
 
 25.1 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) ของหุ้นสามัญจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50      
               บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ท�าให้จ�านวนหุ้นที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 851.0 ล้านหุ้น 
                   เป็น 3,404.1 ล้านหุ ้น และจ�านวนหุ ้นที่ออกและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 830.5 ล้านหุ ้น                     
                  (รวมหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 4 จ�านวน 4.4 ล้านหุ้น) เป็น            
                     3,322.2 ล้านหุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจ�านวนหุ้นสามัญของ 
                    บริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

รายการ

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ วันต้นปี

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี

ณ วันปลายปี

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี

เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

เพิ่มทุนเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล

เพิ่มทุนเนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญ

   เพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   ESOP-W2 ครั้งที่ 3*

   ESOP-W2 ครั้งที่ 4*

   ESOP-W2 ครั้งที่ 5*

   ESOP-W2 ครั้งที่ 6*

ณ วันสิ้นปี

* หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

จ�านวนหุ้น

(พันหุ้น)

851,030

2,553,089

1,852,943

(14,191)

5,242,871

822,614

2,467,841

830,537

330,000

14,156

17,540

20,511

19,567

4,522,766

จ�านวนเงิน

(พันบาท)

425,515

-

231,618

(1,774)

655,359

411,307

-

103,817

41,250

1,769

2,193

2,564

2,446

565,346

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น

(พันบาท)

280,461

-

-

671,880

13,243

16,408

14,829

14,155

1,010,976

วันที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์

6 พฤษภาคม 2558

8 พฤษภาคม 2558

7 พฤษภาคม 2558

6 พฤษภาคม 2558

29 พฤษภาคม 2558

6 สิงหาคม 2558

7 มกราคม 2558

2 เมษายน 2558

8 กรกฎาคม 2558

6 ตุลาคม 2558
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 25.2 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 830.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้                        
  หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่า 
                   ทัง้สิน้ไม่เกนิ 103.8 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละไม่เกนิ 0.031250 บาท 

 25.3 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม425.5 ล้านบาท เป็นทุน
  จดทะเบียนใหม่จ�านวน 423.7 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญจ�านวน 14.2 ล้านหุ้น มูลค่า
  ที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายและเป็นส่วนที่เกินจาก 
  จ�านวนหุ้นสามัญที่ต้องส�ารองไว้ส�าหรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออก 
                ให้กับกรรมการและหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP-W2)  บริษัทฯ ได ้
                    จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 25.4 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 423.7 ล้านบาท 
  เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 655.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน1,852.9  
  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรดังนี้
  -  เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ�านวน 830.5 ล้านหุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25.2
  -  เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 675.0 ล้านหุ้น
  -  เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate)  
     จ�านวนไม่เกิน 330.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน 
                       วงจ�ากัด
  -  เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 จากเหตุการณ์การปรับสิทธิเพื่อ  
                      รองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ�านวนไม่เกิน 16.9 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.125 บาท 
                    (รวมเป็นหุ้นที่จะมีเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ทั้งสิ้น 84.7 
                       ล้านหุ้น) 
 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 
655.4 ล้านบาท จ�านวน 5,242.9 ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 415.3 ล้านบาท จ�านวน 3,322.2 
ล้านหุ้น
 
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ได้รายงานผลจ�านวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจ�านวน 
830.5 ล้านหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
เป็นทุนออกและช�าระแล้ว 519.1 ล้านบาท จ�านวน 4,152.7 ล้านหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้น
สามัญดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
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 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 มีมติให้จัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 330.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจ�ากัดจ�านวนทั้งสิ้น 16 ราย โดยบริษัทฯ ได้รับช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 
27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เป็นจ�านวนเงิน 726.0 ล้านบาท จ�านวนนี้รวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จ�านวน 684.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นจ�านวน 12.9 ล้านบาท ได้น�ามาหักกับส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ดังกล่าวทั้งจ�านวน  
 
