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มุง่สูค่วามเปน็เลศิด้านการออกแบบ และก่อสรา้งทีค่รบวงจร (Total Solution in Energy 
and Infrastructure) ในอตุสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณปูโภค ท่ีมกีารเตบิโต
อย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีให้บริการครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, 

Procurement and Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน้ำาProcurement and Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน้ำาProcurement and Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน้ำ มัน 
และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

2. ดำาดำาดำ เนินงานภายใตห้ลักธรรมภบิาล มุง่เน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง

3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคำานึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิโตรเคมี
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2 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2559 เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและ

ปัจจัยภายในต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวม

อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น ความผันผวนของตลาดการเงินโลก การขึ้น

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ราคาน�้ามันโลกยังอยู่ใน

ระดับต�่า ก�าลังซื้อภายในประเทศของภาคครัวเรือนซบเซาลง ท�าให้การ

ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

และปิโตรเคมีของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งโครงการลงทุนใน

สาธารณูปโภคพื้นฐานจากภาครัฐชะลอตัว มีการเลื่อนการประมูลงาน

หลายโครงการ ภาคอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้างเกดิการแข่งขันในระดบั

สูงกว่าปีก่อนๆ อย่างมีนัยส�าคัญ ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทก่อสร้าง

ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งจากในและต่างประเทศต่างเข้าร่วมการ

ประมลูงานก่อสร้างในโครงการทีมี่มูลค่าไม่มาก ก่อให้เกดิการแข่งขนัด้าน

ราคาอย่างรุนแรง ซึ่งกลุ่มบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

(“บรษิทัฯ”) ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในเรือ่งการบรหิารความเส่ียง

เป็นอย่างยิ่ง มีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจช่วง

ต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการขนาดใหญ่ คือ

งานรับเหมาก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชที่อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนงาน Surface Processing and Facilities จาก

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างาน

ประมาณ 34,000 ล้านบาท โดยในระหว่างปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 

TRC Investment Limited บริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อหุ้น APOT จ�านวน 

1,260 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ใน APOT ร้อยละ 26.22 และเนื่องด้วยความเร่งด่วนของการพัฒนา

โครงการเหมืองแร่โพแทช ซึ่งได้รับประทานบัตรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 

2558 ในระหว่างปี 2559 APOT ได้ให้งานรับเหมาก่อสร้างงาน Early 

Works โครงการดังกล่าวมูลค่างาน 711 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

งานสัญญาใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง

ส�าหรับงานขนาดใหญ่ที่เหลือได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้

จากการให้บริการก่อสร้าง 3,697.30 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

4.71 ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 290.76 ล้านบาท  

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.97 อตัราก�าไรขัน้ต้นและอตัราก�าไรสทุธร้ิอยละ 

20.30 และร้อยละ 7.78 ตามล�าดับ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด มีงานในมือรวม 6 โครงการ มูลค่างานที่ยังไม่ได้

รับรู้รายได้ 3,679.59 ล้านบาท โครงการที่ได้รับรู้รายได้ครบทั้งหมด

ในปี 2559 และเตรียมการส่งมอบช่วงต้นปี 2560 คือ โครงการวางท่อ

ก๊าซธรรมชาติจังหวัดนครราชสีมา (Provincial Gas Transmission 

Pipeline Project to Nakorn Ratchasima) ของ บมจ. ปตท. ที่

ด�าเนินโครงการโดยกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี โครงการผลิตไบโอ

ดีเซลของ บจก. บางจากไบโอฟลูเอล และโครงการ New Incinerator 

Plant ของ บจก. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) โดยหากรวม

มูลค่างานที่เหลือของโครงการ Surface Processing and Facilities 

จาก APOT ทีย่งัไม่ได้ลงนามในสญัญารบัเหมาก่อสร้างประมาณ 32,371 

ล้านบาท กับมูลค่างานในมือ ณ สิ้นปี 2559 มูลค่างานในมือของกลุ่ม

บริษัทฯ จะแตะระดับสูงสุดท่ีประมาณ 36,050 ล้านบาท นอกจากน้ี 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ยังมีแผนงานท่ีจะเข้าประมูลงานวางท่อก๊าซ

ขนาดใหญ่จาก บมจ. ปตท. และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมจาก

รัฐบาล อาทิเช่น โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้า และยังมุ่งมั่นที่

จะลงทุนในโครงการธุรกิจในด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป

ตามเป้าหมายระยะยาวที่ก�าหนดให้มีการพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจ

ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 โครงการภายในปี 2562

ในช่วงปีท่ีผ่านมานับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีบริษัทฯ 

ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน

บริษัทจดทะเบียนในการค�านวณดัชนี SET 100 ส�าหรับครึ่งปีหลังของ

ปี 2559 และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนใน

การค�านวณดัชนีใหม่ คือ sSET Index ส�าหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินผลงานคู่ค้าในระบบคุณภาพ 

ISO ประจ�าปีจากส่วนจัดหาและบริหารพัสดุของ บมจ. ปตท. ในระดับ 

“เกรดเอ” ส�าหรับทุกหัวข้อการประเมินตั้งแต่ปี 2544 อย่างต่อเนื่อง 

จากการทบทวนเป้าหมายธุรกิจประจ�าปี 2559 คณะกรรมการบริษัทยัง

คงเป้าหมายปี 2562 ที่ระดับรายได้รวม 10,000 ล้านบาท และการได้

รับมาตรฐาน National Total Quality Control Award พร้อมทั้งได้

ก�าหนดค่านิยมบริษัทฯ ขึ้นใหม่ เป็นดังนี้

T - Transparency, Ethics & Integrity

 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม

R - Respect & Trust

 เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้ใจ

C - Commitment

 มุง่มัน่สูคุ่ณภาพ ปลอดภยัทกุเวลา รกัษาสิง่แวดล้อม รบัผดิ

ชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาองค์กรและศักยภาพ

ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น การทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และให้

ความส�าคัญด้านคุณภาพและความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม

และสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR และกิจกรรมด้าน

ความปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมโครงการ CSR ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ศกึษา การพฒันาสงัคม ชมุชนและสิง่แวดล้อม และยังคงสานต่อกจิกรรม 

CSR ระยะยาว คือ การบริจาคโลหิต และโครงการสู่บ้านเกิดซึ่งเป็น

โครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอ

โครงการพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิด ร่วมมือร่วมใจด�าเนินโครงการที่ได้

รบัการคดัเลอืกจนส�าเรจ็ และจดักจิกรรมให้ผูบ้ริหารและพนกังานร่วมส่ง

มอบงานที่บ้านเกิดดังกล่าว ในปี 2559 มีการเปิดตัวโครงการ “Move 

for Change แค่ขยับ ชีวิตก็เปลี่ยน” มีการจัดโปรแกรมออกก�าลังกาย

ให้กับพนักงาน เช่น โยคะ มวย ฟิตเนส ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง 

และกจิกรรมเต้น Zumba และ Boxing Burn เพือ่สนบัสนุนให้พนกังาน

ทุกคนเห็นถึงความส�าคัญของการออกก�าลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

สขุภาพทีเ่ขง็แรงในระยะยาว และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทีด่ภีายในองค์กร 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ดิฉันขอขอบพระคุณท่าน 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การ

สนับสนุนและมอบความใว้วางไจให้กลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ 

ยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาบรษิทัฯ ให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งและม่ันคง ภายใต้

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสืบต่อไป

(นางไพจิตร  รัตนานนท์)

ประธานกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2560
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบป 2

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัภิารกจิครบถ้วนตามกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุม ดังนี้ 

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

2. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์* กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 2/3 ครั้ง

* วันที่ 27 มกราคม 2559 พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 ดังนี้

สอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจ�าปีของบรษิทัฯ และงบการเงิน

รวม รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้สอบถาม

และรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และ

รับทราบมาตรฐานการสอบบัญชี “การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน” ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องระบุเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ (Key 

Audit Matter หรือ KAM) ในรายงานผู้สอบบัญชี ที่มีผลบังคับใช้กับการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดส้ินสุดในหรือหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีความถูกต้อง

ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี การจัดท�างบการเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

สอบทานการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

สอบทานระบบควบคุมภายใน ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีจ�าเป็นใน

การปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณารายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระส�าคัญ

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี งบประมาณ คัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมขอบเขต

การท�างาน ให้ความเห็นต่อผลการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่าง

ครอบคลมุทกุๆ หน่วยงานอย่างเหมาะสม และรดักมุยิง่ข้ึน และน�าเสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ผลการตรวจสอบทีส่�าคญั

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ฝ่ายจัดการรับทราบ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของ ผู้สอบบัญชี โดยค�านึง

ถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ และการให้ค�าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในการแต่งตั้งบริษัท 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2559 ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด และ

อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 70,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

(บริษัทย่อย) 820,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมของบริษัทฯ ด้วย 
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เป็นอสิระ มคีวามเหน็ว่า งบการเงินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ�า

ปี 2559 มคีวามถูกต้อง เชือ่ถอืได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารด�าเนินงานภายใต้ระบบควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมีประสทิธิภาพ มีการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอ ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

(รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2560



6 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับ ิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินป 2

คณะกรรมการบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษัิท ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัช่ัน จ�ากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณานโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้

ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า งบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและ

โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ 

รวมถงึแนวปฏิบตัทิางบญัชทีีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มีผลบังคบัใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 รายละเอยีด

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแต่อย่างใด และส�าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในอนาคตนัน้ ฝ่ายบริหารเชือ่ว่าจะไม่มผีลกระทบ 

อย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิเม่ือน�ามาถอืปฏบิตั ิโดยปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยอยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมี

ต่องบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่องงบการเงินเฉพาะกิจการ ส�าหรับ

ทางเลือกการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2559 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด บริษัท

ผู้สอบบัญชีได้ระบุเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบในเร่ืองการรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง เงินลงทุนในบริษัทย่อย ข้อมูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาล รวมทั้งจัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญโดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ

ด้วยกรรมการทีเ่ป็นอสิระท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลงบการเงนิ ประเมนิระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรบัการปฏบัิตหิน้าทีปี่ 2559 ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�า

ปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถสร้างให้ความ

เชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด รวม

ทั้งเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องในสาระส�าคัญแล้ว

(นางไพจิตร  รัตนานนท์)

ประธานกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2560



7รายงานประจำาป 2

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ป 2

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรในการสรรหา คัดเลือก และพิจารณาคุณสมบัติบุคคลท่ีจะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณา 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ ส�าหรบัคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยรวมท้ังค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดับสูงสดุ คณะกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 คน คือกรรมการอิสระ 4 คน (รศ. พิเศษ เสตเสถียร รศ. ดร. เอกชัย 

นติยาเกษตรวฒัน์ นายอรณุ จริชวาลา และนางพวงทพิย์ ศลิปศาสตร์) และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 2 คน (นายภาสิต ล้ีสกุล และนางพจนย์ี เผ่าสวสัดิ)์ 

โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (4 คน ใน 6 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67) ซึ่งเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 3 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อ 

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุปการประชุมได้ดังนี้

1. พจิารณาผลประเมินการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยประจ�าปี 2558 ในภาพรวม และประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี 2558

2. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2559 (ประกอบด้วยโบนัสกรรมการปี 2558 และ

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559) เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 

3. พิจารณาโบนัสปี 2558 และค่าตอบแทนปี 2559 ของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจ�าปี 2560 และโบนัสปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

5. พิจารณาน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ในการแต่งต้ังกรรมการท่ีพ้นต�าแหน่งตาม

วาระ 3 คนกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวมท้ังการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกคณะเพื่อแทนพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนมกราคม 2559 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนุมัติต่อไป

 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และ

เป็นอิสระตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส�าคัญ

(รศ.พิเศษ  เสตเสถียร)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

11 มกราคม 2560



8 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลป 2

คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี 2555 เพื่อท�าหน้าที่สอบทาน 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ของบริษัทฯ เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่

เกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการน�านโยบายก�ากบัดแูลกจิการทีด่ีไปด�าเนนิการในเชงิปฏบิตั ิพร้อมทัง้ตดิตามงานด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง รศ. พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทน พล.ต.อ. จรัมพร  

สรุะมณ ีกรรมการอิสระ ทีล่าออกจากการเป็นกรรมการบรษิทัในเดอืนมกราคม และในระหว่างปีมกีารประชมุคณะกรรมการบรรษทัภบิาลจ�านวน 2 ครัง้ 

เพื่อพิจารณาร่างนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับปี 2559 และการจัดท�าคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับปี 2559 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท และแจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรับทราบการด�าเนินงานด้าน CSR ในปี 2559 และแผน

งานในปี 2560 และแนวทางแก้ไขปรับปรุงประเด็นด้านการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai 

Listed Companies (CGR) ประจ�าปี 2559 

บริษทัฯ ให้ความส�าคัญกบัการก�ากบัดแูลกจิการเป็นอย่างยิง่ ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตักิารแก้ไขค่านยิมของบรษิทัฯ ใหม่ ดังนี้

เดิม ค่านิยมที่แก้ไข

T = Team Work (การท�างานเป็นทีม) T - Transparency, Ethics & Integrity
  ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม

R = Reliability (ความน่าเชื่อถือ) R - Respect & Trust
  เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้ใจ

C = Commitment (พันธกิจ) C - Commitment
  มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม

และบริษทัฯ ยงัคงได้รบัผลการประเมินการก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี 2559 ในระดบั “ดมีาก” จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขับเคลื่อนให้ บริษัทฯ ด�าเนินงานอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

นายอรุณ  จิรชวาลา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

11 มกราคม 2560



9รายงานประจำาป 2

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงป 2

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัย 

ส�าคัญที่ท�าให้การบริหารจัดการและการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างย่ังยืน  

ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่แน่นอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 

ได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการอสิระและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่ง

ตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�านวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง 

เพื่อพิจารณาเรื่องส�าคัญ ดังนี้ 

1. รับทราบแผนงานการบริหารความเสี่ยง และการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2559 

2. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และพจิารณาร่างนโยบายบรหิารความเสีย่ง เพือ่น�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

3. พิจารณาและให้ความเห็นปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ

4. พิจารณาแผนงานการบริหารความเสี่ยงปี 2560-2561

ต่อเนื่องจากปี 2558 ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมีการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และพนักงานโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง และเพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้จัดท�า “ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงและโอกาสในระบบบริหารคุณภาพ” เป็นลายลักษณ์

อักษรและประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2559 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ จะด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการมีนโยบาย

ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจ 

และมีจิตส�านึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อร่วมกันบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ

สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

นายอรุณ  จิรชวาลา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

11 มกราคม 2560



10 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   25 เมษายน 2548

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   28.442% (1,460,784,027 หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  มารดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
 นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 48

สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5

สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง ประธานกรรมการ

2556 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน TRC International Limited (ฮ่องกง) ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ กรรมการ

2545 - ปัจจุบัน บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ

2547 - 2558 บริษัท ไทยโตกุชูไก จ�ากัด กิจกรรมโรงพยาบาล กรรมการผู้จัดการ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นาง พจิตร  รัตนานนท์
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 
อายุ  61 ปี
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วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   25 เมษายน 2548

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.092% (4,743,748 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา

การอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Risk Management Committee (RMC) รุ่นที่ 10/2013
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011 
- Compensation Survey รุ่นที่ 1/2011
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

2552 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2554 - ปัจจุบัน บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ขายส่งเทคโนโลยี และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน) ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2553 - ปัจจุบัน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2551 - ปัจจุบัน บริษัท เจตาแบค จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องก�าเนิดไอน�้า กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2552 - ปัจจุบัน บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2538 - ปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษา รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

รศ.ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ  53 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร



12 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   18 มิถุนายน 2552

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  7 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.066% (3,375,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา

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

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2550 - ปัจจุบัน บริษัท กรุงเทพโสภณ จ�ากัด (มหาชน) ขนส่งและโลจิสติกส์ กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2551 - 2558 ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2549 - ปัจจุบัน บริษัท พลังโสภณ จ�ากัด การผลิตน�า้มนัปิโตรเลยีม และแก๊สธรรมชาติ กรรมการ

2552 - 2558 บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จ�ากัด ให้บริการสาธารณูปโภค ประธานกรรมการ

2551 - 2557 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จ�ากัด ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประธานกรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นายอรุณ  จิรชวาลา 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
อายุ  63 ปี
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วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   24 กุมภาพันธ์ 2559

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

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

กระทรวงอุตสาหกรรม: หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558

สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน): หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558

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

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556

ส�านักงานข่าวกรองแห่งชาติ: หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553

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

สถาบันฝึกอบรมด้านส�ารวจและผลิตปิโตเลียม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส: หลักสูตรการปฏิรูปองค์กร  

ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน: หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง 

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

กมุภาพนัธ์ 2559 - ปัจจบัุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ลงทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้า กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านปิโตรเลียม

ฝึกอบรมบุคลากรที่ท�างานในธุรกิจส�ารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

ผู้อ�านวยการบริหาร 

2557 - 2558 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ อธิบดี

2556 - 2557 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ รองอธิบดี

2551 - 2556 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
อายุ  62 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร



14 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   25 เมษายน 2548

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  11 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.066% (3,375,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2553 - 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย์ Executive Vice President, Banking 
Finance 1 and Capital Market Division 

2534 - 2555 บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตสังกะสี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

รศ. พิเศษ  เสตเสถียร 
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

และกรรมการบรรษัทภิบาล 
อายุ  60 ปี



15รายงานประจำาป 2

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   9 พฤษภาคม 2550

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  9 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.216% (11,071,635 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  บิดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 18/2012
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007

สถาบันวิทยาการพลังงาน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8

- สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 (TEPCoT 5)

- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานครรุ่นที่ 1)

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

2556 - 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการจัดการ

2552 - 2558 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

เมษายน 2559 - ปัจจุบัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
ประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร

2558 - ปัจจุบัน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

ท�าเหมืองแร่ที่ใช้ท�าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการ

2554 - ปัจจุบัน TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ

นายสมัย  ลี้สกุล 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ  61 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

และประธานกรรมการบริหาร 



16 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2551 - ปัจจุบัน TRC International Limited ฮ่องกง 
และ TRC Investment Limited 
สาธารณรัฐมอริเชียส

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการ
ต่างๆ

กรรมการ

2550 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ

2550 - 2558 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2557 บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จ�ากัด ขนส่งสินค้า ให้บริการคลังสินค้า ประธานกรรมการ 

2555 - 2557 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด บริการไปรษณีย์ รองประธานกรรมการ  

2545 - 2556 สหพันธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและ
ก่อสร้างแห่งประเทศไทย

- เลขาธิการ 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี



17รายงานประจำาป 2

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   9 สิงหาคม 2550

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  9 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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 

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: สัมมนาวิชาการประจ�าปี Energy Symposium 2016

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

2556 - ปัจจบุนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 - ปัจจบุนั กรรมการบรรษัทภิบาล 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ และกรรมการจัดการ 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2556 - ปัจจุบัน บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

มกราคม 2559 - ปัจจุบัน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

ท�าเหมืองแร่ที่ใช้ท�าเคมีภัณฑ์และปุ๋ย กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด 

2554 - ปัจจุบัน TRC Engineering LLC และ TRC  
Middle East LLC สาธารณรัฐสลุต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

กรรมการ

2549 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นางพจนีย์  เ ่าสวัสดิ 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ

และผู้อ�านวยการสายงานการตลาด 
อายุ  56 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร



18 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   21 มีนาคม 2556

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  3 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.026% (1,350,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  บุตรของนายสมัย ลี้สกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลี้สกุล 
 ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  McCallum Graduate School of  Business, Bentley University สหรัฐอเมริกา

การอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: 
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นที่ 4
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 7

สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: หลักสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นที่ 3

คณะต�ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ: โครงการนักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1 

สถาบันพระปกเกล้า: หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นที่ 5 

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจัดการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 - 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2555 - 2558 ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด

2553 - 2555 รักษาการผู้อ�านวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2557 - ปัจจุบัน ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย - กรรมการ 

2555 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นายภาสิต  ลี้สกุล
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร 
อายุ  33 ปี
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วันที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท   17 มีนาคม 2558

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  1 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.021% (1,096,312 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore 

การอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2008  

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจัดการ

2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ�านวยการโครงการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2548 - 2556 บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
ประเทศสิงคโปร์

งานวิศวกรรมและการให้ค�าปรึกษาทางด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ผู้อ�านวยการโครงการ

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

งานวิศวกรรมและการให้ค�าปรึกษาทางด้าน
เทคนิคที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จัดการ 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นายโลห์  อิง  คี 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจัดการ 

และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
อายุ  59 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร



2 0 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง  1 กุมภาพันธ์ 2542

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  17 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.008% (421,875 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการจดัการ

2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 1

2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ 

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นายศักดา  ตันติวัฒนกูล
กรรมการจัดการ

และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
อายุ  59 ปี
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วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง  1 กุมภาพันธ์ 2542

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  17 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.009% (443,700 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการจัดการ

2556 - กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ 2

2542 - 2556 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2552 - ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง กรรมการ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นายเชวง  รีศรีกิตต์  
กรรมการจัดการ

และรองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
อายุ  58 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร



2 2 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง  1 สิงหาคม 2559

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.184% (9,452,900 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และนายสมัย ลี้สกุล 
 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และน้องสาวของนายภาสิต ลี้สกุล 
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท International Economics and Finance, Keio University ประเทศญี่ปุ่น และ 
Brandeis International Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2016

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: หลักสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3 

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม: หลักสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์

สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร 

2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

2555 - 2558 เจ้าหน้าที่ CSR

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

2556 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

- เจ้าหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
อายุ  30 ปี
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วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง  8 กันยายน 2547