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนออก
จ�าหน่ายและช�าระแล้ว 562.9 ล้านบาท จ�านวน 4,503.2 ล้านหุ้น (ก่อนหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิ 
ESOP-W2 ครั้งที่ 6) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

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

 ชนิด       :   ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
 ราคาเสนอขายต่อหน่วย    :   0.00 บาท
 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธ ิ   :   3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ    :   4.70 บาทต่อหุ้น
 อัตราการใช้สิทธ ิ    :   ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สามญั 1 หุน้ เว้นแต่กรณี 
           มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
 เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธ ิ  :   1) ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้าย 
              ของไตรมาส โดยก�าหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกเป็นวันที่ 30  
              มิถุนายน 2557 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30  
              มิถุนายน 2559 
           2) ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 
               ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 12.5  
               ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร
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           3)  ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้         
                                                  สิทธิในวันก�าหนดใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน�าไปใช้      
                                                       สิทธิในวันก�าหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบส�าคัญ 
                                                            แสดงสิทธิ
 เงื่อนไขอื่น    :    ในกรณีที่ผู ้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจาก   
           การเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ 
           บริษัทย่อย ผู ้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบส�าคัญแสดง 
           สิทธิส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการ 
                                                      บริษัทฯ สามารถน�าใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรแก่ 
                                                       กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้
 
 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.88 บาท ค�านวณโดยใช้แบบ
จ�าลองการก�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 และอัตราดอกเบี้ยปลอด
ความเสี่ยงร้อยละ 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�านวณโดยใช้ 
แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลองได้แก่ ราคา
หุ้น ณ วันที่ก�าหนดราคาใหม่ ซึ่งเท่ากับ 3.38 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.03 บาท ความผันผวนที่คาดหวัง 
ร้อยละ 63.18 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.65 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี และอัตรา
ดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.22
 
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้น          
ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�านวน 830.5 ล้านหุ้น (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) และการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นสามัญดังที่กล่าวในหมายเหตุ 25 บริษัทฯจึงปรับสิทธิตามข้อก�าหนดของ ESOP - W2 ดังนี้
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เดิม

1

ใหม่

5

เดิม

3.03

ใหม่

0.606ESOP-W2

    อัตราการใช้สิทธิ                          ราคาใช้สิทธิ
(ต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ)        (บำท/หุ้น)

 
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับ ESOP  
ดังกล่าว จ�านวน 4 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท) (2557: 25 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 23 ล้าน
บาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน พร้อมกับรับรู้ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วย
จ�านวนเดียวกัน
 
 ในระหว่างปี ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  
  ณ วันต้นปี    21,591,908  หน่วย
  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4  (4,384,936)  หน่วย
  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 5  (4,102,202)  หน่วย
  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 6  (3,913,412)  หน่วย
  ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 7  (2,412,715)  หน่วย
  ยกเลิก        (262,500)  หน่วย
  ณ วันสิ้นป ี     6,516,143  หน่วย
 
 
 บริษัทฯ ได้ยกเลิกการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ 
บริษัทฯ สะสมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 440,395 หน่วย เนื่องจากพนักงานผู้ได้รับใบส�าคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวลาออก โดยตามเงื่อนไขการจัดสรร พนักงานที่ลาออกจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือ แต่อย่างไรก็ตาม ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอาจจะถูกน�ามาพิจารณาจัดสรรใหม่โดยมติของ 
คณะกรรมการจัดการ
 
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครั้งที่ 4 จ�านวน 4,384,936 หน่วย  
ซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 4,384,936 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.03 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้น
ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
 
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครั้งที่ 5 จ�านวน 4,102,202 หน่วย  
ซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 20,511,010 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.606 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดัง
กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญ
ข้างต้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป
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 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครั้งที่ 6 จ�านวน 3,913,412 หน่วย ซื้อหุ้น
สามัญจ�านวน 19,567,060 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.606 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นของ
บริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 
 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครั้งที่ 7 จ�านวน 2,412,715 หน่วย ซื้อหุ้น
สามัญจ�านวน 12,063,575 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.606 บาท บริษัทฯ ได้บันทึกผลจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
ดังกล่าวรวมเป็นเงิน 7.3 ล้านบาท ไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ” โดย
แยกแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช�าระแล้วดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้น
ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