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  12 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม 
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้
- Director Accreditation Program รุ่นที่ 113/2014
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 11/2005

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 15/2007

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์

2550 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

2547 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปที่ดำารงตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ ตำาแหน่ง

กรกฎาคม 2559 - ปัจจบัุน บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 
เคมิคัลส์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์
อีมัลชั่นและลาเท็กซ์โพลิเมอร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2558 - ปัจจุบัน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

เหมืองแร่โพแทชที่ใช้ผลิตปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ เลขานุการบริษัท 

2556 - ปัจจุบัน บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์และกระดาษ
ลูกฟูก

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

และเลขานุการบริษัท 
อายุ  49 ปี

คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร
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คณะกรรมการบริษัทและ ู้บริหาร

วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง  1 กรกฎาคม 2543

จำานวนปที่ดำารงตำาแหน่ง  16 ปี 5 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2559)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2   0.019% (969,375 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ู้บริหาร  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย

ประสบการณ์ทำางานในระยะ  ปย้อนหลัง 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2543 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี
การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท   ไม่มี

ประวัติการทำา ิดก หมายในระยะ 1  ปที่ ่านมา  ไม่มี

นางสาวเรวดี  อาจหาญ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
อายุ  48 ปี
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) 2559 2558 2557

สินทรัพย์รวม 5,003.16 4,571.87 2,630.61

หนี้สินรวม 2,319.31 2,151.21 1,252.90

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,683.85 2,420.66 1,377.71

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย 3,697.30 3,880.17 3,095.34

รายได้รวม 3,736.90 3,955.03 3,127.73

ก�าไรขั้นต้น 750.65 637.78 557.05

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย
   ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 433.42 380.25 285.97

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (32.94) 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (17.03) (4.76) (3.36)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98.34) (74.54) (69.37)

ก�าไรส�าหรับปี 285.11 300.95 213.25

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (5.65) (5.01) (1.67)

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 290.76 305.96 214.92

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 399.33 379.19 283.85

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราก�าไรขั้นต้น 20.30% 16.44% 18.00%

อัตราก�าไรสุทธิ 7.78% 7.74% 6.87%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.39% 16.11% 16.98%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 6.07% 8.50% 9.33%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.86 0.89 0.91

อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.16 0.06 n/a

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (เท่า) 3.99 28.27 253.59

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา 13.74% 11.60% 10.80%

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) 0.125 0.125 0.50

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.0218571* 0.0256250 0.03472

อัตราการจ่ายเงินปันผล 30.01% 29.31% 45.12%

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.06 0.05

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.52 0.54 1.67

จ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว (หุ้น) 5,135,985,760 4,522,766,096 822,613,706

ราคาปิด ณ วันท�าการสิ้นเดือนธันวาคม (บาทต่อหุ้น) 1.43 1.97 4.14

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) 7,344.46 8,909.85 3,405.62

* การจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2559 ที่อัตรา 0.0218571 บาทต่อหุ้น จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท  และบริษัทย่อย
1.
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ราย ด้จากการให้บริการก่อสร้างและการขาย

สินทรัพย์รวม

กำา รสุทธิ

กำา รสุทธิต่อหุ้น
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2.
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 1 ล้านบาท 

เพื่อให้บริการด้านงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ 

และก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจ

อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีบรษิทัฯ ได้ขยายฐานเงนิทนุ และการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ เข้าเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ 

เอ ไอ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัที ่23 เมษายน 2556 ในหมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และ

ตั้งแต่วันท่ี 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัด

ให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ มาอยู่ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (ผ่านการทบทวนโดยที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2559)

• วิสัยทัศน์

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบ

วงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอตุสาหกรรม

พลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

• พันธกิจ

1. ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจรใน

ลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ใน 

งานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน�า้มัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ตลอดจนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 2. ด�าเนนิงานภายใต้หลกัธรรมภบิาล มุ่งเน้นมาตรฐานความ

ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน และมั่นคง

 3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยค�านึงถึงความปลอดภัย 

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

 4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจพลังงานและ ปิโตรเคมี

• เป้าหมาย

 1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคือ มี

ยอดขายรวม 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม)

2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 4 

โครงการ ภายในปี 2562

3. ได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality 

Control) ภายในปี 2562

• ค่านิยม

 T - Transparency, Ethics & Integrity

 ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม

R - Respect & Trust

 เคารพกันและกัน เชื่อมั่นไว้ใจ

C - Commitment

 มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบต่อสังคม

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
กลุม่บรษัิทฯ มกีารพฒันาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รบัเหมา

งานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2555 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ที่ส�าคัญจ�านวน 3 โครงการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้าง

วางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว ระยะ

ทาง 21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและ

วัดปริมาณก๊าซ เพื่อจ่ายก๊าซให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้า

อุทัยซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรม

โรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จากบริษัท กัลฟ์ 

เจพี ยูที จ�ากัด คิดเป็นมูลค่างาน 1,547 ล้านบาท 

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานเหมาก่อสร้าง

โครงการอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ โครงสร้างเหลก็และ

ระบบสาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/

Green ABS Expansion Project จาก บริษัท ไทย 

เอบีเอส จ�ากัด มูลค่างาน 280 ล้านบาท 

3. TRC Middle East LLC บรษิทัย่อยทีส่าธารณรฐัโอมาน

ได้รับการต่ออายุสัญญาส�าหรับงาน Construciton of 

Flow Line Rima Satelites Small Fields อายุสัญญา
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เดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี มูลค่างานส่วนต่อสัญญา 2 

ปี รวม 4.8 ล้านโอมานเรียล

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ได้มีมติอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ�านาจทั่วไป จากเดิมจ�านวน 

337,699,934 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 471,502,434 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 133,802,500 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 

1 บาท

• วันที ่30 กรกฎาคม 2555 เป็นวนัสิน้สดุโครงการ ESOP-W1 

ของบรษิทัฯ ทีท่ยอยใช้สิทธทิกุวนัที ่30 ของทกุสิน้ไตรมาส เริม่ตัง้แต่วัน

ที่ 30 กันยายน 2553 รวมการใช้สิทธิทั้งหมด 9 ครั้ง สรุปมีผู้ใช้สิทธิ

แปลงสภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนจากการใช้สทิธแิปลงสภาพ ESOP Warrants ทัง้หมด 6,586,000 

หุน้ ท�าให้บริษทัฯ มทีนุจดทะเบยีน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 จ�านวน 

471,502,434 บาท และทุนทีช่�าระแล้ว 336,585,589 บาท

• TRC International Limited บริษัทย่อย ซื้อหุ้นบริษัท 

อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 500,000 หุ้น ในราคา 

หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50,000,000 บาท

ปี 2556

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ที่ส�าคัญจ�านวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-

รังสิต มูลค่างาน 834.01 ล้านบาท และ 7.55 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

2. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา 

ภายใต้การด�าเนินงานของกิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ที

อาร์ซี (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม 

เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จากประเทศจีน) สัดส่วนการ

ลงทุนประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์

เนช่ันแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จาก

ประเทศจีน และร้อยละ 30 โดยบริษัทฯ) มูลค่างาน 

4,433.65 ล้านบาท และ103.45 ล้านเหรยีญสหรฐั จาก

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 3 

โครงการดังนี้

- งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการระบบ

ท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ

พลังงานประยุกต์ จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

มูลค่างาน 206.70 ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ

- งานก่อสร้างถนน สะพานข้ามคลองชลประทานที่ 26 

และระบบระบายน�้าเฟส 1 โครงการ TPARK Wang 

Noi2 จากบรษิทั ไทคอน โลจสิตคิส์ พาร์ค จ�ากดั มลูค่า

งาน 163.61 ล้านบาท 

- งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และงาน

สุขาภิบาล อาคารเก็บสินค้า อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 

จากบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 

ล้านบาท 

• 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 ภายใต้ความ

ร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน)

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2556 มีมติที่ส�าคัญที่

เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงานครั้ง

ที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้

- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจาก

หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 

- ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�านาจทั่วไป 

และลดทุนจดทะเบียนท่ีส�ารองไว้ส�าหรับการเพิ่มทุน

ดังกล่าว และทุนที่ส�ารองส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W1 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท 

เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 

177,858,559 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิแปลงสภาพ 

ESOP-W2 และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น

เดิม 

• บริษัทฯ ออกหุ้นปันผลจ�านวน 112,146,533 หุ้น และ

ได้รับช�าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 

31,269,062 หุ้น ในราคาหุ้นละ 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
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• เดอืนเมษายน 2556 บรษัิทฯ ย้ายจากตลาดหลกัทรัพย์ เอม็

เอไอ ไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• เดอืนพฤศจกิายน 2556 บริษทัฯ ได้รับรางวัล SET Awards 

2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยัง

ได้รับรางวัลดีเด่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ด้านผลการด�าเนินงาน และนายสมัย ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

• บรษิทั สหการวิศวกร จ�ากัด จดัตัง้บริษทัย่อยในนาม “บรษิทั 

กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด” ร่วมกับบริษัท คูโด คองยุง จ�ากัด

พันธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ต่อ 10 ตาม

ล�าดับ เพื่อเข้าร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ปี 2557

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ที่ส�าคัญจ�านวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลติไบโอดเีซลแห่งใหม่ 

ก�าลังการผลิต 450 ตันต่อวัน จากบริษัท บางจากไบโอ

ฟูเอล จ�ากัด มูลค่างาน 1,200 ล้านบาท 

2. โครงการก ่อสร ้างติดตั้ งเตาเผา Waste Gas ที่

โรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริษัท 

ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ�ากัด มูลค่า

งาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรียญ

สหรัฐอเมรกิา หรอืมูลค่างานรวมประมาณ 890 ล้านบาท

• บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ย้ายส�านักงานใหญ่

มาตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่ตั้ง

อยู่บนที่ดินเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

• TRC International Limited ซื้อหุ้น TRC Middle East 

LLC เพิ่มเติม ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 60 เป็น 

ร้อยละ 70 

• เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษัท และช�าระบัญชีบริษัท 

กิจการร่วมค้า เอสเคเค จ�ากัด เนื่องจากยังไม่ได้มีการด�าเนินธุรกิจใดๆ 

นับแต่มีการจัดตั้ง จึงปิดกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เริ่มทยอยใช้สิทธิแปลง

สภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 1-3 จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่

เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ท�าให้บริษัทฯ มีทุน

จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 425,514,869 บาท 

และทุนที่ช�าระแล้ว 411,306,853 บาท

ปี 2558

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ

ที่ส�าคัญจ�านวน 4 โครงการ ดังนี้

1. บรษิทัฯ ได้รบังานโครงการ 1st Transmission Pipeline 

Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating 

Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 

มูลค่างาน 3,725 ล้านบาท

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 

3 โครงการดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงที่ 

1 จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 ล้านบาท

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา

ส่วนภมูภิาคสาขาเกาะสมยุ อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดั 

สุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 จากการประปา

ส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค 

สหการ มูลค่างาน 858 ล้านบาท

- ได้รับ Letter of Intent (“LOI”) งานจัดหา ติดตั้ง 

ทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จาก

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 837.07 

ล้านบาท (หรอื 15,476,635.11 ยโูร) และได้ลงนาม

ในสัญญาในเดือนมกราคม 2559

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2558 มีมติที่ส�าคัญที่

เก่ียวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ

การปรับสิทธิ ESOP-W2 ดังนี้

- อนุมติัการเปลีย่นแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของหุน้สามญั จาก

เดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจง

จ�านวนไม่เกิน 500 ล้านบาท 

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้ให้แก่บคุคลในวงจ�ากัด

จ�านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

- อนุ มั ติ ก า รลดทุ นจดทะ เบี ยนจ าก เดิ มจ� า นวน 

425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 

423,741,039 บาท

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้

แก่บคุคลในวงจ�ากัดแบบมอบอ�านาจท่ัวไปจ�านวนไม่เกิน 

330,461,068 หุ้น
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- อนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจ�านวน 231,617,893.25 

บาท จากเดิมจ�านวน 423,741,039 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจ�านวน 655,358,932.25 บาท

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 1,852,943,146 

หุ้น เพื่อรองรับการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับ

บุคคลในวงจ�ากัด รวมถึงบุคคลที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ การ

จ่ายหุ้นปันผล และการปรบัสทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธิ 

ESOP-W2

• เดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทฯ ด�าเนินการเกี่ยวกับ

หุ้นสามัญดังนี้

- เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 

0.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.125 บาท

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท

- ออกหุ้นปันผลจ�านวน 830,537,602 หุ้น

• เดือนกรกฎาคม 2558 

- ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 

ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.68 

ต่อปี การจ่ายช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

- เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน 330,000,000 หุ ้นใน

ราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กับบุคคลในวงจ�ากัดจ�านวน 

16 ราย และได้รบัเงนิค่าหุน้เพ่ิมทนุสทุธจิ�านวน 713.09 

ล้านบาท

• เดอืนพฤศจกิายน 2558 บริษทัฯ ได้รับรางวัล SET Awards 

2015 จ�านวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�าเนิน

งานดีเด่น และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

• ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ดังนี้

- เดอืนมกราคม 2558 TRC International Limited ซือ้

หุ้น APOT เพิ่มจ�านวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 

200 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50,000,000 บาท ท�าให้ 

TRC International Limited ถอืหุน้ใน APOT จ�านวน 

750,000 หุ้น 

- วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ TRC Investment 

Limited บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุ้น 

APOT จ�านวนไม่เกิน 6.30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 

200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ล้านบาท จาก 

Thermal Trade and Investment Litmited

- วันที่ 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ได้

จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 1 จ�านวน 355 ล้านบาท และวันที่ 30 

ตลุาคม 2558 ได้รบัโอนหุน้ APOT จ�านวน 1,775,000 

หุน้ ท�าให้สดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่ บรษัิทฯ ใน APOT 

ณ สิน้ปี 2558 เพิม่เป็นร้อยละ 12.25 ประกอบด้วยการ

ถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 

และ TRC International Limited ร้อยละ 3.64 ที่ทุน

ช�าระแล้ว 2,060.84 ล้านบาท

• บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีการจัดต้ังบริษัทย่อยและ

จดทะเบียนเพิ่มทุน ดังนี้

- จดัต้ังบรษิทัย่อยในนาม “บรษิทั กจิการร่วมค้าซอีาร์สาม

และสหการ จ�ากัด” (“CR3”) ร่วมกับ China Railway 

No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจาก

ประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ที่

ร้อยละ 51 เพ่ือรองรับการเข้าร่วมประมูลงานของการ

รถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัดงักล่าว

ไม่ได้เข้าประมลูงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และ

ไม่มีแผนการด�าเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจัดการจึงด�าเนินการ

ปิดกิจการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและได้

ช�าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

- จัดตั้งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค 

สหการ” ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) 

สดัส่วนการถอืหุน้ของสหการวศิวกรอยูท่ีร้่อยละ 49 เพือ่

รองรับงานขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดย

สหการวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานของ

กิจการร่วมค้าทั้งหมด โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 

(มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทุน และ

ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200 

ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท 

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 4-7 จ�านวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจาก

การใช้สิทธิครั้งที่ 3-6 รวม 48,001,970 หุ้น (ครั้งที่ 3 และ 4 อัตรา

การใช้สิทธิ 1:1 ครั้งที่ 5 และ 6 อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ท�าให้บริษัทฯ มี

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 655,358,932.25 

บาท และทุนที่ช�าระแล้ว 565,345,762 บาท
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ปี 2559 

• เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award 

โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface 

Processing and Facilities จากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 

(มหาชน) (“APOT”) มูลค่า 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

416,000,784 ยโูร และ 12,433,389,522 บาท หรอื 34,089,504,186 

บาท และในเดือนพฤษภาคม ได้รับ Notice to Proceed จากบริษัท 

อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับงาน Early Works 

Engineering, Site Preparation, TRC Site Facilities และงาน

ส�ารวจพื้นที่ ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาโครงการ Turnkey Delivery 

of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities 

ในส่วนงานด้านวิศวกรรม และSite Preparation มูลค่า 10,200,000 

ยูโร และ 294,938,000 บาท หรือ 711,358,100 บาท ทั้งนี้ APOT 

ได้รับประทานบัตรท�าเหมืองใต้ดินเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

• เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 

3/2559 มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการปิดบริษัท TRC Middle East LLC 

และTRC Engineering LLC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อย

ดังกล่าวอยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัท

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 2559 มีมติที่ส�าคัญที่

เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

- อนุมตักิารออกใบส�าคญัแสดงสทิธิไม่เกนิ 675,000,000 

หน่วย ให้กับบุคคลในวงจ�ากัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ของ 

บริษทัฯ ท่ีเสนอขายในวงจ�ากดัเป็นจ�านวนไม่เกนิ 2,000 

ล้านบาท

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม

จ�านวน 655,358,932.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

570,665,282.63 บาท

- อนมุตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจ�านวน 155,708,160.25 

บาท จากทุนจดทะเบียน 570,665,282.63 บาท เป็นทุน

จดทะเบยีน 726,373,442.88 บาท เพ่ือ

(ก) รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล จ�านวน 570,437,860 หุ้น

(ข) รองรับการออกใบส�า คัญแสดงสิทธิที่ออกให ้

กับบุคคลในวงจ�ากัดที่ ได้จองซื้อหุ ้นกู ้ จ�านวน 

675,000,000 หุ้น

(ค) การปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 

จ�านวน 227,422 หุ้น

• เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ด�าเนินการเก่ียวกับ

หุ้นสามัญดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท

- ออกหุ้นปันผลจ�านวน 570,436,077 หุ้น

• ในระหว่างปี 2559 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ผ่าน TRC 

Investment Limited ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 รวม

จ�านวน 905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 2,750,000 

หุ้น ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ใน APOT ณ สิ้นปี 2559 

เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment 

Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 

2.79 ที่ทุนช�าระแล้ว 2,688.31 ล้านบาท 

• ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ 

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 

• กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 (ครั้งสุดท้าย) จ�านวนหุ้น

เพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตรา

การใช้สิทธิ 1:5) ท�าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 จ�านวน 726,373,442.88 บาท และทนุทีช่�าระแล้ว 641,998,220 

บาท
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัททีอาร์ซ
3.
• ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 5 บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 2. TRC Investment Limited

3. TRC International Limited 4. TRC Middle East LLC

5. TRC Engineering LLC

30% 100% 99.99%

23.43%

100% 49%

51%

2.79%

26.22%

30%

30%

70%

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

ทุนช�าระแล้ว 642 ล้านบาท

กิจการร่วมค้า 
ซิโนเปค-ทีอาร์ซี
(ประเทศไทย)

ซโินเปค อนิเตอร์เนชัน่แนล 
ปิโตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่

(ประเทศจีน)

บรษัิท ไฮโดรเท็ค จ�ำกัด (มหำชน)
(ประเทศไทย)

Mr. Kamal   Macki
(สำธำรณรัฐสุลต่ำนโอมำน)

TRC Investment Limited
(สาธารณรัฐเมอริเชียส)

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 
(มหาชน)

(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 2,688 ล้านบาท

TRC International Limited
(ฮ่องกง)

กิจการร่วมค้า 
ไฮโดรเท็ค สหการ
(ประเทศไทย)

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 
(ประเทศไทย)

ทุนช�าระแล้ว 500 ล้านบาท

TRC Middle East LLC
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนช�าระแล้ว 
150,000 โอมานเรียล

TRC Engineering LLC
(สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน)

ทุนช�าระแล้ว 
250,000 โอมานเรียล

70%

70%
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• ความสมัพันธ์กบักลุม่ธรุกจิของผูถื้อหุน้ใหญ่ และโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทุนช�าระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)

642 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

และงานก่อสร้างทั่วไป

-

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 500 ล้านบาท รับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

และงานก่อสร้างทั่วไป

99.99%

TRC Investment Limited   1 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 100%

TRC International Limited 10 

เหรียญฮ่องกง

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 100%

(ถือผ่าน TRC

 Investment Limited)

TRC Middle East LLC 150,000 

โอมานเรียล

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

70%

(ถือผ่าน TRC

 International Limited)

TRC Engineering LLC 250,000 

โอมานเรียล

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

ที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

70%

(ถือผ่าน TRC

 International Limited)

บริษัทร่วม:

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 

(มหาชน)

2,688 ล้านบาท ท�าเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทช

ที่ อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

26.22%

(ถือผ่าน TRC

 International Limited 

2.79% และ TRC 

Investment Limited 

23.43%)
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โครงสร้างรายได้ ด�าเนินการโดย
สัดส่วน

การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จ�านวน
เงิน (ลบ.) ร้อยละ

จ�านวน
เงิน (ลบ.) ร้อยละ

จ�านวน
เงิน (ลบ.) ร้อยละ

1. รายได้จากการให้บริการ

1.1 รายได้จากให้บริการ 

    ก่อสร้างระบบท่อ

บริษัทฯ 1,240.08 33.18 838.68 21.21 1,923.84 61.52 

TRC Middle East 70% - - - - 165.02 5.28 

TRC Engineering 70% - - - - - -   

กิจการร่วมค้า
   ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

30% 132.98 3.56 1,132.29 28.63 462.38 14.78 

กิจการร่วมค้า
   ไฮโดรเท็ค สหการ

49% 423.35 11.33 137.39 3.47 - -

รวม 1,796.41 48.07 2,108.36 53.31 2,551.24 81.58 

1.2 รายได้จากการให้บริการ

    ระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง

    โรงงานในอุตสาหกรรม

    พลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ 650.15 17.40 1,534.59 38.80 6.93 0.22 

สหการวิศวกร 99.99% 508.39 13.60 - - -   -   

รวม 1,158.54 31.00 1,534.59 38.80 6.93     0.22 

1.3 รายได้จากการให้บริการ

      ก่อสร้างงานโยธา

บริษัทฯ 272.63 7.30

สหการวิศวกร 99.99% 469.72 12.57 236.12 5.97 507.12 16.22 

รวม 725.35 19.87 236.12 5.97 507.12 16.22

1.4 รายได้จากการให้บริการ

     อื่นๆ

บริษัทฯ - - 1.10 0.03 0.77 0.02 

TRC Engineering 70.00% - - - - 29.29 0.94 

รวม - - 1.10 0.03 30.06 0.96 

รวมรายได้จากการให้บริการ 3,697.30 98.94 3,880.17 98.11 3,095.35 98.98 

2. ดอกเบี้ยรับ 3.20 0.09 11.03 0.28 3.91 0.13 

3. รายได้อื่น 36.40 0.97 63.83 1.61 27.91 0.89 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 3,736.90 100.00 3,955.03 100.00 3,127.17 100.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4.
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
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1. ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ

• บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

ให้บรกิารงานรบัเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวศิวกรรมงานวางระบบ

ท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจ

พัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า 

และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ เชี่ยวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยท่ีด�าเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาคือ บริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธาที่มีประสบการณ์

มากกว่า 60 ปี

บริษทัฯ มกีารเข้าร่วมงานกบัผูร้บัเหมารายอืน่ทัง้ทีเ่ป็นผูร้บัเหมา

ในประเทศ และ/หรอืต่างประเทศ เพือ่เข้าร่วมประกวดราคา รวมทัง้อาจ

มีการเข้าร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม 

(Consortium) 

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์

เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น ร่วมจัดตั้งกิจการร่วมค้า  

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เพ่ือด�าเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจาก

สระบรุีไปนครราชสมีา ของบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) มลูค่าโครงการ 

4,532.61 ล้านบาท และ 103.40 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทฯ และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด 

(มหาชน) ร่วมจัดตั้ง กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ เพื่อเข้าร่วม

ประกวดราคาและด�าเนินการงานจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการ

ประปาส่วนภูมภิาค สาขาเกาะสมยุ อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ระยะที ่1 ส่วนที ่2 (วางท่อส่งน�า้จากอ�าเภอดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมยุ)  

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห. 46/58 มูลค่างาน 858 

ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการลงทุนระหว่างบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 

ตามล�าดบั ตอ่มามีบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกันใหบ้รษิัท สหการวศิวกร จ�ากดั 

เป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิการโครงการดงักล่าว โดยบรษิทั ไฮโดรเท็ค 

จ�ากัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไรและขาดทนุ และความเสยีหาย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

บริษัทฯ ได้เริ่มขยายขอบเขตการด�าเนินงานไปสู่การลงทุนมาก

ขึ้นโดยในระหว่างปี 2558 - 2559 บริษัทฯ มีการลงทุนในหุ้นสามัญของ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ผ่านบริษัท

ย่อย คือ TRC Investment Limited จ�านวน 6,300,000 หุ้น หรือร้อย

ละ 23.43 และ TRC International Limited จ�านวน 750,000 หุ้น 

หรือร้อยละ 2.79 รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน APOT ร้อยละ 26.22 ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 APOT มทีนุช�าระแล้วจ�านวน 2,688,308,700 

บาท

ลักษณะงานที่บริษัทฯ ด�าเนินการสามารถแบ่งได้เป็น 5 

ประเภทหลัก คือ

1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานที่

ลกูค้าจ้างให้บรษิทัฯ ออกแบบทางวศิวกรรม งานน้ีเป็นงานทีต้่องใช้ความ

รู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดให้

แก่ลูกค้า

2. งานจดัซือ้ (Procurement) คอื งานการจดัหาวสัดกุ่อสร้าง

ตามทีล่กูค้าต้องการ มาเพือ่ก่อสร้างและตดิตัง้ตามแผนด�าเนินงานทีว่าง

ไว้ บริษัทฯ มักได้รับการว่าจ้างให้ด�าเนินการงานประเภทนี้พร้อมกับงาน

ก่อสร้าง

3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานก่อสร้างและติดตั้ง

ระบบงานวิศวกรรมจริงหลังจากท่ีได้มีการออกแบบทางวิศวกรรมและ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management)  

คือ งานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

5. งานพฒันาโครงการและการลงทนุ (Project Development 

and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาและลงทุนใน

โครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

โดยลูกค้าอาจจ้างให้บริษัทฯ ด�าเนินการในงานลักษณะเดียว 

หรือหลายลักษณะประกอบกัน และบริษัทฯ อาจมีการจ้างหรือด�าเนิน

การรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการให้กับผู้รับเหมาช่วงที่มี

ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นพิเศษ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดังนี้

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษัทฯ 

ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลักของ 

บริษัทฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี โดยในอดีตบริษัทฯจะ

ท�างานในส่วนของระบบท่อจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution 

Pipeline) เป็นหลัก และได้สั่งสมประสบการณ์ร่วมท�างานกับพันธมิตร

ต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกข้ามประเทศ หรือข้าม

จังหวัด (Cross-country pipeline) ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 

บริษัทฯ ได้รับงานวางท่อก๊าซธรรมชาติข้ามจังหวัด ผ่านทางกิจการ

ร่วมค้า CPP-TRC ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท ไชน่า 

ปิโตรเลียม ไพพ์ไลน์ บูโร ส�าหรับโครงการท่อก๊าซวังน้อย-แก่งคอย 

เป็นโครงการแรก) จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรับงานวางระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี

ความเชีย่วชาญในงานวางระบบท่ออืน่ ๆ  ด้วย เช่น ท่อส�าหรบัการขนส่ง

วัตถุดิบทางด้านปิโตรเคมี ท่อน�้า และท่อน�้ามัน
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2. ธรุกจิรับเหมาติดตัง้ระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงาน

ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ีบริษทัฯ ประกอบธรุกจิรบัเหมา

ติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและ

ปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ อาจจะท�าการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อม

กบัตดิตัง้ระบบวศิวกรรมส�าหรบัโรงงาน งานทีบ่รษิทัฯ จะรบัตดิต้ังระบบ

วิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและ

ปิโตรเคม ีซึง่บริษทัฯ อาจมกีารร่วมลงทนุหรอืร่วมเสนองานกบัพนัธมติร

จากต่างประเทศผูเ้ป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลติผลติภณัฑ์ตามความ

ประสงค์ของลูกค้าแต่ละราย

3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจ

ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้าน

พลังงาน อสังหาริมทรัพย์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมลงทุนในระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้าง  โครงการท่ีอยู่

ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และร่วมพัฒนาโครงการ อาทิเช่น 

โครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าสตึงน�า ที่ประเทศกัมพูชา โครงการลงทุน

ในสัมปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมพลังงานใน

ต่างประเทศ เป็นต้น และได้มีการเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัท อาเซียน

โปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) โดยได้ลงทุนผ่านบริษัทย่อย คือ TRC 

International Limited  และ TRC Investment Limited ทั้งนี้ เพื่อ

สร้างโอกาสในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และกลุ่มบริษัทฯ จะ

ได้รับผลตอบแทนการลงทุนในรูปเงินปันผลในระยะยาว และ/หรือก�าไร

จากการขายหุ้นในอนาคต

4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานออก 

สู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

• บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

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

สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 ด้วยทุน

จดทะเบยีน 500,000 บาท โดยนายประเทอืง ค�าประกอบ เพือ่ประกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 

2540 สหการวศิวกรประสบปัญหาทางการเงนิและเข้าสูแ่ผนฟ้ืนฟกูจิการ

ในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ด�าเนินการฟื้นฟูกิจการตาม

แผนฟ้ืนฟกูจิการเป็นผลส�าเรจ็ และศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสัง่ยกเลกิ

การฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

ในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ท�า

รายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ท�าให้

สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 

เป็นต้นมา

ปัจจุบันสหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ

1) ธุรกิจก่อสร้างทั่วไป

2) ธุรกิจก่อสร้างงานสาธารณูปโภค

3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ

4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน 

สหการวิศวกรได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดล�าดับชั้น

จากหน่วยงานราชการในระดับ 1 และระดับพิเศษหลายแห่ง อาทิเช่น 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน 

การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

กรมการขนส่งทางน�้าและพณิชยนาวี กรมทรัพยากรน�้า การท่าเรือแห่ง

ประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งท�าให้สหการวิศวกรสามารถ

เข้าร่วมประมูลที่มีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดังกล่าวได้ 

นอกจากนั้นแล้วตั้งแต่ปี 2552 สหการวิศวกรได้รับการรับรองระบบ

บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นการรับรองถึง

มาตรฐานในการท�างานที่เทียบเท่าระบบสากล

ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีทุนจดทะเบียน และ

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว 500 ล้านบาท และมีงานที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

คือ งานก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 งานก่อสร้างและ

ปรบัปรุงขยายการประปาส่วนภูมภิาคสาขาเกาะสมยุ และงานจัดหา ตดิตัง้ 

ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการจัด

เกบ็ และเบกิจ่ายใบยาและหบีบหุร่ีอตัโนมตั ิ(M-01/2) จากโรงงานยาสบู 

กระทรวงการคลัง

• บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

- TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็นบริษัทที่

จัดตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of Flow 

Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC 

ลักษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่งน�้ามันดิบ โดย

ระยะเวลาตามสัญญาเริ่มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 

2555) และจากการท�างานที่เป็นที่พอใจของลูกค้า ในปี 2555 บริษัทฯ 

ได้รับการต่ออายุสัญญา ส�าหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าว

ก่อสร้างแล้วเสรจ็และได้ส่งมอบงานให้ลกูค้าเรยีบร้อยแล้วตัง้แต่ปี 2557

- TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบ

ธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจพลังงาน โดยในปี 2554 

ได้รับงานวางท่อน�้ามันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลา

งานสิ้นสุดปี 2555

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East  

LLC และบริษัท TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐ
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สุลต่านโอมาน ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน TRC International Limited 

ที่สัดส่วนร้อยละ 70 เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก Petrogas Rima 

LLC ของ TRC Middle East  LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่ง

มอบงานต่อลูกค้าแล้ว ประกอบกบัสถานการณ์ราคาน�า้มันทีป่รบัตัวลดลง 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้ังแต่ปี 2558 บริษัทฯ ท้ังสองมิได้ด�าเนิน

โครงการใดๆ ปัจจุบันบริทท้ังสองอยู่ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียน 

เลิกกิจการ และช�าระบัญชีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2560

งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ โดยสรุปดังนี้

จำานวนโครงการ
มูลค่างานที่เหลือ

(ล้านบาท)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 3 2,479.93

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 3 1,199.66

มูลค่างานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 3,679.59

 - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  

ชื่อโครงการ ลักษณะของการ
รับเหมา(1) ชื่อ ู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 
ของบริษัท (2)

(ล้านบาท)

มูลค่างานที่เหลือ
โดยประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

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

E,P,C บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน)

3,725.00 1,897.52 ก.พ.58 - ต.ค.61

2. LNTP for Turnkey Delivery 
of APOT Project Package 
2. Surface Processing and 
Facilities (Project value 
294.94 MB and Euro 10.20 
Million)

E,P,C บริษัท อาเซียน
โปแตชชัยภูมิ 

จ�ากัด (มหาชน)  

711.36 514.88 พ.ค.59 - ก.ย.60

3. Preparation and 
Refurbishment of Existing 
Decline 

E,P,C บริษัท อาเซียน
โปแตชชัยภูมิ 

จ�ากัด (มหาชน)  

143.69 67.53 ม.ค.59 - มิ.ย.60

รวมงานในมือทั้งสิ้น 3 โครงการ 4,580.05 2,479.93
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 - บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

ชื่อโครงการ ลักษณะของการ
รับเหมา(1) ชื่อ ู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน 
ของบริษัท (2)

(ล้านบาท)

มูลค่างานที่เหลือ
โดยประมาณ 
(ล้านบาท)

ระยะเวลาของ
โครงการ

1. จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยาย
การประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย 
อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 
(วางท่อส่งน�้าจากอ�าเภอดอนสัก-
ลอดทะเล-เกาะสมุย)

E,P,C การประปาส่วน
ภูมิภาค

855.67 294.86 ส.ค.58 - เม.ย.60

2. จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
บุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น
พอง (M-01/2) (มูลค่างาน 
237.21 ล้านบาท และ 15.48 
ล้านยูโร)

E,P,C โรงงานยาสูบ 
กระทรวง
การคลัง

829.29 320.90 ธ.ค.58 - ต.ค.60

3. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางแยกต่าง
ระดับถนนศรีนครินทร์กับถนน
กรุงเทพกรีฑาและก่อสร้างถนน
จากถนนศรีนครินทร์ ถึง คลอง
หัวหมาก

E,P,C กรุงเทพมหานคร 827.76 381.68 ก.ค.58 - ก.ค.60

การไฟฟ้า
นครหลวง

229.17 176.46 ต.ค.58 -ก.ค.60

การประปา
นครหลวง

32.79 17.53 พ.ย.58 - ก.ค.60

บริษัท ทีโอที 
จ�ากัด (มหาชน)

11.44 7.09 ก.พ.59 - ก.ค.60

บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 

จ�ากัด (มหาชน)

1.14 1.14 ก.ค.58 - ก.ค.60

รวมงานในมือทั้งสิ้น 3 โครงการ 2,787.26 1,199.66

หมายเหตุ:
 (1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจัดซื้อ) C = Construction (งานก่อสร้าง)
 (2) มูลค่างานที่เหลือของโครงการที่เป็นสกุลเงินยูโร ค�านวณเป็นเงินบาทที่อัตราแลกเปลี่ยน 37.3791 บาทต่อยูโร

2. การตลาดและการแข่งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย มีดังนี้

1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ

ควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด และส่งงานให้ตรง

ตามก�าหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

2. ชื่อเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร 

ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมา

ยาวนาน โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้และประสบการณ์การ

ท�างานภาคปฏิบัติในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 ปี และมีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรบัอย่างกว้างขวางในวงการ ท�าให้สามารถมส่ีวนช่วยตรวจสอบดแูล

การท�างานของวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการอีกต่อหนึ่ง

3. ผลงานในอดตี ด้วยคณุภาพของผลงานและบรกิารในอดตี

ท่ีได้รบัมอบหมายในงานโครงการจ�านวนมาก ประกอบกบัความส�าเรจ็ใน
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การรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทัง้ในงานวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ใน

ลักษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจต่างประเทศ ท�าให้

ลกูค้าจ�านวนมากให้ความเชือ่ถอืและไว้วางใจ มีการใช้บรกิารของบรษิทัฯ 

ในโครงการอื่นๆ รวมทั้งได้แนะน�าต่อไปยังลูกค้าอื่นๆ ด้วย 

4. ความสามารถของบุคลากร บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความ

เชี่ยวชาญในสายงานที่ด�าเนินการอยู่จ�านวนมากท�าให้สามารถให้บริการ

กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาพนักงาน

ที่มีศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม�่าเสมอ

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท�างาน

5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพ่ือเสริมศักยภาพในการรับ

งานจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การผนึกก�าลัง

กับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน ประเทศจีนผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมี การร่วมมือกับกลุ่มบริษัทพลังาน

และปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศเพ่ือขยายงานในต่างประเทศ และ

การร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีนในงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ

งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค เป็นการเพิ่มความสามารถในการด�าเนิน

ธุรกิจเสริม จุดแข็ง และเป็นประโยชน์ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

กลยุทธ์ด้านการตลาด

กลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

1. การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ บริษัทฯ มีส่วนแบ่ง

การตลาดเป็นอันดบัหน่ึงในด้านการเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างด้านการวางท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติ โดยได้รับความไว้วางใจของลูกค้ารายใหญ่ในประเทศ 

เช่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือปตท. ทั้งนี้ ด้วย

การเน้นเรื่องการควบคุมคุณภาพของงานตามระบบ ISO ที่ทางบริษัทฯ 

ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2550 และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซี่ง

เป็นบริษทัย่อย ได้การรบัรองเช่นเดยีวกนัในปี 2552 นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

ได้ด�าเนินการอย่างเคร่งครดัให้การส่งมอบงานตรงต่อเวลาและสอดคล้อง

ตามเกณฑ์ที่ลูกค้าก�าหนด

2. การขยายบริการด้านงานก่อสร้างที่มีกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมีหรือพลังงานทดแทน จากนโยบายและ

ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของภาครฐั 

บรษิทัฯ ได้สะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงานทีมี่กระบวนการผลติ

พลงังานทดแทน เช่น โรงงานผลติไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล โดยได้

มกีารส่งมอบงานไปแล้วหลายโครงการ ปัจจบุนันี ้บรษิทัฯ มคีวามพร้อม

ท้ังทมีวศิวกรด้านงานออกแบบวิศวกรรมและทมีก่อสร้างทีมี่ความช�านาญ

ในการก่อสร้างกระบวนการผลติดงักล่าว ก่อให้เกดิโอกาสในการน�าเสนอ

งานและขยายการบริการให้แก่ลูกค้า

3. การขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้

บริการแบบครบวงจรในหลากหลายประเภท เช่น

- Engineering + Procurement + Construction 

(EPC)

- Engineering + Procurement + Construction + 

Commissioning (EPCC) และ 

- Engineering + Procurement + Construction + 

Finance (EPCF)

 รวมไปถึง Operation and Maintenance (O&M) ทั้งนี้ 

เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น มีโอกาสน�า

เสนองานให้แก่กลุ่มลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง เพื่อ

รองรับการเปิดตลาดเสรีของกลุ่มประเทศ AEC

4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเสริมศักยภาพใน

การรบังานจากกลุม่ลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัฯ ด�าเนนิ

การแสวงหาและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในทุกโอกาส มี

การผนึกก�าลังกับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน จีน เดนมาร์ก และ

อื่นๆ เพื่อรองรับงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นประโยชน์

ด้านการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ

5. การเพิ่มความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบาย

และได้ด�าเนินการเรื่องการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะๆ 

ตลอดการด�าเนินการโครงการ และมีการน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อพัฒนาการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เกิดความยินดีที่จะ

บอกต่อ และ/หรือเลือกใช้บริการของบริษัทฯ อีก

6. การรักษาช่ือเสียงบริษัทฯ ด้วยผลงานและการบริหาร

งานโดยกลุ่มผู้บริหารท่ีมีความสามารถในการบริหารงานธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างมายาวนานจนท�าให้บริษัทฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอย่าง

กว้างขวางในวงการ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Outstanding 

Company Performance Awards และ Outstanding Investor 

Relations Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2558 

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาชือ่เสยีงเหล่านี้ไว้ให้ยัง่ยนื ด้วยการพฒันา

พนกังานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้มคีวามเชีย่วชาญในสายงานท่ีด�าเนนิการอยู่ 

และรกัษาพนกังานท่ีมศีกัยภาพ ให้ได้รบัความสขุจากการปฏบิตังิานเพือ่

ก่อให้เกิดงานบริการที่มีประสิทธิผลต่อกลุ่มลูกค้า และเกิดประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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สภาพการแข่งขัน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบ 

ท่อมีคู่แข่งขันในประเทศน้อยราย เนื่องจากการวางท่อที่มีขนาดใหญ่  

และมีระยะทางยาวต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน

การท�างานเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีผลงานในอดีตอ้างอิงในการ

เข้าประมูลงาน ซึ่งกรณีนี้นับว่าบริษัทฯ มีความได้เปรียบการแข่งขัน

เนือ่งด้วยประสบการณ์ทีผ่่านมา นอกจากนี ้การสร้างเครอืข่ายพนัธมติร

และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจท�าให้บริษัทฯ สามารถท่ีจะ 

เข้าร่วมประมูลงานขนาดใหญ่ที่ต้องการความเชี่ยวชาญสูงด้วยการร่วม

มือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจต่างชาติที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน 

อกีทัง้ยงัเป็นกลุม่บรษิทัทีม่ชีือ่เสยีงและมีผลงานเป็นทีย่อมรบัจากนานา

ประเทศ เช่น จีน อิตาลี เป็นต้น

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและ

ปิโตรเคมีน้ัน ทางบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการให้บริการเป็นแบบ 

EPC โดยเน้นการสร้างศักยภาพบุคลากรด้านงานวิศวกรรมซึ่งถือเป็น

หัวใจหลักของงานออกแบบก่อสร้าง รวมถึงการสร้างศักยภาพด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการแบบ

ครบวงจร (Turn-key)

ส่วนธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา และงานสาธารณูปโภค

พืน้ฐาน อาทเิช่น งานถนน งานสะพานนัน้ มีคูแ่ข่งในประเทศเป็นจ�านวน

มาก ทางบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร 

จ�ากัด ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาชั้น 1 กับหน่วยงานราชการ และ

หน่วยงานเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้รับงานด้านนี้ โดยใช้วิธีพิจารณาคัด

เลอืกเข้าร่วมงานโครงการทีท่าง บรษิทัฯ มคีวามช�านาญ ให้ผลตอบแทน

ด ีหากเป็นกรณีโครงการสาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ทางบรษิทัฯ เอง

จะเพ่ิมขดีความสามารถทางการแข่งขนัด้วยการร่วมมือกบักลุม่พนัธมติร

ต่างชาติ ที่มีชื่อเสียงและมากไปด้วยประสบการณ์ ทั้งนี้จะท�าให้สามารถ

รับงานขนาดใหญ่ และเฉพาะทางได้เป็นอย่างดี

ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส�าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานใน

อตุสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี กลุม่ลกูค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็น

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษัทที่มีฐาน

การผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการใช้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต 

โดยมีกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ 

ส่วนบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด กลุ ่มลูกค้าเป้าหมายคือ 