27. ส�ารองตามกฎหมาย
 บริษัทฯ
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้
 
 บริษัทย่อยในประเทศ
 ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรษิทัต้องจดัสรรทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ�านวนผลก�าไร ซึ่งบริษัทท�ามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของบริษัท ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

                                       งบการเงินรวม                                 งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจ�าหน่าย

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน

    2558

516,382

78,025

1,377

1,952,304

94,840

    2557

501,039

52,716

1,046

1,703,059

111,100

   2558

433,762

60,520

1,321

1,574,402

85,139

   2557

327,458

31,454

1,003

1,260,774

73,794



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
184

(หน่วย: พันบาท)

                                  งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

      และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

    2558

100,796

 

(26,252)

74,544

     2557

 73,242

(3,870)

69,372

      2558

98,257

(902)

97,355

     2557

73,557

(1,586)

71,971

29.   ภาษีเงินได้
        ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

       จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

                                  งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลก�าไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

    2558

(367)

(367)

     2557

 316

316

      2558

(221)

(221)

     2557

-

-
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      รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

                                  งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์

รวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

       2558

375,495

   12% - 20%

75,861

1,688

(2,274)

-

(7,483)

6,752

(1,317)

74,544

      2557

12% - 20%

56,431

7,430

(1,014)

-

-

69,372

      2558

496,482

      20%

99,296

1,703

(211)

(3,433)

-

-

(1,941)

97,355

       2557

327,640

    20%

65,528

7,303

 (860)

-

-

-

6,443

71,971

      ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

                                  งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

      ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

      ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

      ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

      สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

รวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558

1,150

4,161

6,790

26,376

38,477

58

58

-

6,865

4,935

-

11,800

-

-

1,150

2,470

6,257

-

9,877

104

104

-

3,932

4,718

-

8,650

-

-

User
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User
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6,525

User
Typewritten Text
12,941
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      ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของก�าไร 
ทางภาษีส่วนที่เกินกว่า 30,000 โอมานเรียล
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน 175 ล้านบาท  
ซึ่งบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทฯพิจารณาแล้วคาดว่าจะไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในอนาคต
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 2 ล้านโอมานเรียล         
ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อย
อาจไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�าผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ 

30.   ก�าไรต่อหุ้น 
      ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาด 
ทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจ�านวนหุ้นตาม
สัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การออกหุ้น
ปันผล และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 25 และได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการ
ค�านวณก�าไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ามาเปรียบเทียบ (ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้น
สามัญที่เปลี่ยนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอ
รายงาน)  
      ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�านวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ 
โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

          ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

ก�าไรส�าหรับปี ถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

2558

(พันบาท)

305,963

-

305,963

2557

(พันบาท)

214,924

-

214,924

2557

(บาท)

(ปรับปรุงใหม่)

0.05

0.05

2558

(พันหุ้น)

4,306,393*

62,057

4,368,450

2558

(บาท)

0.07

0.07

2557

(พันหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)

4,094,506

28,815

4,123,321

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP – W2)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

     สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

     จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

ก�าไรส�าหรับปี ถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

 2558

 (พันบาท)

399,127

-

399,127

 2557

 (พันบาท)

255,669

-

255,669

 2557

 (บาท)

 (ปรับปรุงใหม่)

0.06

0.06

 2558

 (พันหุ้น)

4,306,393*

62,057

4,368,450

2558

(บาท)

0.09

0.09

 2557

 (พันหุ้น)

 (ปรับปรุงใหม่)

4,094,506

28,815

4,123,321

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP – W2)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

     สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

     จากใบส�าคัญแสดงสิทธิ

* รวมหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

31.   เงินปันผล/หุ้นปันผล

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมัติโดย จ�านวนปันผลจ่าย

(พันบาท)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

เงินปันผลจาก

     ผลประกอบการปี 2557

หุ้นปันผลจาก

     ผลประกอบการปี 2557

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2558

เงินปันผลจาก

     ผลประกอบการปี 2556

รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

11,535

103,817

115,352

40,815

40,815

0.003472

0.031250

0.034722

0.05

0.05

32.   กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
      บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้า
กองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
จ�านวนเงิน 6 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 5 ล้านบาท) (2557:  5 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 4 ล้านบาท)
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(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก

รายได้จากการขายให้กิจการร่วมค้า

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

หนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยจ่าย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

ระบบท่อ

838,679

1,132,295

(35,631)

(145,654)

340,906

1,534,586

-

(27,742)

(113,405)

58,279

373,512

-

(15,239)

(33,006)

(102,090)

1,100

-

(20)

(81)

25

2,747,877

1,132,295

(78,632)

(292,146)

297,120

-

-

607

2

8,395

2,747,877

1,132,295

(78,025)

(292,144)

305,515

63,831

11,030

(127)

(4,754)

375,495

(74,544)

300,951

การ

ให้บริการ

ระบบ

วิศวกรรม

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

งานโยธา

รายการ

ปรับปรุงและ   

ตัดรายการ

ระหว่างกัน

งบการเงิน

รวม

การขายและ

บริการอื่น รวมส่วนงาน

33.    ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
      ข้อมูลส่วนงานด�าเนินงานที่น�าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด�าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วน
งานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
      เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ 
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้
        ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 
        ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
        ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา
        ส่วนงานขายและบริการอื่น
        บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 
ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�าไรหรือขาดทุนจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 
      การบันทึกบัญชีส�าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญช ี
ส�าหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
       ข้อมูลรายได้ และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 
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(หน่วย: พันบาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก

รายได้จากการขายให้กิจการร่วมค้า

ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยจ่าย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

ระบบท่อ

2,088,853

462,387

(32,782)

(235,440)

296,872

6,930

-

(103)

(612)

77

507,115

-

(9,797)

(31,260)

(52,269)

30,057

-

(10,034)

(5,611)

8,674

2,632,955

462,387

(52,716)

(272,923)

253,354

-

-

-

-

229

2,632,955

462,387

(52,716)

(272,923)

253,583

27,912

3,916

564

(3,356)

282,619

(69,372)

213,247

การ

ให้บริการ

ระบบ

วิศวกรรม

การ

ให้บริการ

ก่อสร้าง

งานโยธา

รายการ

ปรับปรุงและ   

ตัดรายการ

ระหว่างกัน

งบการเงิน

รวม

การขายและ

บริการอื่น รวมส่วนงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
รายได้จากลูกค้าภายนอกก�าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย

ประเทศสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

รวม

รายได้จากการร่วมค้า

ประเทศไทย

รวม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี) 

ประเทศไทย

ประเทศสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

รวม

2558 2557

2,747,877

-

2,747,877

1,132,295

1,132,295

723,452

-

723,452

2,438,648

194,307

2,632,955

462,387

462,387

464,216

3,703

467,919
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ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
      ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 
2,040 ล้านบาท 968 ล้านบาท และ 527 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อการให้
บริการระบบวิศวกรรม และการให้บริการก่อสร้างงานโยธา (ปี 2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามราย 
เป็นจ�านวนเงิน 1,396 ล้านบาท 726 ล้านบาท และ 129 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้าง
ระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงานโยธา)

34.   ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
        34.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง
      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัสดุก่อสร้าง 
และการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,371 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะของบริษัทฯ: 813 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) (2557: 688 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านเหรียญยูโร เฉพาะของบริษัทฯ: 621 ล้านบาท 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ  
2 ล้านเหรียญยูโร)
        34.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เครื่องจักร 
รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
    บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที ่
บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

        34.3  หนังสือค�า้ประกันธนาคาร
         หนังสือค�า้ประกันออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 25582557 2557
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค�้าประกันการก่อสร้างและ