หน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณูปโภค

พื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ส�านักงานกรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมถึง

บรษัิทภาคเอกชนในอตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์ พลงังาน และปิโตรเคมี

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม

สถานการณ์เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีข้ึน

เม่ือเทียบกับปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการ

ส่งออก การฟื้นตัวของการผลิตภาคเกษตรและฐานรายได้เกษตรกร 

การลงทุนภาครัฐยังอยู่ในเกณฑ์สูง และยังคงมีแรงขับเคล่ือนจากภาค

การท่องเท่ียว ท้ังน้ี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายงานว่าแนวโน้ม

เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 

2.9 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.7 และ

ร้อยละ 5.3 ตามล�าดับ

กลไกในขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญและ

พัฒนา ประการหนึ่งมาจากพลังงาน พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ 

ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัย

พื้นฐานการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน สังคม 

ตลอดจนภาคครัวเรือน ก็ล ้วนต้องพึ่งพาพลังงานด้วยกันทั้งส้ิน  

ทางกระทรวงพลงังานได้ก�าหนดนโยบายพลงังาน 4.0 เพือ่ขบัเคลือ่นแรง

สนบัสนนุเศรษฐกจิ ภายใต้หลกัการส�าคญัคอื การยกระดบัประสทิธภิาพ

ของระบบพลังงานในปัจจุบัน และน�านวัตกรรมท่ีเหมาะสมมาใช้ใน

การพัฒนา ซึ่งต้องครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จัดหา แปรรูป  

ไปจนถึงการใช้ โดยแบ่งตามประเภทพลังงาน ได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิง  

ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า ในแนวทางการพัฒนาด้านน�้ามันเชื้อเพลิง

น้ันได้ให้หลักส�าคัญความพร้อมด้านโครงสร้างพิ้นฐาน โดยมีแผนจะ

พัฒนาระบบท่อให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงใน

การขนส่งน�้ามัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งน�้ามันทางรถยนต์ และ

ท�าให้โครงสร้างราคาขายปลีกน�้ามันในต่างจังหวัดใกล้เคียงกับราคาใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากขึ้น

ความต้องการและการใช้พลังงาน

ตามรายงานการของส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

กระทรวงพลังงาน พบว่าความต้องการการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์

ขั้นต้นในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ที่ระดับ 2,094 เทียบเท่า

พันบาร์เรลน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.3 โดยการใช้

ก๊าซธรรมชาติ มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43 มีการใช้ลดลง

จากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 44 การใช้น�้ามันมีสัดส่วนการใช้รองลงมา

คิดเป็นร้อยละ 38 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 38 นอกจาก

นั้นการใช้ถ่านหินน�าเข้า การใช้ลิกไนต์ และพลังงานน�้า/ ไฟฟ้าน�้าเข้ามี

สัดส่วนการใช้เทียบเท่ากับปีก่อน ดังนี้
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ลิกไนต์ 86 (8%)

พลังน�้า 6 (0.6%)

ก๊าชธรรมชาติ
680 (67%)

น�้ามันดิบ 164 (16%)

คอนเดนเสท
86 (8%)
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ไฟฟ้าพลังน�้า/ ไฟฟ้าน�าเข้า

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

สัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน

พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน

รวมทั้งสิ้น 2, 4 พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน
เดือน ม.ค. ต.ค.

รวมทั้งสิ้น 1, 23 พันบาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน
เดือน ม.ค. ต.ค.

ถ่านหินน�าเข้า 269 (13%)

ก๊าชธรรมชาติ
 906 (43%)

ลิกไนต์ 87 (4%)

ไฟฟ้าพลังน�้า/ ไฟฟ้าน�าเข้า
 39 (2%)

น�้ามัน 792 (38%)

2559*

2559*

1.3%การใช้พลังงานขั้นต้น

1.0%การ ลิตพลังงานขั้นต้น

ส�าหรบัการผลติพลงังานเชงิพาณชิย์ข้ันต้นในช่วง 10 เดือนแรก

ของปี 2559 อยูท่ีร่ะดบั 1,023 เทียบเท่าพันบาร์เรลน�า้มันดบิต่อวัน ลดลง

จากปีก่อนร้อยละ 1.0 เป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 67 อย่างไรกต็าม

ก๊าซธรรมชาตเิป็นแหล่งพลงังานที่ใช้ในอตุสาหกรรมการผลติมากทีส่ดุ ดงันี้
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แนวโน้ม

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบใน แผนระบบรับส่งและ

โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ เพ่ือความม่ันคงของโครงการลงทุน

ในส่วนที่ 1 (โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) ระยะที่ 2 จ�านวน 2 

โครงการ ได้แก่ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 และ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบก จากสถานคีวบคมุความดันก๊าซ

ธรรมชาติราชบุรี - วังน้อยที่ 6 (RA#6) ไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้าง

ความมั่นคงและรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มมากข้ึนใน

อนาคต โดยก�าหนดให้สามารถจ่ายก๊าซเข้าระบบได้ภายในปี 2564 และ

มอบหมายให้บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด�าเนินโครงการทั้ง 

2 โครงการ

ปลายปี 2559 ทางคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จ�ากัด 

(มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560-2564) 

วงเงินรวม 338,849 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ธุรกิจ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม ร้อยละ

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 20,647 36,847 35,970 9,935 40,882 144,308 43%
แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้น
ร้อยละ 100 47,265 51,975 14,313 13,944 7,551 135,048 40%

ธุรกิจน�้ามันและการค้าระหว่างประเทศ 10,376 9,036 7,265 7,785 6,736 41,198 12%

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 4,556 3,887 2,382 2,066 2,304 15,195 4%

ส�านักงานใหญ่และอื่นๆ 817 510 556 597 620 3,100 1%

รวม 83,661 102,282 60,486 34,327 58,093 338,849 100%

ที่มา : ข่าวที่บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ทั้งน้ี การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป ็นการลงทุนใน

กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจน�้ามันซ่ึงเป็นธุรกิจหลักของ 

ปตท. โดยมีการลงทุนหลักได้แก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ

พัฒนาสถานีบริการ การร่วมทุนและการลงทุนในบริษัทลูกที่ถือหุ้น 

ร้อยละ100 อาทิการลงทุนในการขยายความสามารถในการน�าเข้าก๊าซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่

เพิ่มขึ้นในประเทศ นอกจากนี้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) ก็ยังคงเป็นอีกปัจจัย

ที่ส่งผลต่อเน่ืองให้การขยายตัวในความต้องการด้านพลังงานของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น ผลจากนโยบายส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างสมาชิกอาเซียนในด้านพลังงาน รวมทั้งประเทศสมาชิกได้ให้

ความส�าคัญกับการผลักดันการด�าเนินการโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และ

โครงการเชือ่มโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซยีน (ASEAN Power Grid : APG) 

อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามข้อตกลงการเชื่อมโยง

ท่อก๊าซธรรมชาตติัง้แต่ปี 2002 และต่อมาได้รวมถงึการเชือ่มโยงท่อก๊าซ

ธรรมชาตเิหลว (LNG) โดยมีเป้าหมายเพือ่สร้างระบบท่อส่งก๊าซระหว่าง

กัน และส่งเสริมการค้าก๊าซเสรีด้วยความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่ายนี้ 

และมแีผนทีจ่ะเพิม่จ�านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) ให้ได้อย่าง

น้อย 1 โครงการภายในปี 2020 เพื่อรองรับปริมาณก๊าซที่จะเพิ่มขึ้นตาม

ความต้องการ จากโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมท�าให้สามารถ

ซื้อขายพลังงานข้ามประเทศได้อย่างสะดวกมากขึ้น จะเป็นการกระตุ้น

ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลังงานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริมความ

มั่นคง ด้านพลังงานในภูมิภาคอีกด้วย ประกอบกับการเปิดเสรีทางการ

ค้าระหว่างประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ 

ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะ

ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนในรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อ

ส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศและขยายไปยังประเทศสมาชิก

จากปัจจัยข้างต้นทางด้านพลังงานและความต้องการโครงสร้าง

พื้นฐานที่มั่นคงในระยะยาว ประกอบกับแผนการลงทุนที่ชัดเจน ท�าให้

เห็นว่าโอกาสงานในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างด้านงานวางท่อยังมี

แนวโน้มท่ีดี โดยบริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อเข้าร่วมประมูลงานโครงการ

อย่างสม�่าเสมอ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) ในปี 2559 ก่อให้เกิดนโยบายการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในด้านพลังงาน ได้ก�าหนดแนวทางของ

ความร่วมมือ โดยมีโครงการหลักที่ส�าคัญ 7 สาขา ดังนี้

1. การเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN 

Power Grid: APG) 

2. การเชือ่มโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซยีน (Trans-

ASEAN Gas Pipeline: TAGP)

3. การพฒันาเทคโนโลยทีีส่ามารถน�าถ่านหนิมาใช้เป็นพลงังาน

อย่างไม่มีมลพิษ (Coal and Clean Coal Technology)
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4. การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานท่ีกลับมาใช้ใหม่

ได้ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Renewable Energy: RE) 

5. การส่งเสรมิให้เกดิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and Conservation: EE&C) 

6. นโยบายการวางแผนพลังงานภูมิภาค (Regional Policy 

and Planning) 

7. พลังงานนิวเคลียร์ส�าหรับพลเรือน (Civilian Nuclear 

Energy)

โดยประเทศสมาชิกให้ความส�าคัญกับการผลักดัน การด�าเนิน

การโครงการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN 

Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 

(ASEAN Power Grid: APG) อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จากโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่เชื่อมต่อกัน ย่อมท�าให้สามารถซื้อขายพลังงานข้ามประเทศ

ได้อย่างสะดวกมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการ

พลงังานจ�านวนมากตามมา ตลอดจนเสรมิสร้างความมัน่คง ด้านพลงังาน

ในภูมิภาคอีกด้วย และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศไทย

และกลุ่มอาเซียนในทางบวก คือ การช่วยขยายโอกาสทางการค้า และ

การลงทุน การลดต้นทุน และสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาการ

ของเศรษฐกิจในภูมภิาค จากการเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกดิการเคลือ่น

ย้ายสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมาก

ขึ้น ส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพิม่ศกัยภาพ

ทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

ในส่วนของพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นหวัใจส�าคญัด้านการผลติสนิค้า

และบริการ ก็จะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาอย่างเพียงพอและ

มีต้นทุนที่แข่งขันได้ โดยโครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 

หรือ ASEAN Power Grid เป็นหน่ึงในวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 ใน

ส่วน ASEAN Vision 2020 ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 มีการ

ศึกษาและคัดเลือกโครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศ

เพื่อนบ้าน เริ่มจากการด�าเนินการในกรอบสัญญาแบบทวิภาคีเชื่อมโยง

ระบบส่งเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ จากนั้นจึงจะ

ค่อยๆ ขยายเป็นการเช่ือมโยงในระหว่างกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน และ

ท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของทุกประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน 

ดังรูปด้านล่าง ส�าหรับโครงการเชื่อมโยงระบบส่งของประเทศไทยที่แล้ว

เสร็จและมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ประกอบด้วยระบบสายส่ง

ไฟฟ้าเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.

ลาว) และระบบสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยใน

ปัจจุบันประเทศไทยซื้อไฟฟ้าจาก สาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ผ่านระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยง รวม 1,800 Glossary Link เมกะวัตต์ 

และมีแผนรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีกจ�านวน 4,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2562 

ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงไทยกับมาเลเซียนั้นมีมานานแล้ว 

ปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้ากับมาเลเซียรวม 385 เมกะวัตต์ 

และก�าลังด�าเนินการก่อสร้างโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อ

รบัซือ้ไฟฟ้าเพิม่อกี 100 เมกะวตัต์ ส่วนการเชือ่มโยงระบบสายส่งไฟฟ้า

อืน่ๆ ของอาเซยีน ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง นอกจาก

น้ี ประเทศไทยยังได้ด�าเนินความร่วมมอืกับกลุม่ประเทศภูมภิาคลุม่น�า้โขง 

หรือ Greater Mekong Sub-Region-GMS ซึ่งประกอบด้วยประเทศ

สมาชิก 6 ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรฐัประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า ประเทศไทย และ

ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ปัจจุบันคณะกรรมการประสานงานซื้อขาย

ไฟฟ้าของภูมิภาคลุ่มน�้าโขง อยู่ในระหว่างเตรียมการจัดท�ากฎระเบียบ 

(Grid Code) ส�าหรับการซื้อขายไฟฟ้า

ที่มา : http://www.egat.co.th
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ส�าหรับการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างอาเซียน ได้มี

การลงนามข้อตกลงการเชื่อมโยงท่อก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2545 และ

ต่อมาได้รวมถึงการเชือ่มโยงท่อก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) อกีด้วย โดย

มเีป้าหมายเพือ่สร้างระบบท่อส่งก๊าซระหว่างกนั และส่งเสริมการค้าก๊าซ

เสรีด้วยความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่ายนี้ ปี 2558 มีโครงการเชื่อม

ท่อก๊าซก่อสร้างแล้วเสร็จและด�าเนินการแล้ว 13 โครงการ เชื่อมต่อ 6 

ประเทศ ระยะทางรวมกนั 3,673 กิโลเมตร ปัจจุบนัมีสถานก๊ีาซธรรมชาติ

เหลว (LNG) ที่มีถังเก็บและสามารถเปลี่ยนของเหลวให้เป็นก๊าซ ตาม

ชายฝั่ง 4 แห่ง รองรับได้ประมาณ 17.8 ล้านตัน คณะมนตรีอาเซียน

ด้านปิโตรเลียม จะเพิ่มจ�านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ได้

อย่างน้อย 1 โครงการ ภายในปี 2563 เพื่อรองรับปริมาณก๊าซที่จะเพิ่ม

ขึ้นตามความต้องการ โดยประเมินว่ายอดการใช้ก๊าซของกลุ่มประเทศ

อาเซียน จะเพิ่มขึ้นจาก 14,500 ล้านคิวบิกฟุตต่อวัน ในปี 2556 เป็น

จ�านวน 23,000 ล้านคิวบิกฟุตต่อวันในปี 2578 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่เตรียมส�าหรับจะบรรจุในแผนปฏิบัติ

การปี 2560 อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง 20 ปี ตามที่นายกรัฐมนตรีได ้

มอบหมายไว้ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 2 แสนล้านบาท จะเป็น

โครงการต่อเนือ่งจากปี 2559 เช่น รถไฟความเรว็สงู 4 เส้นทาง รถไฟทางคู่

ระยะที ่2 จ�านวน 7 เส้นทาง รวม 1,493 กิโลเมตร ได้แก่ ปากน�า้โพ-เด่นชยั 

285 กิโลเมตร มูลค่า 56,056.80 ล้านบาท จิระ-อุบลราชธานี 309 

กิโลเมตร มูลค่า 35,836 ล้านบาท ขอนแก่น-หนองคาย 174 กิโลเมตร 

มูลค่า 26,057 ล้านบาท ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 167 กิโลเมตร มูลค่า 

23,379.05 ล้านบาท สรุาษฎร์ธาน-ีสงขลา 324 กิโลเมตร มลูค่า 51,818 

ล้านบาท หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ 45 กิโลเมตร มูลค่า 7,940 ล้านบาท 

เด่นชัย-เชียงใหม่ 189 กิโลเมตร มูลค่า 59,916.79 ล้านบาท เด่นชัย-

เชียงของ 217 กิโลเมตร 76,980 ล้านบาท และบ้านไผ่-นครพนม 355 

กิโลเมตร 60,353 ล้านบาท โดยจะขออนุมัติ ครม. ปี 2560 เมื่อแล้ว

เสร็จในปี 2563-2564 จะท�าให้โครงข่ายรถไฟทางคู่ของประเทศไทย

ครบทุกเส้นทางเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียน โครงการรถไฟฟ้ามี 

4 สายทาง คือ สายสีเขียว (สมุทรปราการ-บางปู) 7 กิโลเมตร มูลค่า 

9,529 ล้านบาท สายสีเขียว (คูคต-ล�าลูกกา) 7 กิโลเมตร มูลค่า 9,326 

ล้านบาท สายสีน�้าเงิน (บางแค-พุทธมณฑล สาย 4) 8 กิโลเมตร มูลค่า 

21,120 ล้านบาท และสายสีส้มตะวันตก (ศูนย์วัฒนธรรมฯ-ตล่ิงชัน) 

16.4 กิโลเมตร มลูค่า 85,288 ล้านบาท มอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอ�า 119 

กิโลเมตร มูลค่า 80,600 ล้านบาท ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง 19 

กิโลเมตร มลูค่า 32,000 ล้านบาท และโครงการปรบัปรงุสนามบินภมิูภาค 

เช่น กระบี่ อย่างไรก็ตามโครงการลงทุนปี 2560 ยังไม่นิ่ง อาจจะบรรจุ

ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 มูลค่า 88,284 ล้านบาท รับกับแผนลงทุนเขต

เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และระบบสายพานกระเป๋าสนาม

บินสุวรรณภูมิ 3,200 ล้านบาท เข้าไปด้วย

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.prachachat.net)
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หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคง

สามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการท่ีภาครัฐเร่ง

เบิก-จ่าย งบประมาณในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ถึงไตรมาส 

2 ของปี 2560 เพื่อผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องในการลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ในด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคมขนส่งภายในประเทศและ

ขยายการเชื่อมโยงไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามนโยบาย

การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งก่อให้เกิด

การเชื่อมโยงกันในด้านต่าง ๆ พร้อมรับกับการเปิดเสรีทางการค้า เพื่อ

แสดงความมุง่มัน่ในการรวมตวักนัเป็นหนึง่เดยีว และมีเป้าหมายส่งเสรมิ

อาเซยีนให้เป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั สามารถเคลือ่นย้ายสนิค้า 

ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรี จะเห็น

ได้จากประเทศสมาชิกในหลายประเทศเริ่มจัดท�าแผนรองรับการลงทุน

จากต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในด้านการค้า การ

ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ 

การคมนาคม จัดท�าโซนนิ่งเขตอุตสาหกรรมและเขตท�าการเกษตร รวม

ทั้งเรื่องเตรียมความพร้อมเรื่อง คน แรงงาน และการศึกษา เพื่อรองรับ

ความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลังเปิด AEC ไว้เป็นอย่างดี

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
• บุคลากร

เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลัก ท�าให้จ�านวน

บคุลากรทีต้่องใช้ขึน้อยูก่บัขนาดของโครงการทีจ่ะได้รบัคดัเลอืกจากการ

ประกวดราคาในแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างวิศวกรและ

พนักงานประจ�าในระดับที่เหมาะสมกับประมาณการรายได้ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจ้างพนักงานหรือช่างเชื่อมจ�านวน

มาก โดยจะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจ�านวนหนึ่ง (Standby Team) ซึ่ง

รวมถึงช่างเชื่อมจ�านวนหนึ่งไว้ในกรณีที่เกิดปัญหาฉุกเฉินที่พนักงานใน

แต่ละโครงการขาดไปชั่วคราวเท่านั้น

จากการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง

ปี 2554 - 2559 จึงได้มกีารว่าจา้งพนกังานประจ�าในส่วนงานต่างๆ มาก

ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในต�าแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏบิตัิ

การ รวมถึงฝ่ายจัดซื้อ เพื่อรองรับการบริหารงานขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในมือ 

• แหล่งเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นโยบายการขอแหล่งเงินกู้ประเภท

สนิเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนัการเงนิเป็นรายโครงการ 

เพื่อสนับสนุนด้านการเงินในการด�าเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจ

ใช้วิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมค้า เพื่อเข้าด�าเนินงาน โดยร่วมกับคู่

สัญญาเพื่อร่วมกันสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง

• ผู้รับเหมาช่วง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงในงานบางส่วน

ที่บริษัทฯ ไม่มีความช�านาญ หรือช่วงเวลาที่มีปริมาณงานเกินกว่าก�าลัง

คน โดยจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน 

ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและเคร่ืองมือเครื่องจักร 

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�าหนดรายละเอียดในการจ้างช่วงให้เหมือน

หรอืใกล้เคยีงกบัทีบ่ริษทัฯ ท�ากบัลกูค้า (Back-to-back) ทัง้ในเรือ่งการ

ส่งมอบ การรับประกันคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น 

โดยการได้มาซึ่งบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยในปี 2550 

ช่วยเสริมการท�างานของบริษัทฯ ในด้านงานโยธา ซึ่งสหการวิศวกรมี

ความช�านาญ 

• เครื่องจักรและอุปกรณ์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเอง

บางส่วน เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานก่อสร้างพืน้ฐาน ส�าหรบัเครือ่งจกัรและ

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จ�าเป็นต่องานก่อสร้าง บริษัทฯ จะท�าการเช่าเพื่อน�ามา

ใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ นอกจากนี้การที่สหการวิศวกร

มีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส�าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด และ

รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ ท�าให้บริษัทฯ สามารถ

ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

• วัตถุดิบ

โดยทั่วไป วัตถุดิบในการก่อสร้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนส่วน

ใหญ่เมือ่เทยีบกบัมลูค่าของวตัถดุบิในการก่อสร้างทัง้หมด เช่น ท่อ วาล์ว 

เป็นต้น เนื่องจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทฯ ด�าเนินงานอยู่ มัก

มีการก�าหนดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จากเจ้าของโครงการ ท�าให้ในบาง

ครัง้ บริษัทฯ ต้องซือ้วสัดุดังกล่าวจากตัวแทนจ�าหน่าย หรอืผู้ผลติโดยตรง 

ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทต่างประเทศ แล้วแต่

กรณ ีอย่างไรกต็าม โดยปกตแิล้วเจ้าของโครงการมกัก�าหนดรายละเอยีด

ของวัสดุให้สามารถเลือกใช้สินค้าได้มากกว่าหน่ึงบริษัท และบริษัทฯ 

มกัจะมกีารต่อรองและขอการยนืยนัราคาจากตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้ผลติ

ก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคาดังกล่าวไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2. วัสดุก่อสร้างท่ัวไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับ

มูลค่าของวัตถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเชื่อม อิฐ กระดาษ

ทราย เป็นต้น บริษัทฯ จะมีการซื้อวัสดุดังกล่าวจากภายในประเทศ โดย

อาจมีการซื้อตามบริษัทคู่ค้าที่ซื้อขายกันมาเป็นประจ�า หรืออาจมีการซื้อ

จากร้านค้าตามหน้างานบ้างตามความจ�าเป็น 

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในและต่างประเทศของบริษัทฯ และ

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในปี 2559 เท่ากับ 42:58 ตามล�าดับ
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1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสีย่งของผลประกอบการจากลักษณะทางธรกุจิและ

การได้รับงานสัญญาใหม่

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

รายได้ที่บริษัทฯ รับรู้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการ ซึ่งตามปกติ 

ในช่วงต้นและปลายโครงการจะมีปริมาณงานก่อสร้างค่อนข้างน้อย

เนือ่งจากช่วงต้นโครงการงานส่วนใหญ่เป็นงานทีเ่กีย่วกบัการเตรียมการ

จัดการพื้นท่ี ส่วนปลายโครงการเป็นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานที่

ใกล้แล้วเสร็จ ในช่วงกลางโครงการปริมาณงานก่อสร้างที่ท�ามีมากกว่า

ส่วนอื่นๆ จึงรับรู้รายได้มากกว่า ดังนั้น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

จึงผนัแปรตามระยะเวลาและข้ันตอนงานก่อสร้างตามสญัญาในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการได้รับงานใหม่

ตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ไม่อาจคาดการณ์ได้ว่า บริษัทฯ จะได้รับงาน 

(Award) สัญญาใหม่หรือไม่ และเมื่อใด เนื่องจากงานส่วนใหญ่ต้อง

ผ่านการประมูลหรือประกวดราคางานเป็นหลัก ระยะเวลาและขั้นตอน

ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างใช้เวลานานหลายเดือน อีกทั้งบางครั้ง

โครงการทีบ่ริษทัฯ คาดว่าจะเปิดประมูลงานมีการเลือ่นระยะเวลาออกไป 

ซึ่งขึ้นอยู ่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งสภาวการณ์ของตลาดและ 

แหล่งเงินทุนของเจ้าของโครงการ

 จากสาเหตดุงักล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลการด�าเนนิงานในแต่ละ

ปีของกลุ่มบริษัทฯ มีความไม่แน่นอน และในกรณีของบริษัท สหการ

วิศวกร จ�ากัด (บริษัทย่อย) งานบางส่วนพึ่งพิงกับงานจากหน่วยงาน

ราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน หากมีความไม่แน่นอนด้าน

เสถียรภาพทางการเมืองอาจส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ อย่างไรก็ดี 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจให้อยู ่ภายใต้กรอบ

นโยบายการให้บรกิารทีเ่ป็นไปอย่างมคีณุภาพ ส่งมอบผลงานทีเ่ป็นทีพ่งึ

พอใจของลูกค้าภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และการรักษาฐานลูกค้าทั้ง

ภาครฐัและเอกชน เพือ่ให้ลกูค้าเกดิความมัน่ใจ และมอบหมายโครงการ

ก่อสร้างส�าหรับโครงการอื่นๆ ต่อไปให้กับบริษัทฯ นอกจากนั้นแล้ว 

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิด

รายได้ที่สม�่าเสมอในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น

 ปี 2559 เป็นปีท่ีมีการแข่งขันในการเข้าประมูลงานรับเหมา

ก่อสร้างที่สูงมาก มีคู่แข่งขันจากต่างประเทศ เข้าร่วมประมูลโครงการ

ขนาดใหญ่ ด้วยราคาท่ีต�่า ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูล

งานได้ตามที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามลดผลกระทบ

จากการแข่งขันด้านราคาโดยเพ่ิมความเข้มแข็งด้านการตลาด และการ

หาลูกค้ารายใหม่ๆ รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดย

ยังคงมาตรฐานด้านคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่ยอมรับได้ และการ

ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร

ให้มีทักษะความสามารถเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการท�างาน และส�าหรับการเข้าประมูลงานใหม่ๆ บริษัทฯ อาจจะต้อง

เสนอราคาภายใต้แผนงานการบริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารโครงการเพื่อให้สามารถชนะการประมูลตามที่คาดหวัง

1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาพันธมิตร

 การประมูลงานโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ อาจมีการ

ก�าหนดคุณสมบัติผู้เข้าประกวดราคาบางประการซึ่งท�าให้บริษัทฯ ไม่

สามารถเข้าร่วมประมลูงานได้ด้วยตัวเอง อาทิ ก�าหนดขนาดของสนิทรัพย์ 

ประสบการณ์การท�างาน ผลงานอ้างอิงในอดีต ความสามารถเฉพาะทาง 

เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องหาพันธมิตร เพื่อจัดตั้งกิจการร่วม

ค้าและ/หรอืบริษัทใหม่ร่วมกนั เพือ่ให้เป็นไปตามคณุสมบตัิในการเข้าร่วม

ประมลูงาน ซึง่การร่วมมอืกบัพนัธมติรนัน้อาจท�าให้บรษัิทฯ มีความเสีย่ง

ในการร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีพันธมิตรผู้ที่ร่วมลงทุนไม่

สามารถด�าเนินงาน หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาก่อสร้างได้ หรือ

ไม่สามารถจัดหาเงินทุนในส่วนของตนมาลงทุนได้ ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ 

ต้องลงทุนและให้บริการเพิ่มเติมทดแทนในส่วนที่ขาดไป

 ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีขั้นตอนในการ

พิจารณาเลือกพันธมิตร จากคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผู้ว่าจ้างก�าหนด 

และความสามารถในการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน แต่อย่างไร

ก็ตาม ปัจจุบันความเสี่ยงด้านนี้ได้ลดลงไปมาก จากที่ผ่านมาบริษัทฯ มี

ประสบการณ์การท�างานในโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับพันธมิตรต่างชาติ

หลายโครงการจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ท�าให้

บริษัทฯ มีผลงานโครงการขนาดใหญ่อ้างอิง และสามารถเข้าประกวด

ราคาด้วยตนเองได้มากขึ้น
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1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย

 โครงสร้างรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ มาจากงานรับเหมา

ก่อสร้างในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติให้กับธุรกิจพลังงานและ ปิโตรเคมี 

กลุ่มลูกค้าหลักมาจากบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซ่ึง

เป็นบริษัทพลังงานระดับชาติของไทย บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยง

ในการพึ่งพาลูกค้าน้อยราย จึงได้ขยายงานวางระบบท่อให้ครอบคลุม

ถึงท่อน�้า ท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่างๆ และขยายธุรกิจรับเหมาติด

ตั้งระบบวิศวกรรมและโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน

ทดแทน อาทิ การผลิตไบโอดีเซล และเอทานอล เป็นต้น รวมทั้งขยาย

กลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายขึ้น อาทิเช่น โรงไฟฟ้า ระบบคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น (สดัส่วนรายได้ของบรษัิทฯ และบรษิทั

ย่อยที่มาจากงานธุรกิจรับเหมาวางระบบท่อเท่ากับร้อยละ 82 : 53 : 48 

ในปี 2557 ถึง 2559 ตามล�าดับ)

1.5 ความเสี่ยงด้านบุคลากร 

 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้อง

อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การสูญเสียหรือการ

ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจะส่งผลกระทบทาง

ลบต่อการด�าเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับงาน

รับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะการได้รับงานใหม่ จึงอาจ

เกิดช่วงเวลาที่บริษัทฯ ประมูลงานไม่ได้ หรือการเข้าประมูลงานล่าช้า

ไปจากแผนงาน ท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มในส่วนของอัตราก�าลังพลที่

เกินความจ�าเป็น บริษัทฯ จึงลดความเสี่ยงด้านบุคลากรดังกล่าวโดยการ

วางแผนงานด้านบคุลากรทีมี่การพจิารณาถงึโครงการในมือและโครงการ

ในอนาคตอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาเพ่ิม/ลดสดัส่วนการจ้างผูร้บัเหมา

ช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม และมีการวางแผนนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคลโดยการก�าหนดผลตอบแทนที่จูงใจ รวมถึงการ

ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะ และทศันคติในการท�างานของ

พนักงานอย่างสม�่าเสมอ

 บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบัการรกัษาทรพัยากรด้านบคุคล ด้วย

การออกโครงการใบส�าคัญแสดงสทิธแิก่กรรมการ ผู้บรหิารและพนกังาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโครงการ 2 หรือ ESOP-W2 ในปี 2556 ให้

สิทธิในการแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญตั้งแต่เดือนมิถุนายน 

2557 - มิถุนายน 2559 เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจให้แก่พนักงานด้วยการ

มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ และเป็นผลตอบแทนในการท�างาน

1.6 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับอุตสาหกรรม

พลังงานและปิโตรเคมี  และยงัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อ

บังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับ

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย พระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น ซึง่ปัจจุบนักฎหมายและระเบยีบข้อบังคบัต่างๆ 

มีแนวโน้มท่ีจะเข้มงวดมากขึ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหารจัดการ

ความเส่ียงโดยการก�ากับดูแลให้มีฝ่ายหรือส่วนงานเพื่อรับผิดชอบให้

บริษัทฯ มีการด�าเนินการที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง

 สญัญารบัเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสญัญาเหมาจ่ายซึง่มกีาร

ตกลงก�าหนดราคาการก่อสร้างไว้ต้ังแต่ท�าสญัญารบัเหมาก่อสร้าง บรษิทัฯ 

จะมีก�าไรตามเป้าหมายหรือสูงกว่าถ้าสามารถบริหารต้นทุนให้เท่ากับ

หรือต�่ากว่างบประมาณ ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง 

ภาระค่าใช้จ่ายโครงการจะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ

 ในกรณีความล่าช ่าเกิดจากเจ้าของโครงการ อาทิเช ่น 

การส่งมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งท่ีต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้ อาทเิช่น ค่าแรง

งาน ค่าสาธารณปูโภค เป็นต้น บรษิทัฯ จดัการความเสีย่งดงักล่าวด้วยการ

บรหิารอตัราก�าลงัคนและค่าใช้จ่ายในโครงการอย่างเหมาะสม มีการติดต่อ

ประสานงานกบัเจ้าของโครงการ และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องอย่าง

ใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานที่ตกลง 

ร่วมกัน และระบุเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาให้ครอบคลุมถึงการเรียก 

ค่าชดเชยจากเจ้าของโครงการหากเกิดกรณีดังกล่าว

 ในกรณคีวามล่าช้าอนัเนือ่งมาจากการท�างานของบริษทัฯ หรอื

จากผูร้บัเหมาช่วงทีก่่อให้เกดิความเสีย่งท่ีจะถกูเรยีกร้องค่าเสยีหายหรอื

ค่าปรับจากความล่าช้าของผลงาน บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการ

วางแผนงาน เตรยีมความพร้อมในการท�างานด้านต่างๆ การคดัเลอืกผูร้บั

เหมาช่วงที่มีประสบการณ์และผลงาน ติดตามและควบคุมการท�างาน

อย่างใกล้ชิดรวมท้ังก�าหนดเง่ือนไขให้บริษัทฯ สามารถเรียกร้องความ

เสียหายจากผู้รับเหมาช่วงได้กรณีท่ีผิดสัญญา และก�าหนดให้ผู้รับเหมา

ช่วงต้องวางหลักประกันการท�างานให้กับบริษัทฯ

2.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

 วัสดุก่อสร้างท่ีน�ามาใช้ในการด�าเนินงานโครงการของบริษัทฯ 

น้ัน มีท้ังวัสดุท่ีต้องส่ังซ้ือจากผู้ขายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

วัสดุบางรายการอาจใช้เวลานานในการจัดซื้อและส่งของ บริษัทฯ ลด

ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มวัสดุที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ส่ังซ้ือนาน (Long Lead Items) มาบริหารจัดซ้ือล่วงหน้า เพื่อให้มี
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ระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน

โครงการ ก่อนการเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ จะศึกษาหา

ข้อมลูการจดัหาวัสดทุีส่�าคัญโดยตดิต่อกบัผูจั้ดหา/ผูข้ายวสัด ุ(Supplier) 

เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจในเบือ้งต้นถงึความพร้อมในการจดัหาวสัดทุีส่�าคญั

ตามปริมาณทีต้่องการ การเจรจาต่อรองราคาวสัดกุ่อสร้างล่วงหน้าเพือ่ใช้

ในการวางแผนและรักษาระดบัต้นทนุให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัราคา

ที่เสนอในการประมูล การประมาณการค่าใช้จ่าย Contingency ไว้ใน

ประมาณการต้นทุนล่วงหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา เพื่อลดความ

เสี่ยงในความผันผวนของราคา และ/หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยน

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญการช�าระเงินภายใน

เครดิตเทอมที่ได้รับจากผู้ขาย รวมทั้งด�าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา 

เพื่อให้ผู้ขายเกิดความเช่ือม่ัน ท�าให้บริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติท่ีดีจาก

ผู้ขายในการส่งวัสดุได้ตรงตามค�าสั่งซื้อและส่งสินค้าภายในระยะเวลามา

โดยตลอด

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ ได้รับช�าระ และ/หรือได้รับ

ค่างวดงานล่าช้า

 ธุรกิจก่อสร้างมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช�าระเงินจากผู้ว่าจ้าง 

หรือไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่ก�าหน เน่ืองจากการเรียก

เก็บเงินจะต้องเป็นไปตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ซึ่งความเสี่ยง

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน แต่

เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อ

เสียงและฐานะการเงินมั่นคง และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงท�าให้

ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ จะมี

การศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ผู้บริหาร ประเภทธุรกิจ และ

งบการเงินของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และในบางกรณี อาจจะมี

การเจรจาต่อรองให้ลูกค้าช�าระเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน ส่วน

ภาครฐับาลและรัฐวสิาหกิจ ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเรยีกเกบ็เงนิไม่ได้มี

ค่อนข้างน้อย แต่อาจมคีวามเสีย่งในกรณทีี่ไม่สามารถเกบ็หนี้ได้ตรงตาม

เวลาที่ก�าหนด เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนการ

พิจารณาและอนุมัติที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าภาคเอกชน ดังน้ันใน

การประกอบธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ บริษัทฯ จะก�าหนดสัดส่วนการ

รบังานของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกิจทีเ่หมาะสม 

โดยค�านึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ประกอบกัน

3.2 ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิ

ตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้และต้นทุนบางโครงการ

บางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ท�าให้การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุน

หรือผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มบริหารจัดการ

ความเสี่ยงตั้งแต่การประเมินต้นทุนก่อนเข้าประมูลงานโดยประมาณ

การอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในการซื้อสินค้า/วัสดุที่สูงกว่า

อัตราแลกเปลี่ยนจริงในขณะน้ัน เพื่อส�ารองต้นทุนเผ่ือส�าหรับความ

ผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นทีจ่ะเกดิขึน้จรงิส�าหรบัโครงการขนาดใหญ่ที่

จ�าเป็นต้องน�าเข้าวัสดุอปุกรณ์จากต่างประเทศในมลูค่าสงู บรษิทัฯ มกีาร

เจรจาต่อรองเจ้าของโครงการก�าหนดมลูค่าโครงการบางส่วนเป็นเงนิสกลุ

เดียวกัน จากนั้นบริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศท่ีได้รบัมาจากผูว่้าจ้างด้วยวธีิการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการน�าฝากเงินท่ีได้รับจากผู้ว่าจ้างท่ีเป็น

สกุลเงินต่างประเทศไว้ในบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit) 

เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ 

จะใช้เงินจากบัญชี FCD จ่ายช�าระภาระดังกล่าว นอกจากน้ันบริษัทฯ 

ยังท�าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการท�าประกนัความ

เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Link)

 ในระหว่างปี 2559 บรษิทัฯ มีโครงการทีเ่ป็นรายได้ทีป่ระกอบ

ด้วยท้ังเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 3 โครงการ คือ โครงการ 

Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จาก

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ที่รับงานในนาม Sinopec-TRC Joint 

Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-

Malaysia (Thailand) Limited และโครงการของบรษิทั สหการวศิวกร 

จ�ากัด (บริษัทย่อย) คืองานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและ

อุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จาก

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

3.3 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

 ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทฯ มีความ

จ�าเป็นทีจ่ะต้องมเีงนิทนุหมนุเวยีนค่อนข้างสงูในการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ 

และจ่ายค่าแรงงาน บริษัทฯ จะได้รับค่าจ้างภายหลังจากการส่งมอบ

งานในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างมีปัญหาช�าระเงินล่าช้ากว่าก�าหนด หรือ

บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลต่อกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ เพื่อลดความเสี่ยง

ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการให้ได้มา

ซึง่เงือ่นไขการช�าระเงนิทีรั่ดกมุ รวมถงึการขอเงนิรบัล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง 

และมีมาตรการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ด้วยการจัดท�าประมาณ

การทางการเงินในแต่ละโครงการ เพื่อบริหารจัดการให้ระยะเวลาที่ได้

รับช�าระเงินค่างวดงาน กับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ใกล้เคียงกันโดยไม่

กระทบต่อสภาพคล่อง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนจากแหล่ง

ต่างๆ เช่น การขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้  

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
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4. ความเสีย่งท่ีมีผลกระทบต่อสิทธหิรอืการลงทนุของ
ผู้ถือหลักทรัพย์

 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ถือ

หุน้ในบรษิทัฯ จ�านวน 1,453,284,277 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 28.296 ของ

จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 

จ�ากัด เป็นบริษทัฯ ทีถ่อืหุน้โดยนางไพจติร รตันานนท์ ประธานกรรมการ 

ร้อยละ 50.50%) จึงท�าให้ในกรณท่ีีมผีูถื้อหุน้มาประชมุผูถ้อืหุน้ไม่ถงึคร่ึง

หนึ่งของหุ้นทั้งหมด บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด อาจจะสามารถควบคุม

มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดส�าหรับวาระท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่

ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบังคบับรษิทัก�าหนด

ให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจ

จะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถ้อื

หุ้นใหญ่เสนอได้
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ข้อมูลทั่ว ปและข้อมูลสำาคัญอื่น
6.
ข้อมูลทั่ว ปและข้อมูลสำ
6.
ข้อมูลทั่ว ปและข้อมูลสำ

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 

  ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง

  โรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี 

  และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

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

  กรุงเทพมหานคร 10220

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000293 

เว็บไซต์ : www.trc-con.com

โทรศัพท์ : +66 2022 7777

โทรสาร : +66 2022 7788

จ�านวนทุนจดทะเบียน : 726,373,442.88 บาท

จ�านวนทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 641,998,220.00 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 5,135,985,760 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.125 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 2009 9000

โทรสาร : +66 2009 9991

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 2264 0777, +66 2661 9190

โทรสาร : +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
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ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

• บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทั่วไป 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เลขทะเบียนบริษัท : 0105497000257

เว็บไซต์ : www.sahakarn.com

โทรศัพท์ : +66 2022 7777

โทรสาร : +66 2022 7788

ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 500,000,000 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 50,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 บาท

  

ชื่อบริษัท : TRC Investment Limited

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่าง ๆ 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius

เลขทะเบียนบริษัท : 079207 C1/GBL

ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

จ�านวนหุ้นสามัญ : 1 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา

ชื่อบริษัท : TRC International Limited

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100 (ถือผ่าน TRC Investment Limited)

ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, 

  Central Hong Kong

เลขทะเบียนบริษัท : 1202588

ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 10 เหรียญฮ่องกง

จ�านวนหุ้นสามัญ : 1 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 10 เหรียญฮ่องกง
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ชื่อบริษัท : TRC Engineering LLC 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, 

  Muscat, Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116

เลขทะเบียนบริษัท : 1108601

ทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 250,000 โอมานเรียล

จ�านวนหุ้นสามัญ : 250,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 โอมานเรียล 

ชื่อบริษัท : TRC Middle East LLC 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 70 (ถือผ่าน TRC International Limited)

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, 

  Muscat, Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116

เลขทะเบียนบริษัท : 1070009

ทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 150,000 โอมานเรียล

จ�านวนหุ้นสามัญ : 150,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1 โอมานเรียล 

• กิจการร่วมค้า

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี

สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ : ร้อยละ 30 (บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น 

  ร้อยละ 70)

ประเภทธุรกิจ : ให้บริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 099-3-00031536-1

โทรศัพท์ : +66 2022 7761

ชื่อบริษัท : กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 

สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ : ร้อยละ 49 

  (บริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 51)

ประเภทธุรกิจ : ด�าเนินการงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค 

  สาขาเกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  (กิจการร่วมค้านี้จัดตั้งขึ้นเฉพาะการด�าเนินงานก่อสร้างโครงการนี้เท่านั้น)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 

  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษีอากร : 0993000342674

โทรศัพท์ : +66 2936 1661-2 
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• บริษัทอื่นๆ

ชื่อบริษัท : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 23.43  (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส) ร้อยละ 2.79

  (ถอืผ่าน TRC International Limited เขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และปุ๋ย

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 

  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000478 

โทรศัพท์ : +66 2001 7733

โทรสาร : +66 2001 7739

ทุนจดทะเบียน : 2,805,797,300 บาท

ทุนที่เรียกช�าระแล้ว : 2,688,308,700 บาท

จ�านวนหุ้นสามัญ : 26,883,087 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น : 100 บาท
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ู้ถือหุ้น
7.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ชื่อ ู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์ 1,460,784,027 28.45%

   - นางไพจิตร รัตนานนท์ 7,499,750 0.15%

   - บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด(1) 1,453,284,277 28.30%

2. SMPR Holding Pte. Ltd. 252,562,500 4.92%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 145,560,215 2.83%

4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS
   AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG(2)

139,206,912 2.71%

5. นายแสงชัย วสุนธรา 136,791,775 2.66%

6. นายอานนท์ชัย วีระประวัติ  100,000,000 1.95%

7. Samlee Corporation(3) 93,937,494 1.83%

8. นายสมภพ ติงธนาธิกุล 51,000,000 0.99%

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

49,297,140 0.96%

10. นายทิตนนท์ นาคะศิริ 37,133,875 0.72%

11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 2,669,711,822 51.98%

จ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมด 5,135,985,760 100.00%

หมายเหตุ: 

1. บริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

2. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ Custodian ของ Broker 

Shkhothai Fund

3. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion คือ นายสมชาย ด�ารงสุนทรชัย (ถือหุ้นใน Samlee ร้อยละ 100)
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นโยบายการจ่ายเงินปน ล
8.