      การประมูลงานก่อสร้าง 

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับ

     ล่วงหน้าและเงินประกันผลงาน

ค�้าประกันอื่นๆ

รวม

1,634 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

237 ล้านบาท

9 ล้านบาท

1,880 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

934 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

279 ล้านบาท

31 ล้านบาท

1,244 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

1,314 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

94 ล้านบาท

6 ล้านบาท

1,414 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

779 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

261 ล้านบาท

8 ล้านบาท

1,048 ล้านบาท

5 ล้านเหรียญสหรัฐ

(หน่วย: ล้านบาท)

                                  งบการเงินรวม                           งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558 2557 25572558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

18

39

10

5

18

38

9

5
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        34.4  การค�า้ประกัน
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันการช�าระหนี้ตามสัญญาเช่า
ทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 ล้านบาท (2557: ไม่มี)

35.   คดีฟ้องร้อง
      35.1 เม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหนึ่งให้ยึดหนังสือ          
ค�้าประกันตามข้อเสนอทางการค้าที่บริษัทฯ ได้วางไว้ต่อธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของ
รัฐพิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวได้
       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
      เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืนหลัก
ประกันการยื่นค�าร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้า คือ หนังสือค�้าประกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 
จ�านวน 20 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ บริษัทฯ และธนาคารร่วมกันหรือแทนกัน รับผิดชดใช้เงินจ�านวน 10 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 29 ธันวาคม 2554)  
ไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็โดยให้ช�าระภายใน 60 วนั นบัแต่วนัทีค่ดถีงึทีส่ดุ ส่วนอืน่ทีบ่รษิทัฯ ฟ้องให้ยกเสยีทัง้สิน้ 
        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่
ในระหว่างรอศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งส�าเนาอุทธรณ์ให้แก่บริษัทฯ เพื่อแก้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม 
เพื่อความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
จ�านวน 20 ล้านบาท ไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว
      35.2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลแพ่ง               
ในข้อหาผิดสัญญาจ้างท�าของ และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 17.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อ
ปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ
      เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การในคดีดังกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค�าฟ้อง 
ของคู่กรณี โดยบริษัทย่อยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องบริษัทย่อย และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าผลงานตามสัญญา 
ดังกล่าวจ�านวน 10.9 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย
      เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อย ช�าระค่าเสียหายให้กับบริษัทคู่กรณี 
จ�านวน 11.01 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ 
และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1ล้านบาท แทนคู่กรณี
      แต่บริษัทย่อยยังมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของ 
ศาลชั้นต้น เนื่องจากบริษัทย่อย และคู่กรณีได้ท�าบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาจ้างเหมาฯ คู่กรณีกับบริษัทย่อย เป็น
สัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงสละสิทธิ์ผลประโยชน์ โดยต่างฝ่ายต่างรับผิด
ชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใดต้องรับผิดหรือร่วมกันรับผิดระหว่างกัน และ/หรือรับผิดแทนกัน
กับบุคลภายนอก แสดงว่าโจทก์ได้สละสิทธิโต้แย้ง มีผลให้บริษัทย่อยและโจทก์ตกลงระงับข้อพิพาทกันได้
      เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องขอวางหลักประกันตามค�าสั่งศาลชั้นต้นเพ่ือขอ 
งดการบังคับคดี และศาลชั้นต้นมีค�าสั่งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ว่าบริษัทย่อยวางหลักประกันและท�า
หนังสือค�า้ประกันแล้วตามรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยวางหลักทรัพย์ อันได้แก่ บัญชี