ป 2 ป 2  ป 2

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ 399.13 ล้านบาท 255.67 ล้านบาท 81.33 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

305.96 ล้านบาท 214.92 ล้านบาท 126.36 ล้านบาท

ส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี 15.40 ล้านบาท 2.87 ล้านบาท 4.10 ล้านบาท

ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ หลังหัก
ส�ารองตามกฎหมาย

383.73 ล้านบาท 252.80 ล้านบาท 77.23 ล้านบาท

รูปแบบเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล หุ้นและเงินปันผล เงินปันผล

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 4,563,502,886 หุ้น
ในอัตรา 8 หุ้นต่อ 1 หุ้น1

830,537,606 หุ้น
ในอัตรา 4 หุ้นต่อ 1 หุ้น1

816,586,773 หุ้น

เงินปันผลจ่าย เงินปันผล 45.64 ล้านบาท

(0.010000 บาทต่อหุ้น1)

หุ้นปันผล 71.30 ล้านบาท

(0.015625 บาทต่อหุ้น1)

เงินปันผล 11.54 ล้านบาท
(0.003472 บาทต่อหุ้น1)

หุ้นปันผล 103.82 ล้านบาท
(0.031250 บาทต่อหุ้น1)

เงินปันผล 40.82 ล้านบาท

(0.05 บาทต่อหุ้น2)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบ
กับก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตาม
กฎหมาย

30.48% 45.63% 52.85%

หมายเหตุ: 

1. เงินปันผลและหุ้นปันผลปี 2557 และ 2558 อิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

2. เงินปันผลปี 2556 อิงจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 

ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส�ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน ความจ�าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดย

อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนส�ารองส�าหรับการช�าระคืนเงินกู้ ใช้

เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง

สภาวะตลาดซึง่อาจมผีลกระทบต่อกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ในอนาคต  

โดยให้อ�านาจคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ท้ังน้ี มติของ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�าเสนอ

เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีท่ีผ่านมา ของบริษัท ทีอาร์ซี 

คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) เป็นดังนี้

ส�าหรับบริษัทย่อย ไม่มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
9.

รายชื่อกรรมการและ ู้บริหาร
คณะ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ

คณ
ะก

รร
มก

าร
พิจ

าร
ณ

าค
่าต

อบ
แท

น
แล

ะส
รร

หา

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

รษ
ัทภ

ิบา
ล

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

คณ
ะก

รร
มก

าร
จัด

กา
ร

1. นางไพจิตร รัตนานนท์* ประธานกรรมการ

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ

6. นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

7. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ และ
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ
 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

9. นายโลห์  อิง คี กรรมการ และ
 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

10. นายอ�านวย ลายไม้ ที่ปรึกษาโครงการ 

11. นายนิธิธัช ทิพย์อนันตสกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการ
 พัสดุและโลจิสติกส์

12. นายศักดา ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

13. นายเชวง รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

14. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

15. นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานปฏิบัติการ

รวมจ�านวนกรรมการและผู้บริหารของแต่ละชุด 9 3 6 3 4 4 9

  ประธานกรรมการ    กรรมการ

* ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จ�ากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูท้รงคณุวฒุทิีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วน

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบ

ด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด

นโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู ้บริหารระดับสูงในการวางแผนการ

ด�าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทส�าคัญใน

การก�ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

อย่างเป็นอิสระ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ ประกอบด้วย นางไพจติร 

รตันานนท์ นายสมยั ลีส้กลุ นายภาสติ ลีส้กลุ และ นางพจนย์ี เผ่าสวสัดิ์ 

กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญ

บริษัทฯ

โดยมี นางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม  เป็นเลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการ ู้มีอำานาจ
ลงนาม

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ๏

2. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ ๏

3. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ๏

4. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ ๏

5. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล กรรมการ

6. นายเชวง รีศรีกิตต์ กรรมการ

รวมจ�านวนกรรมการ 6 4

• สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2559

รายชื่อกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในป 2  (ครั้ง)
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1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

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

3. นายอรุณ จิรชวาลา 1/1 5/7 4/4 2/3 2/2 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์* 1/1 4/5 2/3 1/1 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 1/1 6/7 ไม่ได้เป็น 3/3 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

6. นายสมัย ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น

7. นายภาสิต ลี้สกุล 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 3/3 ไม่ได้เป็น 2/2 2/2 15/15

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 3/3 2/2 2/2 2/2 14/15

9. นายโลห์ อิง คี 1/1 6/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 2/2 7/15

  ประธานกรรมการ    กรรมการ   ๏  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

* กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ

* นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แทนพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  

ที่ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
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• สรุปการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

รายชื่อกรรมการ
ปที่ ด้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ

ปที่เลือกครั้ง
ล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา
การแต่งตั้ง

เป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญ

ู้ถือหุ้นประจำาป 
2559

การแต่งตั้ง
ในการประชุม

สามัญ ู้ถือหุ้น
ครั้งถัด ป

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 2548 2559 ประธานกรรมการ ใช่ 2562

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

3. นายอรุณ จิรชวาลา 2552 2559 กรรมการอิสระ ใช่ 2562

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 2559 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

6. นายสมัย ล้ีสกุล 2550 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2560

7. นายภาสิต ลี้สกุล 2556 2557 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2560

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 2550 2558 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2561

9. นายโลห์ อิง คี 2558 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
(นางพจนีย์  เ ่าสวัสดิ)

สายงานการตลาด
(นางพจนีย์  เ ่าสวัสดิ)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

สายงาน 
บริหารคุณภาพ

(นายอำานวย  ลาย ม้)

สายงานบริการปฏิบัติ
การและบ�ารุงรักษา
(นายโลห์  อิง คี)

สายงานปฏิบัติการ
(รักษาการโดย

นายภาสิต ลี้สกุล)

สายงานวิศวกรรม
(นายวิศัลย์ เอกธรรมกุล)

สายงาน 
บริหารองค์กร

(นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล)

สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการโดย

นายภาสิต  ลี้สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
(รักษาการโดยนายภาสิต  ลี้สกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(นายศักดา  ตันติวัฒนกูล)

(นายเชวง  รีศรีกิตต์)
(นายโลห์  อิง คี)

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ผู้ตรวจสอบภายใน

2.  ผู้บริหาร
 โครงสร้างองค์กร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2559
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�านวน 8 คน 

ดังนี้

1. นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

3. นายโลห์ อิง คี รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

4. นายศักดา ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

5. นายเชวง รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

6. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหาร

  องค์กร

7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิและนักลงทุน

  สัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท

8. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

มีดังนี้

1. เป็นผูส้นับสนนุ และอ�านวยการการท�างานของคณะกรรมการ

บรษิทั ทัง้ในด้านปฏิบัตกิารและด้านงานอ�านวยการ น�าเสนองานต่อคณะ

กรรมการบริษัท เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัท และพนักงาน

2. ด�าเนินการวางระบบบริหารงาน การผลิตสินค้าหรือบริการ

จนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ งาน

จัดซื้อ การผลิต และการส่งมอบ

3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเสี่ยง และ

การจัดการ และน�าเสนองบประมาณประจ�าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ 

และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย กฎระเบยีบ และข้อบงัคบั

4. ก�ากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

และให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. ด�าเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ 

เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นที่ภาคภูมิใจ

ของผู้ถือหุ้น

6. ด�าเนินการเรื่องการจัดหาทุนเพื่อการด�าเนินงานของบริษัท 

วางแผนการจดัหาทนุ แหล่งทนุ กลยทุธ์การจดัหาทนุ การจดัท�าเอกสาร

การหาทุน และอื่นๆ

7. ด�าเนนิการเรือ่งอืน่ใด ขององค์กร ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั

จะมอบหมาย

ทั้งน้ี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและ

รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จะด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการโดยต�าแหน่ง

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ 

เกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด หรือ

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ท่ีจะท�าขึ้นกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย

3.  เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม 

ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2550

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

  สาขาทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน: ปรากฏดงัหวัข้อ “คณะกรรมการและผูบ้รหิาร”

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือ 

นัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นเลขานุการ คือ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 

ชุดย่อย

- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความ

เป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงาน

ดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
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3. ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการตลาดทนุประกาศก�าหนด  

และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น

- ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

และข้อพงึปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลให้การด�าเนนิกจิกรรม

ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ท�าหน้าที่ในการด�าเนนิการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะ

กรรมการบรรษัทภิบาล

- ท�าหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิด

เผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

 1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส�าหรับประธานกรรมการ 

50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจ

สอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาท 

ต่อเดือน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 คน คนละ 10,000 บาท 

ต่อเดือน 

2. ค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนสั ท่ีประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 

2559 ได้อนมุติัการจ่ายโบนสักรรมการส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2558 

ให้กบัประธานกรรมการและกรรมการอสิระรวม 5 คน รวมเป็นเงนิโบนสั

ทั้งสิ้น 1,860,000 บาท ดังนี้

- ประธานกรรมการ 660,000 บาท

- กรรมการอิสระ 3 คน (ประกอบด้วย รศ.ดร.เอกชัย 

นิตยาเกษตรวัฒน์ นายอรุณ จิรชวาลา และ รศ.พิเศษ 

เสตเสถียร) คนละ 300,000 บาท รวม 900,000 บาท

- อดีตกรรมการอิสระที่ลาออกในเดือนมกราคม 2559 คือ 

พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 300,000 บาท

3. ค่าเบีย้ประชมุ ส�าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วม

ประชุมต่อครั้ง (ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)

ส�าหรบับรษิทัย่อย ในปี 2559 มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพยีง

บริษัทเดียว คือ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ในรูปแบบค่าตอบแทน 

รายเดือน ให้กับกรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาททต่อเดือน

• สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2559
(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัท  และ
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 1,260,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 1,380,000

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ 600,000 40,000 30,000 ไม่ได้เป็น 20,000 ไม่ได้เป็น 690,000

3. นายอรุณ จิรชวาลา 540,000 40,000 20,000 20,000 20,000 ไม่ได้เป็น 640,000

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี* 320,000 - 10,000 - - ไม่ได้เป็น 330,000

5. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ 204,000 20,000 10,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 234,000
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(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัท  และ
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 540,000 ไม่ได้เป็น 30,000 20,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 590,000

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

8. นายภาสิต ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้

เบี้ยประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้

เบี้ยประชุม

120,000 240,000

9. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้

เบี้ยประชุม

ไม่ได้

เบี้ยประชุม

ไม่ได้

เบี้ยประชุม

120,000 240,000

10. นายโลห์ อิง คี 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000

11. นายศักดา ตันติวัฒนกูล ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

12. นายเชวง รีศรีกิตต์ ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการ

ทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2559

3,944,000 100,000 100,000 40,000 40,000 720,000 4,944,000

* พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นอดีตกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 

หมายเหตุ: 1. ปี 2558 มีผู้บริหาร 8 คน ประกอบด้วย นายสมัย นายภาสิต นางพจนีย์ นายโลห์ อิง คี นางสาวจงกลณี นายศักดา นายเชวง และนางสาวภาวิตา 

ส่วนปี 2559 นางสาวจงกลณี ได้ลาออกจากต�าแหน่งผู้อ�านวยการสายงานบัญชีและการเงิน 

 2. ค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ และในที่นี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 

ค่าตอบแทน
ป 2 ป 2

จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือนรวม 8* 26.70 7 29.67

โบนัสรวม 8 5.39 8 6.20

รวมทั้งสิ้น  32.09  35.87
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เงินสมทบ
ป 2 ป 2

จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนราย จำานวนเงิน (ล้านบาท)

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7 1.84 5 1.29

• ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ประธานกรรมการได้รับเงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2559 รวม 58,500 บาท) ค่าเบี้ยประกันชีวิต

และอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจ�าต�าแหน่ง คนขับรถ และค่าน�้ามัน 

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

ใบส�าคญัแสดงสทิธแิก่กรรมการและพนักงานของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ ESOP-W2)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ได้มีมติอนุมัติ

การออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ตาม

โครงการ ESOP จ�านวน 32,000,000 หน่วย อายุ 3 ปี ที่ราคาเสนอขาย

หน่วยละ 0 บาท  และราคาใช้สิทธิ 4.70 บาท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 

30 ของทกุส้ินไตรมาส การใช้สทิธคิรัง้แรกก�าหนดเป็นวนัท่ี 30 มถุินายน 

2557 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นแรงจูงใจและตอบแทน การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความต้ังใจใน

การท�างาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลทางอ้อม

ต่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้าง

แรงจงูใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ท�างานกบับรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั

ย่อยต่อไปในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด รวม 78 คน จ�านวนใบส�าคัญแสดง

สิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

จ�านวน 11 ราย ได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นบริษัท

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89 เมื่อเทียบกับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นของบริษัทฯ ที่จัดสรรทั้งหมด 

ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการ

ลาออกของกรรมการและพนกังาน และได้มกีารพิจารณาจดัสรรใบส�าคญั

แสดงสทิธิส่วนของพนกังานท่ีลาออกให้กบัพนักงานท่ีเข้าเกณฑ์เพิม่เตมิ 

ส่งผลให้จ�านวนใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจดัสรรสทุธิก่อนการใช้สทิธิครัง้แรก

เป็น 31,598,200 หน่วย

เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2557 ได้มีมติแก้ไขราคาใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิจาก

เดิม 4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุ้น

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2558 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯจากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเป็นมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.125 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 4 หุ้น

เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงท�าให้มีการปรับสิทธิการใช้สิทธิ ESOP - W2  

เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุ้น และแก้ไขราคาใช้สิทธิจาก 3.03 บาท เป็น 

0.606 บาทต่อหุ้น
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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

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญปี 2559 (ครั้งที่ 8 - 9) (6,098,518)  หน่วย

ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนักงานในปี 2559 (417,625)  หน่วย

คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559  0  หน่วย

ในระหว่างปี 2557 - 2559 ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP - W2 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

5.  บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีพนักงานทั้งสิ้น 1,207 คน ประกอบด้วยพนักงานประจ�า 525 คน 

และพนักงานชั่วคราว 682 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

ายงาน
จำานวนพนักงาน (คน)

ป 2 ป 2

พนักงานประจ�า

ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป) 8 7
สายงานปฏิบัติการ และวิศวกรรม 237 449
สายงานบริหารองค์กร 26 32
ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน 15 19
สายงานการตลาด พัฒนาโครงการและการลงทุน 13 18

รวม 299 525
พนักงานชั่วคราว 1,046 682

รวมพนักงานทั้งหมด 1,345 1,207

(หน่วย: ล้านบาท)

ลตอบแทนพนักงาน
( ม่รวมกรรมการและ ู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)

ป 2 ป 2

พนักงานประจ�า 306.94 347.71
พนักงานสัญญาจ้าง 161.91 171.45

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 468.85 519.16

• ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนรวมทั้งสิ้น 519.16 

ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และ

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีการตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จ�ากัด 

ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกันส�ารองเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3-7 ของอัตราค่าจ้าง
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• กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วม

ทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด โดย

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือ

จูงใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ 

มเีงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเป็นเงนิจ�านวน 57.85 ล้านบาท และ

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด เป็นเงินจ�านวน 2.04 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 

31 ธันวาคม 2559)

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน

 ตามปรัชญาองค์กรของบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่

มคีณุค่ามากทีส่ดุขององค์กร ซึง่บรษิทัฯ ได้ยึดมัน่และมุง่เน้นการบรหิาร

ทรัพยากรบคุคลอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ขององค์กรที่ต้องการเป็นผู้น�าของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ี

เน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาต ิ

และงานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลังงาน และมีการเติบโต

อย่างยั่งยืนมั่นคง

 บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่พิจารณาจาก 

Job Description เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ ต้องใช้พนักงานที่

มีความรู้ความช�านาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นความ

ส�าคัญของการท�างานอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการคัดเลือกพนักงาน

ให้ถูกต้องกับงาน (Put the right man to the right job) โดยเมื่อ

พนักงานมาเร่ิมงานกับบริษัทฯ ทางหัวหน้างานจะมีการชี้แจงงานตาม 

Job Description ให้พนักงานได้รบัทราบอย่างละเอยีดเพือ่ความชดัเจน

และโปร่งใสในการท�างานต่อไป

2. บรษิทัฯ มกีระบวนการดแูลด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร

พนกังานทกุระดบั โดยนอกเหนอืจากสวัสดกิารพ้ืนฐานตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทฯ ได้จัดท�าสวัสดิการอื่นให้กับพนักงานเพิ่มเติม ได้แก่

2.1 การจดัท�าบตัรประกนัสขุภาพ ทัง้นี ้เพือ่ให้พนกังาน

ได้มีความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ทุกเวลาโดย

ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในการ

ผ่าตัดรวมถึงการรักษาด้านทันตกรรม

2.2 การจัดท�าประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ทั้งน้ี เพ่ือ

ให้พนักงานมีความมั่นใจในการท�างาน เนื่องจากการท�างานส่วนใหญ่

ของบริษัทฯ นั้นมีความเสี่ยง เพราะเป็นการท�างานที่สถานที่ก่อสร้าง 

(Site) เป็นส่วนใหญ่

2.3 การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน

ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ

งาน โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจ�านวนปีที่

กฎหมายก�าหนด ในปี 2559 นี ้กฎหมายเกีย่วกบักองทนุส�ารองเลีย้งชพี

เปลี่ยนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานที่สามารถหักเงินสะสม

เข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตรา 3 -15% ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และ

ความสมัครใจของพนักงาน

2.4 การจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 

ให้กบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังานเพือ่ให้พนกังานได้รับผลประโยชน์

จากผลต่างของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อสร้างความรู้สึกความเป็น

เจ้าของร่วมกัน

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือน

และโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณา

จากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ) 

และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ะละปี 

แผนการลงทนุระยะยาว ประวตักิารขึน้เงนิเดอืนและโบนสัในอดตี) เพือ่

ก�าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ 

ผลการด�าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. บรษัิทฯ มกีารจัดท�าแผนพฒันาบคุลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ให้พนกังานได้พฒันาความรู้และทกัษะ ทัง้ความรูเ้ฉพาะ

ทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้

4.1 พนักงานใหม่

 บริษทัฯ ได้มกีารจดัปฐมนเิทศโดยจดัให้มกีารอบรม

พืน้ฐานความรูด้้านต่างๆ ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการปฏบิตังิานอนัประกอบด้วย 

ประวตัแิละลกัษณะธรุกจิของกลุม่บรษิทั ความรูพ้ืน้ฐานด้านกระบวนการ

ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบื้องต้น

ด้านระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2008 ความรูด้้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบปฏิบัติการ รวมถึงความรู้เก่ียวกับความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน

4.2 พนักงานประจ�าทุกระดับ

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถท้ังในด้านการบริหารจัดการทั่วไป

และความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยจัดอบรมทั้งภายใน-

ภายนอก และส่วนใหญ่จะเชญิวทิยากรผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกมาเป็น

ผู้ให้ความรู้ แบ่งตามระดับพนักงานดังนี้
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 ระดับหัวหน้างานขึ้นไป อาทิเช่น

- หลักสูตร “กลยุทธ์องค์กรและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ

งาน” เพื่อเป็นการก�าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรและการ

วางแผนปฏิบัติงานในระดับสายงานและฝ่ายงานต่อไป และเป็นการ

สนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจที่องค์กรก�าหนดไว้ได้อย่าง

มีประสิทธิผลและประสิทธภาพอย่างยั่งยืน 

- หลักสูตร “Risk Management and Risk Response 

Plan” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในระบบการจัดการ

ความเสี่ยงแบบ COSO สามารถแยกแยะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากปัจจัยต่างๆ สามารถประเมินผลกระทบ และความสามารถในการ

รับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ ได้ รวมถึงสามารถก�าหนดแผนและแนวทาง

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล

- หลักสูตร “ Scope of work for PM & CM” เพื่อ

ทบทวนทักษะ ความรู ้และความสามารถ ทั้งในด้านบทบาทหน้าท่ี 

ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏิบตังิานให้แก่ผูบ้รหิารโครงการ

และผู้บริหารงานก่อสร้าง ท�าให้องค์กรมีขีดความสามารถในการบริหาร

โครงการก่อสร้าง และโครงการด้านงานวศิวกรรม ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผล และรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

- หลกัสตูร “การบริหารความเสีย่งในระบบบริหารคณุภาพ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เป็นหลักสูตรที่ให้มีความรู้ใน

การวเิคราะห์ความเสีย่ง และป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

การน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานทั้งของผู้เข้าอบรมและหน่วยงานผู้เข้าอบรม และเพื่อ

เกิดการจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

หลักสูตร “ยกระดับมาตรฐานปฏิบัติงานเพ่ือความเป็นเลิศ” เพื่อให้

พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในมาตรฐานสากล ISO9001:2015, 

ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 และเพ่ือให้สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงทั้ง 2 หลักสูตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งระบบ

บริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 

18001:2007) ซึง่บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการขอใบรบัรองมาตรฐานคณุภาพ

ดังกล่าว

- หลักสูตร “เทคนิคการสอนงาน” เพื่อพัฒนาบุคลากร

ผู้ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนงาน หรือแนะน�างานให้สามารถด�าเนิน

การสอนได้อย่างมรีะบบ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู ้ความสามารถ และทกัษะ

ที่เก่ียวกับบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน เพื่อให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิคความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร ให้

กับพนักงานรุ่นต่อรุ่น และรองรับการฝึกเตรียมเข้าท�างาน (สหกิจศึกษา

และฝึกงาน) ในอนาคตขององค์กร

- หลักสูตร “การบริหารทีม เพื่อความส�าเร็จ” เพื่อให้

ทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้น ให้เกิด

แนวความคดิเชงิบวกกบัทมีงาน รวมถงึเสรมิสร้างทกัษะและการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลของหัวหน้างานให้มีประสิทธิภาพ

- หลกัสตูร “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบั

บรหิาร (จป.บรหิาร)” เพือ่ให้ทราบถงึบทบาทและหน้าทีข่องผูบ้รหิารในการ

บรหิารงานด้านความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกระทรวงแรงงานก�าหนดและ

ข้อปฏิบติัด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัยท่ีเก่ียวข้อง 

ระดับพนักงาน อาทิเช่น

- หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษและการท�างาน” 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการพัฒนาขีดความรู้ ความ

สามารถทางด้านภาษาให้กบัพนกังานของบรษัิทฯ ให้มคีวามพร้อมส�าหรบั

การเปิดเสรปีระชาคมของอาเซยีนไม่ว่าจะทัง้ด้านการค้าและการลงทนุที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อประสานงานกับ

ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อและ

ระเบยีบข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการก่อสร้างทีพ่นกังานธุรการสนาม

ควรทราบ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ

จัดซื้อ กฎระเบียบบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง

ของบริษัทฯ และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธุรการสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลกัสตูร “เลขานุการ...ผูช่้วยผูบ้รหิารยุคใหม่” เพือ่ฝึก

ทกัษะในการน�าเทคนคิเลขานกุารยคุใหม่ เข้ามาใช้ในการท�างานสามารถ

พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นเลขานุการผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ

- หลกัสตูร “ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร (Compensation 

& Benefits)” เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ

เข้ามาท�างานในองค์กรสามารถท�างานให้กับองค์กรในระยะยาว โดยการ

ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาผลการปฏบิติังานของพนกังานให้สงูขึน้ เพือ่เพิม่

โอกาสในการปรับเลื่อนในต�าแหน่งที่สูงขึ้น ตามนโยบายการปฏิบัติการ

จ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัลของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีการ

พฒันาทางด้านการประกอบธรุกจิทีย่ัง่ยนืและสามารถแข่งขนัในตลาดได้

อย่างประสิทธิภาพ

- หลักสูตร “Knowledge Management ระดับ

ปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนการจัดการ

ความรู ้และเข้าใจบทบาทของผูอ้บรมต่อความส�าเรจ็ในการจดัการความรู้ 

รวมทั้งยังเป็นการปรับแนวคิดให้เห็นถึงความส�าคัญและมีส่วนร่วมใน

การจัดการความรู้ไปใช้ในการท�างาน เพื่อให้การท�างานที่มีประสิทธิภาพ
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- หลกัสตูร “ความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ” 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ

ปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการท�างานในที่อับอากาศ โดยการความรู้ที่ได้รับ

ไปประยุกต์ใช้ในกรณีที่การท�างานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย เพื่อจะ

ได้ตระหนักถึงอันตรายและเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติตามขั้นตอน

การท�างานที่ก�าหนดไว้ และเพิ่มทักษะความช�านาญในการท�างานในที่

อับอากาศจากการฝึกปฏิบัติจริง

- หลักสูตร “มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส�าหรับช่างอาคาร

และความปลอดภัยในการท�างานเกีย่วกับไฟฟ้า” เพ่ือให้สามารถน�าความ

รู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าส�าหรับช่างอาคาร และมีความ

รู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติการติดตั้งไฟฟ้าและความปลอดภัย

ในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

- หลักสูตร “บัญชีทรัพย์สิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ ตั้งแต่กระบวนการจัดหา การ

ควบคมุ การจ�าหน่ายออกจากทะเบยีนคมุและการบนัทกึบญัช ีส่งเสรมิให้

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานอย่างถกูต้อง ยดึหลกัความระมัดระวัง รอบคอบ และ

มีทักษะอย่างเหมาะสมในอันที่จะท�าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- หลกัสตูร “ผูส้อนงานด้านความปลอดภยัฯ” เพือ่ส่งเสรมิให้

สถานประกอบกิจการมีผู้สอนหลักสูตรความปลอดภัยฯ ส�าหรับลูกจ้าง

ใหม่/ลกูจ้างทัว่ไปทีส่ามารถด�าเนนิการสอนได้ด้วยตนเอง เสริมทกัษะการ

เป็นวทิยากรเพ่ือการสอนอย่างม่ันใจ และฝึกปฏบิตัแิบบสถานการณ์จรงิ 

- หลักสูตร “อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ และขั้นตอนการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ” เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ

ในขณะขับขี่บนท้องถนน และขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ

- หลักสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน” เพื่อ

ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์

ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่

ผู ้บังคับรถปั ้นจ่ัน ผู ้เกาะยึดวัสดุ” เพ่ือให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับปั้นจั่น ได้ทราบข้อก�าหนด และข้อปฏิบัติตามกฎหมายความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เก่ียวข้องกับปั ้นจั่น รวมถึงได้รับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

- หลักสูตร “Administering Windows Server 2012 R2 

Active Directory Domain” เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และ

ทักษะของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถได้ตามมาตรฐาน 

- หลักสูตร “การเขียนแบบก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมด้วย

โปรแกรม CADWORx” เพื่อน�าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุง

พัฒนาระบบงานเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ และ

องค์กรมกีารพฒันาทางด้านงานออกแบบทีย่ัง่ยนืและสามารถแข่งขนัใน

ตลาดได้อย่างประสิทธิภาพ 

- หลักสูตร “การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม 

MIDAS GEN” เพื่อน�าความรู้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงพัฒนา

ระบบงานวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่

เสมอ มีการพัฒนาทางด้านงานออกแบบที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันใน

ตลาดได้อย่างประสิทธิภาพ 

- หลักสูตร “ผู ้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007” เพื่อ

สามารถจัดท�ารายงาน ปฏิบัติงาน และประเมินผลในการตรวจติดตาม

ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานในทุกระดับเข้าฝึก

อบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรมได้ ดังนี้

การอบรมของพนักงาน
( ม่รวมกรรมการบริษัท)

ป 2 ป 2

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก

ระดับพนักงาน 250 516 271 678

ระดับหัวหน้างาน 129 210 465 708

รวมชั่วโมงการอบรม 379 726 736 1,386
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5. การจดัท�ากจิกรรมพนกังานสมัพันธ์ (Employee Relation) 

บริษัทฯ มีการจัดท�ากิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ

พนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

รัก และสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ดังนี้

5.1 การจัดท�ากิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

(Lunch Talk) ร่วมกัน ซึ่งจะมีการจัดท�าทุกๆ 2 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้

พนักงานได้พบปะกับผู้บริหาร

5.2 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจ�าปี ภายใต้แนวคิด 

“เราคือบ้านหลังที่สอง”

5.3 จัดท�าการ์ดวันเกิดให้กับพนักงานทุกท่าน

5.4 กิจกรรม “Move for change แค่ขยับชีวิต

กเ็ปล่ียน” เพือ่รณรงค์ให้พนกังานหนัมาใส่ใจสขุภาพของตนเองด้วยการ

ออกก�าลังกาย

5.5 จัดตั้งชมรมต่างๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมดนตรี 

ชมรมแบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เป็นต้น

5.6 การจัดท�ากิจกรรมกีฬาสี และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

ประจ�าปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งในส�านักงานใหญ่

และพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และได้พบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศที่อบอุ่น

6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสื่อสารข้อมูลภายใน

องค์กรระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน ทั้งพนักงานที่ส�านักงานใหญ่และ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้าง โดยมีฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็น

ศูนย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพือ่ให้พนกังานมคีวามเข้าใจในเรือ่งนโยบาย กฎระเบยีบ ข่าวสาร 

และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทาง

หลักที่ใช้ในการสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้

พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น สื่อในการเรียนรู้ระบบ  ERP, 

ข้อก�าหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกิจกรรมต่างๆ รวม

ถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ วันเกิดพนักงาน พนักงาน

เข้าใหม่ประจ�าเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email 

และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

7. บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ 

ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใด

เพศหนึ่ง

8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิด

เห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือกล่องรับ

ความคดิเหน็โดยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคลจะเป็นผูร้วบรวมข้อเสนอ

แนะหรือข้อร้องเรียน เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพื่อ

พิจารณาและด�าเนินการต่อไป ข้อมูลรายละเอียดของผู้ร้องเรียนจะถูก

เก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

• ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปี

ที่ผ่านมาที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ�านวน

สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ข้อพิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากเรียกร้อง 

ค่าชดเชยของพนักงานสญัญาจ้าง ซึง่บรษัิทฯ ว่าจ้างส�าหรบัโครงการต่างๆ 

โดยมีระยะเวลาว่าจ้างตามสัญญาสอดคล้องกับระยะเวลาการด�าเนินงาน

ของแต่ละโครงการ
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การกำากับดูแลกิจการ
10.
1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักว่า การก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความส�าคัญ และ

เป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการ 

บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรม

ธุรกิจขึ้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยการ

ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค 

วัตถุประสงค์ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่

ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโต

อย่างยั่งยืน

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการพิจารณาทบทวน และแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ รวมทั้งข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ

โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท จดทะเบียนไทย โดยได้ 

เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ผนวกเป็น

เอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการท�างานให้กับพนักงานทุกคน

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการก�ากับดูแลกิจการประจ�าปี 2559 ท่ี

ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ด้วยคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 87 (ระดับ “ดีมาก”) ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ที่ร้อยละ 88 

แต่ยงัคงสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของบรษิทัจดทะเบยีนโดยรวมท่ีอยูท่ีร้่อยละ 

78 และสงูกว่าค่าเฉลีย่ในทกุหมวดของการประเมิน จากการส�ารวจบรษิทั

จดทะเบียนจ�านวน 601 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนราย

หมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทยีมกัน และหมวดการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ 

“ดีเลิศ” และถูกจัดอยู่ใน Top Quartile ส�าหรับบริษัทที่มีมูลค่าราคา

ตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
ในปี 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการจัดการ รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559

• คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ - 

 ตัวแทนจากบรษิทั เคพเีค 1999 จ�ากดั ผู้ถอืหุน้รายใหญ่

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ 

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 

6. นายสมัย ลี้สกุล กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

7. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

9. นายโลห์ อิง คี กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษัท 

• คณะกรรมการบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ประกอบด้วย

กรรมการ 6 คน ดังนี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 

2. นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ

3. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ 

4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ

5. นายศักดา ตันติวัฒนกูล กรรมการ

6.  นายเชวง รีศรีกิตต์ กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร 

จ�ากัด ประกอบด้วยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิต 

ล้ีสกุล และนางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือ

ร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัทฯ
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ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั มดีงันี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมาย

ก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่

ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่

หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น

2. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือ

ผูกพันบริษัทฯ

3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุแก่ผู้ถอืหุน้และการเตบิโต

อย่างยัง่ยนื ยกเว้นนโยบายหรอืการด�าเนนิงานทีต้่องได้รบัความเหน็ชอบ

และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญ เช่น แผนธุรกิจ 

งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร และรายการ

อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก�าหนดค่าตอบแทนของ

ฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จดัให้มรีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชี

ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม

ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน 

และการติดตามผล

8. ดแูลไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ส่ีวนได้

เสียกับบริษัทฯ

9. ก�าหนดข้อบงัคบัหรอืระเบยีบภายในของบรษิทัฯ ในเรือ่งต่างๆ

10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการ

จัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

ไว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลุมเรื่องส�าคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อ

พึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

11. อ�านาจในการด�าเนินการดังต่อไปนี้จะกระท�าได้ก็ต่อเม่ือได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ ก�าหนดให้รายการที่กรรมการ

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการ

ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การท�ารายการท่ีกรรมการมีส ่วนได้เสีย และอยู ่ ใน

ข่ายที่กฎหมายหรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

 นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า

ร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ท่ีเข้าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลง

คะแนน

(ก)  การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัฯ ทัง้หมดหรอืบางส่วน

ที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซือ้หรือรบัโอนกจิการของบริษทัอืน่หรอืบรษิทัเอกชน

มาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให ้เช ่า

กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือ

การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

ก�าไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิก

บริษัทฯ

(ฉ) การอื่นใดที่ก�าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่า

ด้วยหลกัทรพัย์ และ/หรอื ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการ และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง

ดังกล่าวข้างต้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งตามที่ 

เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจัดการเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การมอบอ�านาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง

การมอบอ�านาจที่ท�าให้กรรมการจัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) 

รวมท้ังก�าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�า

รายการทีเ่ก่ียวโยงกัน และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญั

ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ก�ากับดูแลการใช้นโยบาย และ

แนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าและ

สนบัสนนุการด�าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบรหิาร

งานประจ�าของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็นผู้ท�าหน้าที่เป็นประธานใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุม

คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ ้นด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจน

ส�าเร็จลุล่วง

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการตรวจสอบ

3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ทัง้น้ี รศ.ดร.เอกชยั นติยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี 

(คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบก�าหนดวันที่ 24 เมษายน 2562) 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยวัตถปุระสงค์ของ

การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม 

องค์ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มดีงันี้

1. สอบทานให้บรษัิทฯ มีการรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง และ

เปิดเผยอย่างเพยีงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และ

ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท�ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ�า

ปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือ

ตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็น และเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่าง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ

ก�าลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

ภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น

อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

แต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ

สอบภายใน และการเปล่ียนแปลงผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการ

จากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บรษิทัฯ ปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความเป็น

อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการ

บริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธรุกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบริษัทฯ 

ในรายงานส�าคัญๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

8.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ
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8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

8.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

8.8 รายงานอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกจิกรรมต่างๆ ทีท่�าอย่างเป็นประจ�า เพ่ือคณะกรรมการ

บริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่างๆ 

ไว้อย่างชัดเจน

9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การ

ตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน

9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ

มีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการ

ปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิง

ผดิปกต ิหรือมีความบกพร่องส�าคญัในระบบการควบคมุ

ภายใน

10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึง

สิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�าเนิน

งาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารแล้ว

ว่าต้องด�าเนินการปรับปรงุแก้ไข เม่ือครบก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไว้ร่วมกนั 

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการ 

แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

11. ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ 

ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผดิชอบในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้กระท�า

ความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์

ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อด�าเนิน

การตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ผลการตรวจสอบเบือ้งต้นให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยท่ีต้องแจ้งดังกล่าว 

และวธิกีารเพือ่ให้ได้ซึง่ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤติการณ์นัน้ ให้เป็นไปตาม

ที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

12. ให้มีอ�านาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือ

พนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค�าถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือ

เห็นสมควร

3.  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและ

สรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร

    ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายอรุณ จิรชวาลา

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

5. นายภาสิต ลี้สกุล

       กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา



7 2 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบก�าหนดวันที่ 

24 กุมภาพันธ์ 2561)

กฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบ

ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพิจารณาค่าตอบแทน และด้าน

การสรรหากรรมการ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบ และผลงาน โดยเทียบเคียงได้กับ

บริษทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและมีความเป็นธรรม

1.2 ร่วมก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ

น�าเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทัรบัทราบ 

1.3 พิจารณาก�าหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงิน

เดอืนและโบนสัประจ�าปีในอตัราท่ีเหมาะสม สอดคล้อง

กับผลการด�าเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ 

1.4 พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปีของคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ

บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และน�าเสนอคณะ

กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อย จะน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

และน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย ์ หรือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน 

(ESOP) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหามีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรร

ทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมต่อทัง้พนกังาน และผูถ้อืหุน้ 

และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ

ส�าหรับกรณีท่ีมีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 

5 ของหลกัทรพัย์ท้ังหมดท่ีจะจดัสรร โดยต้องไม่มคีณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรร

เกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการ

2.1 ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดย

การพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถ

อุทิศเวลาการท�างานให้บริษัทฯ 

2.2 สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมา

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

- เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาน�า

เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ัง ส�าหรับ

กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพ่ิม

จ�านวนกรรมการ 

- เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผูแ้ต่งตัง้ ส�าหรบัการแต่งตัง้กรรมการแทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลงกรณีที่กรรมการลาออกหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ยังมีหน้าท่ีในการด�าเนินการเรื่องอื่นใด ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตาม

ความจ�าเป็นหรือเห็นสมควร

4.  คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวม 3 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาล

3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

(คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบก�าหนดวันที่ 19 มีนาคม 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการด�ารงต�าแหน่ง การประชุม 

การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภบิาล 

มีดังนี้

1. สอบทานนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จริยธรรมธรุกจิ รวมทัง้

นโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและน�าเสนอ เพื่อให้

มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการน�านโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีไป

ด�าเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ตดิตามงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการ

ด�าเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลตามความจ�าเป็นหรือ

เห็นสมควร 

5.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน 

รวม 4 คน ดังนี้

1. นายอรุณ จิรชวาลา

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

    กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายภาสิต ลี้สกุล

      กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

    กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวภาวิตา ลี้สกุล ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร

เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี 

(คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบก�าหนดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

องค์ประกอบและคณุสมบติั วาระการด�ารงต�าแหน่ง ขอบเขตและอ�านาจ

หน้าที่ การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

การปฏิบัติงานได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง มีดังนี้

1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการด�าเนิน

งานการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ซึง่ครอบคลมุถงึความเสีย่ง

ทีส่�าคญัประเภทต่าง ๆ  เช่น ความเสีย่งในการเข้าประมลูงาน ความเสีย่ง

ด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยง

ทางการเงิน และความเส่ียงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้ค�าแนะน�า

แก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. ก�าหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง และก�ากบัดูแลให้มีการ

ด�าเนินการตามแผนงาน 

3. ก�ากับดูแลการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ก�าหนดวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของ

องค์กร 

4. ก�ากับดูแล สนับสนนุ ผลกัดันให้เกิดความร่วมมอืในการบรหิาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการ

ความเสีย่งทีส่�าคญั การประเมนิสถานะความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่ง 

ผลกระทบทีจ่ะเกิดในการด�าเนนิงาน รวมถงึวธิกีารป้องกนัและสิง่ทีต้่อง

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องส�าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส�าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว 

6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี�านาจจัดต้ังคณะท�างานเพือ่

ท�าหน้าท่ีด้านบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท
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6.  คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้ 

1. นายสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร

2. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการบริหาร

3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการบริหาร

4. นายโลห์ อิง คี  กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. วางแผนและก�าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง

การบริหารงานหลักในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เพ่ือให้สอดคล้องและ

สนบัสนนุต่อสภาพเศรษฐกจิและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาผลก�าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเม่ือตรวจพบ

หรือสงสยัหรือได้รบัรายงานจากคณะกรรมการจดัการว่ามีเหตกุารณ์ทุจรติ 

มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

4. ด�าเนนิการใดๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้คณะกรรมการ

จัดการ หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ มีอ�านาจอนุมัติทางการเงินใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณา

เห็นสมควรก็ได้

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ

อนุมัติรายการที่ท�าให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอ�านาจจาก

คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น

ใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศก�าหนด หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก�าหนด) ท�ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารได้ตามท่ีจ�าเป็นหรือเห็น

สมควร

7.  คณะกรรมการจัดการ
ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการจดัการ ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้รหิาร จ�านวน 9 คน ดังน้ี

อ�านาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการจดัการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมีอ�านาจในการอนุมตัวิงเงนิต่างๆ ตามคูม่อือ�านาจอนมุตัแิละด�าเนนิการปี 2558 ท่ียงัคงมีผล

ใช้บงัคับถงึปัจจุบัน อาทิเช่น

รายชื่อคณะกรรมการจัดการ ตำาแหน่งด้านบริหาร

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารจัดการพัสดุและโลจิสติกส์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงานวิศวกรรม

เรื่อง คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

> 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



7 5รายงานประจำาป 2

ขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี ้

1. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจการบริหารต่างๆ 

ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. อนุมตัคิวบคมุดแูลการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายธรุกิจแผนธรุกจิ และกลยทุธ์ทางธรุกจิทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้

อนุมัติแล้ว

3. พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และ

สัญญาเก่ียวกับการซื้อทรัพย์สินหรือท�าให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการก�าหนดข้ันตอนและวธิกีาร

เจรจาเพื่อท�าสัญญาดังกล่าว

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วหรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

5. ด�าเนนิการจดัท�าธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการ

เปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้

หลักประกัน จ�าน�า จ�านอง ค�้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย

และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใน

การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทด้วย

6. พิจารณาผลการด�าเนินงานของบริษัทฯทุกไตรมาสและ

เปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอ�านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�าหนด