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

รายงานประจ�าปี 2558
192

เงินฝากประจ�าและหนังสือรับรองยอดบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยเป็นเงินจ�านวน 15.4 ล้านบาท กับ
โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ น.ส. 3 ตั้งอยู่ ต�าบลหนองกระโดน อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ รวมจ�านวน 7 แปลง เป็นพื้นที่รวม 102 ไร่ 9 งาน 289ตารางวา พร้อมหนังสือรับรองราคา
ประเมินที่ดินจากส�านักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 รวมเป็นเงิน 3.1 ล้านบาท  
ศาลชั้นต้นจึงให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวจนกว่า ศาลอุทธรณ์จะมีค�าสั่งเกี่ยวกับค�าร้องขอทุเลาการบังคับคดี
      เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาว่า “ศาลมีค�าพิพากษาให้ยกค�าพิพากษาศาล 
ชั้นต้นให้จ�าหน่ายคดี เพื่อให้โจทก์และจ�าเลยไปด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการบังคับคดี” 
และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีค�าสั่งถอนการอายัดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลได้มีค�าสั่งให้คืนหลักประกัน และให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ 
จ�านวน 0.2 ล้านบาท และเงินค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนจ�านวน 0.3 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย
      ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2559 ซึ่งคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด บริษัทย่อยเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงของบริษัทย่อยและข้อกฎหมายสามารถต่อสู้
กับคู่กรณีได้ บริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในบัญชี
     35.3 เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง (คู ่กรณี) ต่อ 
ศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ช�าระเงินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ�านวน 13.4 ล้านบาท มาหัก
กับเงิน 7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณี
ช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 6.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2551 ว่าค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวน้ันสูงเกินจริง และจากรายงานการพิจารณา 
ค่าสินไหมทดแทนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคู่กรณีได้มีมติจ่ายค่าสินไหมให้กับ
บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 0.8 ล้านบาทดังนั้นจึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท
       หลังจากนั้นมีการแก้ไขค�าร้องและค�าให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 
     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 คู ่กรณีได้ยื่นค�าให้การแก้ไขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกับ 
เงินค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษา
ยกฟ้องเรื่องดังกล่าว และให้บริษัทย่อยช�าระเงินจ�านวน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจาก 
คู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง 
       บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลม ี
ค�าพิพากษาให้คู่กรณีน�าเงินค่าเสียหายจ�านวน 19.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิก
เงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็น
จ�านวนเงิน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น 
     ทั้งนี้ คู ่กรณีได้ยื่นค�าให้การปฏิเสธค�าฟ้องของบริษัทย่อย โดยคู ่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง 
คู่กรณี และขอให้บริษัทย่อยคืนเงินล่วงหน้าให้กับคู่กรณี
         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 และพวกต่อ
ศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 
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ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ
 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 
2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์และ
ขอให้ศาลยกฟ้อง
 เนื่องจากคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวนี้ จึงยังมิได้บันทึก
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
       35.5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้เสียหาย (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกับพวก 8 คน โดย
บริษัทฯ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 ต่อศาลปกครองกรณีที่ท�าให้ขาดรายได้ จ�านวน 60.41 ล้านบาท  คดีดังกล่าวยัง
ไม่มีการพิจารณา และอยู่ระหว่างการให้บริษัทฯ ยื่นคัดค้านการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องร้อง
ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หาก
มี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

36.    ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า 
ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ 1

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 2

รวม

รวม

ระดับ 3

ระดับ 3

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนในกองทุนรวม 

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้

-

-

-

-

-

-

-

-

178.6

100.3

0.9

100.3

178.6

100.3

0.9

100.3

 
37.   เครื่องมือทางการเงิน
       37.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
           เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี                
ฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้
กู้ยืม/เงินกู้ยืมระยะส้ัน เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน หน้ีสินตาม
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สัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
        ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
      บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้า รายได้ที่ยังไม่ 
เรียกช�าระ และเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให ้
สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า ราย
ได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
        ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
      บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน 
การเงิน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้า หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย
และหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 
      สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�าหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือ วันที่มีการก�าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หุ้นกู้

450

-

-

16

466

-

-

44

100

144

838

-

-

20

858

-

-

-

-

-

1

636

164

-

801

553

37

-

-

590

1,289

636

164

36

2,125

553

37

44

100

734

0.25 - 2.07

-

-

0.10 - 2.38

-

-

4.50 - 5.03

4.68

(ร้อยละต่อปี)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินกู้ยืมระยะยาว

300

-

-

22

322

-

-

-

-

305

-

-

13

318

-

-

31

31

2

877

78

-

957

458

28

-

486

607

877

78

35

1,597

458

28

31

517

0.10 - 2.07

-

-

0.10 - 2.38

-

-

MLR - 1.25

(ร้อยละต่อปี)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หุ้นกู้

300

-

-

498

-

798

-

-

25

100

125

451

-

-

-

3

454

-

-

-

-

-

1

535

147

-

-

683

412

26

-

-

438

752

535

147

498

3

1,935

412

26

25

100

563

0.25 - 1.50

-

-

3.50 - 7.00

0.25 - 2.38

-

-

4.50 - 5.03

4.68

(ร้อยละต่อปี)
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่

ภายใน1 ปี

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�า้ประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

เงินกู้ยืมระยะยาว

250

-

-

37

9

296

-

-

-

-

205

-

-

-

5

210

-

-

31

31

1

725

73

-

-

799

384

17

-

401

456

725

73

37

14

1,305

384

17

31

432

0.10 - 2.07

-

-

3.50 - 7.00

0.10 - 2.38

-

-

MLR - 1.25

(ร้อยละต่อปี)

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
      บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินค้า การให้ 
บริการและการให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
      บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
และไม่ได้ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558

(พัน)

2558

(พัน)

2557

(พัน)

2557

(พัน)

         2558      2557

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

เหรียญสิงคโปร์

5,734

-

-

2,855

-

-

1,194

309

-

604

234

49

36.0886

39.4388

25.5195

32.9630

40.5030

24.8959
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558

(พัน)

2558

(พัน)

2557

(พัน)

2557

(พัน)

         2558      2557

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา

ยูโร

โอมานเรียล

เหรียญสิงคโปร์

5,750

-

25

-

2,871

-

74

-

1,194

309

-

-

604

234

-

49

36.0886

39.4388

93.7365

25.5195

32.9630

40.5030

85.6182

24.8959

        37.2  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
                 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารประมาณการมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิตามหลกัเกณฑ์ดงันี้
                ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการ      
           เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้/ต้นทุนที่ยังไม่เรียกช�าระ ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงิน 
   ประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า 
   ทางการเงนิ แสดงมูลค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ
              ข) หุ้นกู้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแส  
   เงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับ หุ้นกู้ที่มี 
            เงือ่นไขใกล้เคยีงกนั
     ในระหว่างปีปัจจบุนั ไม่มกีารโอนรายการระหว่างล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรม สินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการ
เงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

                                  มูลค่าตามบัญชี                                มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 25572558

หนี้สินทางการเงิน

หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน 100.0 - 100.3 -

38.   การบริหารจัดการทุน
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงิน 
ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.89:1 (2557: 0.90:1) 
และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.71:1 (2557: 0.87:1)

39.   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
         เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญ
ดังนี้
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        39.1  อนุมัติการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบริษัท เอเชีย แอฟริกา เอ็นเนอจี ลิมิเต็ด จ�ากัด และบริษัท 
    เรนโบว์ พาวเวอร์ อินทิเกร็ดเต็ด คอนเซ็ปต์ จ�ากัด เนื่องจากไม่มีการด�าเนินกิจการใดๆ เป็นระยะ 
                  เวลาหลายปี และไม่มีแผนการด�าเนินธุรกิจต่อ
        39.2  อนมุตักิารออกตราสารหนีใ้นรปูของตัว๋เงนิหรอืตัว๋แลกเงนิในตลาดทนุ ในวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาท  
    เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ 
           ผู ้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้   
    วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมอบอ�านาจให้ผู้บริหารสามารถก�าหนด 
    รายละเอียดการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ โดย ณ ปัจจุบันยังไม่มีการออก 
               ตั๋วแลกเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

40.   การอนุมัติงบการเงิน
       งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานประจำปี 2558 

เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0 2022 7777  โทรสาร 0 2022 7788
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ภายใตร้ะบบบริหาร คณุภาพ ISO 9001:2008 “จงทำให้ถูกต้องและดีท่ีสุด ต้ังแต่แรก”