อัตราค่าจ้าง ให้บ�าเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส 

ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป

8. ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น 

หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการ

บริหารในแต่ละคราวไป

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการ

บริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติท่ี

ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอ�านาจใน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

ได้ตามที่จ�าเป็นหรือเห็นสมควร 

3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ
 (1) กรรมการอิสระ

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

• กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็น

ผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเป็นผูม้คีวามรู้ความ

สามารถทีส่ามารถช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ จาก

นั้นน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามล�าดับ (น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 

เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวนกรรมการ และการเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระ)

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้อง

กับเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

 1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ�านวนหุ ้นที่มี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวม 

การถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการ

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มี

อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ

จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 

และบุตร รวมทั้งคู ่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ 

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระ รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้

รับต�าแหน่ง
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 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้น

ส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง

รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

และไม่เป็นผู้ถือหุน้ทีม่นัีย ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิาร

วิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ปีก่อนได้รับต�าแหน่ง

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• การสรรหากรรมการ

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระท�าโดยคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหาและพิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

การท�างานที่ความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังตามล�าดับ (น�าเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจ�านวนกรรมการ และการเลือก

ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ดังต่อไปนี้

 1. ผู ้ถือหุ ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ ้น

ต่อหนึ่งเสียง

 2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคลไป

 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับ

ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ในการประชมุสามัญประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่อง

ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้ใช้วธิจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก

ต�าแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจได้รบัเลอืกเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง

ใหม่ก็ได้

• การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

 การสรรหาผู ้บริหารระดับสูงสุดจะกระท�าโดยคณะ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

การท�างานท่ีความเหมาะสม และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด 

และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือ

การเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

 - อนุมัติ ให ้มีแผนสืบทอดต�าแหน่งของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อ�านวยการ

ฝ่ายขึ้นไปวางแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณา

ถ่ายทอดความรูใ้นการท�างานให้กบัพนกังานในองค์กรทีมี่ศกัยภาพ ทีเ่ห็น

ว่าสามารถแทนต�าแหน่งตนในกรณเีหตกุารณ์ฉกุเฉนิ หรอืการเกษยีณอายุ

 - คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เป็นดังนี้

• การศกึษาไม่ต�า่กว่าระดับปรญิญาโทวิศวกรรมศาสตร์ 

หรอืบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง หาก

มีการศึกษาต�่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจ

ในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบรหิารงาน

ในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

• มีความเป็นผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการ

จัดการองค์กร

• มีการตัดสินใจและการแก ้ไขป ัญหาที่สุขุม 

รอบคอบ ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

• นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

 คณะกรรมการก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ท่ีบริษัทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ ให้เป็นตามข้อ

บังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ที่ว่า
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 “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ประกอบ

กิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบ

กจิการอันมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั 

เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

 และในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ไม่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าว ให้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การก�ากบัดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายในการก�ากบัดแูลการด�าเนินงาน

ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมอบอ�านาจให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ 

ดังนี้

- พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเป็นตัวแทน

ของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ

บริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 

และควบคุมการด�าเนินธุรกิจ

- รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทน

ให้กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

- ก�ากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไป

ตามอ�านาจอนุมตัแิละด�าเนนิการ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล และด�าเนนิ

การใดๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิด

เผยข้อมลูการท�ารายการเกีย่วโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายซึง่สนิทรพัย์

- รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ต่อคณะกรรมการทกุไตรมาส และในกรณท่ีีมีเรือ่งทีมี่นยัส�าคญัของบรษิทั

ดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้น�าเสนอเรื่อง

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนด�าเนินการใดๆ

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่2/2548 เม่ือวันที ่19 พฤษภาคม 

2548 ได้ก�าหนดระเบยีบข้อบงัคบัในการน�าข้อมูลภายในของบรษิทัฯ โดย

ได้ใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง

รักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทัฯ จะต้องไม่

น�าความลบั และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปเปิดเผย หรอืแสวงหา

ผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทาง

ตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้อง

ไม่ท�าการซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของ บรษิทัฯ โดยใช้ความลบั 

และ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ และ/หรอืเข้าท�านติิกรรมอืน่ใดโดยใช้

ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 ท้ังน้ี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ 

ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยง

หรอืงดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน

การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ข้อก�าหนดนี้ให้รวมความถงึคูส่มรส 

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่า

ได้กระท�าความผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการ และผู ้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู ่สมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลที่ดี บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้

กรรมการ และผู้บริหาร แจ้งการซ้ือขายหุ้นของบริษัทฯของตนเองรวม

ทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ รับทราบ และให้น�าส่งส�าเนาแบบรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ที่ได้รายงานต่อส�านักงานก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อจัดเก็บเป็น

หลักฐาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท ู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีสำาหรับรอบปบัญชี 2

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 1,000,000 บาท

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 820,000 บาท

TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. ฮ่องกง 3,000 เหรียญสหรัฐ

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

1,500 เหรียญสหรัฐ

TRC Middle East LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co. 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

3,200 โอมานเรียล

TRC Engineering LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co. 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

3,200 โอมานเรียล

กิจการร่วมค้า:

กิจการร่วมค้า ชิโนเปค-ทีอาร์ซี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 300,000 บาท

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

 - ค่าบริการอื่น

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีส�าหรับการสอบบัญชี 

ปี 2559

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 32,927 บาท

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 14,385 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น 

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้

รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระ

การประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ

แสดงความเหน็ในทีป่ระชมุอย่างเป็นอสิระ และยงัสนบัสนนุให้กรรมการ

บริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง

พร้อมเพรียงกัน 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 

ในวนัที ่27 เมษายน 2559 และในระหว่างปี ไม่มกีารเรยีกประชมุวสิามญั

ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์

ผ ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อ “นักลงทุน

สมัพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 และเสนอช่ือผู้ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ และสามารถส่งข้อมูลให้บริษัทฯ 

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 ก่อนที่

จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคัด

เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 และ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาบรรจวุาระการประชมุ ผูถ้อืหุน้

สามารถแจ้งผ่านช่องทางได้ 3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ทาง

โทรสารและทางไปรษณย์ี ถงึประธานกรรมการตรวจสอบ หรอืเลขานกุาร

บริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมาให้บริษัทฯ พิจารณาแต่อย่างใด

 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นได้มี โอกาสศึกษาหนังสือเชิญประชุม

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 

และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 



7 9รายงานประจำาป 2

พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียง

ลงมติของผู้ถือหุ ้น เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งให้

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ 

SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2559 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้

ผูถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชมุ และได้โฆษณา

ค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุม 

ไม่น้อยกว่า 3 วัน และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 มีกรรมการ

เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการ 

บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร 

และผู ้สอบบัญชีหรือตัวแทนของผู ้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุม

ผูถื้อหุน้อย่างพร้อมเพรยีงกนั ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค๊ดในการลง

ทะเบียน และนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

 ก่อนเริม่การประชมุ ประธานท่ีประชมุได้แนะน�ากรรมการ 

และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทได้

แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนน

เสียงที่ต้องการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ การด�าเนินการประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นไปตามล�าดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติม

วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม ส�าหรับวาระค่าตอบแทน

กรรมการได้มีการน�าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการ

ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 

มีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให้  

ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส�าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ

เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มี

ผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแล้ว ประธานฯ ได้

เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิด

เห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและ

เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบค�าถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในท่ี

ประชุม ก่อนการลงมติในวาระใดๆ

• หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นซักถาม ข้อคิดเห็น และ

รายละเอยีดต่างๆ ท่ีส�าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพือ่ให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ ดังนี้

 (1) วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนซึง่เลขานกุารบรษิทั

ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ

 (2) คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น โดยระบุอย่างชัดเจนว่า

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจ�านวนเสียงและสัดส่วน

เท่าใดในแต่ละวาระ 

 (3) รายช่ือพร้อมท้ังต�าแหน่งของกรรมการผู้บริหาร

ระดับสูง และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม

 (4) สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ 

และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ค�าชี้แจงของกรรมการและ

ผู้บริหารท่ีได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ 

 บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายทะเบียนบริษัทมหาชน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 

ซึ่งอยู่ภายในกรอบเวลาที่ก�าหนด 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งได้

เผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ 

และเสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เป็นไปตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ 

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ

ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 บริษัทฯ มีสัดส่วนการ

ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float) ร้อยละ 74.36 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยมีการปฏิบัติดังนี้

- เปิดช่องทางให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถน�าเสนอวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 
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ดงัรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สทิธขิองผู้ถือหุน้ โดยคณะกรรมการ

พจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็น ผูพ้จิารณาคณุสมบตัผิูท่ี้ได้รบัการ

เสนอให้เป็นกรรมการเพือ่เสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ และทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นตามล�าดับ

- ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�านวนหุ้น 

โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการ

จ�ากัด ละเมดิ หรือริดรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ก�าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน 

ไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาด�าเนินการให้เหมาะสม 

ในแต่ละเรื่อง อาทิเช่น กรณีเป็นข้อร้องเรียน จะด�าเนินการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิ และหาวิธกีารแก้ไขทีเ่หมาะสม กรณเีป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็น

เรือ่งส�าคญัและมผีลต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยรวม หรอืมผีลต่อการประกอบ

ธรุกจิของบริษทัฯ จะเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อพิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร

- การด�าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับ และน�าเสนอวาระ

ต่อที่ประชุมตามล�าดับในหนังสือเชิญประชุมมีการแสดงข้อมูลประกอบ

การพิจารณาในแต่ละวาระ รวมท้ังจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระที่มีความส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้อง

ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน

ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ

เชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามล�าดับวาระที่

ก�าหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิ

ในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารแนบผ่าน

เว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และส่งหนังสือ

เชญิประชมุให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั 

และ/หรือ 14 วัน (กรณีที่มีวาระที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน หรือวาระ

อื่นๆ ที่เป็นไปที่กฎหมายก�าหนด)

- มกีารใช้ระบบบาร์โค๊ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชมุ

ผู้ถือหุ้น เพื่อความถูกต้องและแม่นย�าในการนับคะแนน

- มบีตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัผูถ้อืหุน้ใช้ในการลงคะแนนเสยีง

ในแต่ละวาระของการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ในกรณทีีมี่ผูถื้อหุน้ที่ไม่เหน็

ด้วย และ/หรืองดออกเสียง

- ก่อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระ

โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ และการประชมุจะด�าเนนิเป็นไป

ตามล�าดับวาระการประชมุในหนังสอืเชิญประชมุ รวมท้ังมีนโยบายทีจ่ะไม่

เพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม 

- เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกัน ที่มีความ

เข้มงวดกว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด

ในหัวข้อ “13. รายการระหว่างกัน” และทุกไตรมาสได้มีการน�าเสนอ

สรปุรายการระหว่างกนั ซึง่ประกอบด้วยบุคคลทีเ่กีย่วโยง ลกัษณะความ

สัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ และความจ�าเป็นและความ

สมเหตุสมผลของรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น

- คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับในการน�า

ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการ

ท�างานเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ

ผูอ้ืน่ในทางไม่ชอบ และได้เผยแพร่ระเบยีบข้อบงัคบัการน�าข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” 

- บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู ้บริหารเกี่ยวกับ

หน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�าหนดโทษ

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการ

หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือ

หลักทรัพย์บริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการ ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารด้วย 

จดหมายอิเล็คทรอนิคให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจ�าปี และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

จะน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ 

และผู้บริหารต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ค�านึงถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายใน

และภายนอก และตระหนักถึงความสนับสนุนจาก ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณ

และจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนกังาน” เปิดเผยในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ 

ในหัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคญัเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิทัฯ 

ทุกคนรับทราบ ท�าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นดังนี้ 

 • พนักงาน

 บริษัทฯ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับ

พนกังานทกุระดบั และให้ความส�าคญัในการเคารพสทิธมินษุยชนและการ

ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีนโยบายพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความช�านาญในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีการดูแล

พนักงานด้านผลตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย

อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม มีการก�าหนดและเชื่อมโยงการ

ท�างานของทกุส่วนงานให้มุ่งสูเ่ป้าหมายของบรษิทัฯ และก�าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบัติ

ต่อพนักงานที่เป็นรูปธรรมได้แสดงในหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ” 

หัวข้อย่อย “นโยบายการพัฒนาพนักงาน” 

 • ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ และให้

สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งบริหารงานที่สร้างความเติบโตให้

แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการด�ารงกิจการและการแข่งขันใน

ระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดย

มีก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ

ของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีและส�ารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 • คู่แข่งขัน

 บริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขัน

ทางการค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน

เสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้า

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ข้อมูล

ความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและท�าลายช่ือเสียง

ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่นที่ไม่ถูกต้อง และ

ไม่กลั่นแกล้ง หรือท�าให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่เป็นธรรม

 • ลูกค้า

 บริษัทฯ มุ ่งมั่นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ และมีความ

ปลอดภยั ตรงตามความต้องการของลกูค้า เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด 

ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด และปฏบิตัติาม

เง่ือนไข และข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครดั มกีารรกัษาความลบัของ

ลูกค้า และไม่น�าความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ

ผู้เกี่ยวข้อง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย

ของทุกขั้นตอนในการท�างาน และความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบเป็น

อย่างมาก เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมา

ก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงานและปิโตรเคมี บริษัทฯ จึงให้ความ

ส�าคญัในการฝึกอบรมพนกังานด้านความปลอดภยัในการปฏบิติังานอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด

 นอกจากนี ้ในระหว่างงานก่อสร้าง บรษิทัฯ จะมกีารจดัประชมุ

กับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอทุกโครงการ และยินดีท่ีจะน�าชม หรืออธิบาย

งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงานก่อสร้าง

ของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้ลูกค้าเกิดความ

ไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐานเสมอ

 • คู่ค้า

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมกีารก�าหนดแนวทางและวธิกีารปฏบิตัิ

ในการจดัซือ้ จดัจ้าง และก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกคูค้่าไว้อย่าง

ชัดเจน มีการจัดท�าระบบทะเบียนผู้ขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน

กระบวนการจัดหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได้ และเพื่อให้

แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจท�าธุรกรรมต่างๆ จัดท�า

หนังสือยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ เป็น

ประจ�าทุกปี

 • เจ้าหนี้

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีให้ไว้กบัเจ้าหนี้

สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านการค้า

กับเจ้าหน้ีการค้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการช�าระค่าสินค้าและบริการ 

แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหนี้สถาบันการเงินเข้าเยี่ยมชมไซท์โครงการ

ก่อสร้างที่ได้รบัการสนบัสนนุสนิเชือ่โครงการ เพือ่รบัทราบความคบืหน้า

ของโครงการ  และมกีารจดัประชมุระหว่างผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ 

กบัผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีสนิเชือ่ของสถาบนัการเงิน เพือ่ร่วมกนัทบทวน 

และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และค่าธรรมเนียม

ที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน
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 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธิ์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดท�า 

“นโยบายและแนวปฏบิตัิในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษิทัฯ และบรษิทั สหการ

วิศวกร จ�ากัด เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง

ปลอดภยั และสามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ป้องกนัปัญหาที่

อาจจะเกิดขึน้จากการใช้งานในลกัษณะที่ไม่ถกูต้อง และการคกุคามจาก

ภัยต่างๆ นอกจากน้ันแล้วยังมีการจัดท�า “ขั้นตอนการด�าเนินการเมื่อ

เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติกับระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

(IT Contingency Plan)” เพือ่เป็นแนวทางการป้องกนัความเสีย่ง และ

แก้ไขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • การละเมิดสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมถึงบริษัทฯ 

ยงัมกีารจ้างงานผูพ้กิาร และการจ้างงานโดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศ

หนึ่งอีกด้วย

 • สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ี

จะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบาย

จัดสรรงบประมาณประจ�าปีเพ่ือใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานมส่ีวนร่วมในกิจกรรมเพ่ือรบัผิดชอบต่อสังคมและพฒันาชุมชน 

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในปี 2559 ปรากฏในหัวข้อ 

“11. ความรับผิดชอบต่อสังคม”

 • ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯ ประกาศนโยบายคณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันท่ี 20 

กันยายน 2559 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ โดยบรูณาการเครือ่งมือการบรหิารจดัการผ่านระบบบรหิารคณุภาพ 

ดงักล่าว ให้พนักงานทกุหน่วยงานในบรษิทัฯ ด�าเนนิการตามอย่างเคร่งครดั 

และต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน หรือ 

QSSHE ควบคู่ไปกบัคณุภาพผลติผลและการบริการแก่ลกูค้า สวสัดภิาพ

ของพนักงาน ซึ่งนโยบายนี้เป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย รวมถึง

ข้อก�าหนดขององค์กร และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยถือ

เป็นบรรทดัฐาน รวมถงึข้อบงัคับเกีย่วกบัการบรหิารและการจดัการทีเ่ป็น

ไปตามมาตรฐานสากล ซึง่ฝ่ายบริหารในทุกระดับจะเป็นแบบอย่างในการ

ปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุน ผลักดัน ติดตาม ทบทวนการด�าเนินการ และ

ปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

และพนักงนทุกคนจะท�าความเข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจน�าไปปฏิบัติให้เป็น

ไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด ได้ปฏิบัติ

ตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหาร

และจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

 1. บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ

มาตรฐาน ISO 9001:2008 ส�าหรับมาตรฐานการบริหารงานที่มีคุณภาพ

สากล โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตราฐาน ISO 

9001:2008 ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม 2559 ตามล�าดับ

  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้บริษัทฯ ด�าเนิน

การตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละปี

จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งคณะติดตามตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ และ

ผูใ้ห้การรบัรองระบบบรหิารคณุภาพซึง่เป็นหน่วยงานอสิระจากภายนอก

ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ก�ากบัดแูลให้มกีารด�าเนนิงานสอดคล้องกบัระบบบรหิาร

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อย่างต่อเนื่อง

 2. บริษัทฯ ได้มีโครงการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ 

ISO9001: 2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และการจัดท�าระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007) โดยเริ่ม

ด�าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีเป้าหมายที่จะได้รับการ

รับรองในเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อการด�าเนินงานทั้ง 3 ระบบเป็น

ไปแบบผสมผสานหรือ Integration โดยการด�าเนินงานของสายงาน

บริหารคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และฝ่าย

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 3. เดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีประกาศ ก�าหนดกฎ 

และระเบียบด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและผู้เข้ามาปฏิบัติงาน

ในพืน้ท่ีรบัผดิชอบของบริษัทฯ ทุกคน ได้ตระหนกัในเรือ่งความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 4. บรษิทัฯ มกีารรณรงค์และส่งเสรมิ ให้พนกังานทกุโครงการ

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน จนประสบส�าเร็จบรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย ในโครงการ

ต่างๆ ดังนี้
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 - โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความส�าเร็จในการท�างานอย่างปลอดภัยครบ 6 ล้านชั่วโมง เมื่อวันที่ 8 

มิถุนายน 2559 จึงได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท วอเล่ย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 - โครงการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 1 (คขก.1) อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม 

โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย ดังนี้

  •  โครงการพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานดี

 - The New Incinerator Project (TTM) อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานในโครงการปฏิบัติงาน

ด้วยความปลอดภัย และเมื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภัย จึงได้มีการมอบบัตรก�านัลโลตัสมูลค่า 500 บาท จ�านวน 4 รางวัล แก่พนักงานที่ร่วม

กิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety) ประจ�าทุกเดือน เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุ้นจิตส�านึก

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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  •  การประชุมรายเดือน เพื่อพบปะกันระหว่างระดับจัดการและระดับปฏิบัติการ แจ้งข่าวสาร ท�ากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 

  •  การตรวจความปลอดภัยประจ�าสัปดาห์ โดยตรวจสถานที่ท�างานร่วมกับลูกค้า เพื่อน�าไปปรับปรุงต่อไป

  •  ส่งพนักงานเข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรี

  •  พบปะมวลชน แจ้งกิจกรรมการท�างานของบริษัทฯ
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โครงการสีขาวในสถานประกอบกิจการ ด้วยกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและปลอดยาเสพติด ในพื้นที่การท�างาน ได้แก่

 - โครงการ ขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นท่ี 1 (คขก.1) อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้

  • ติดป้ายรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด และรณรงค์สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ที่บริเวณหน้าทางเข้าส�านักงานโครงการ 

   อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

  • การตรวจหาสารเสพติด

  • การสุ่มตรวจแอลกอฮอล์ ในแต่ละวันก่อนเริ่มงาน เพื่อป้องปรามและตรวจความพร้อมก่อนท�างาน

  •  โครงการส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บท�าความสะอาด
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 - โครงการฟื้นฟูอุโมงค์แนวเอียงและโครงการโรงแต่งแร่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (Preparation & Refurbishment of 

Decline Project) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  •  ติดป้ายรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด ป้ายรณรงค์ความปลอดภัย ทางเข้า-ออก ในโครงการ

  •  ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของคนงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

  •  ตรวจหาสารเสพติด

 5. กิจกรรม Big Cleaning Day For Mom โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 บริเวณสถานที่ตั้งส�านักงนใหญ่บริษัทฯ ซึ่ง

ในกิจกรรมนี้ประกอบด้วย

  • การเปิดห้องพยาบาล
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 7. การอบรมผู้บริหารและพนักงานในหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ตามหลักสูตรตามท่ีกฎหมายก�าหนด 

ดังต่อไปนี้

  7.1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานจ�านวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 20 - 21 

เมษายน 2559

 6. บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรมและฝึกการดบัเพลงิเบือ้งต้นทีส่�านกังานใหญ่ รุ่นที ่1 เมือ่วนัที ่28 มถินุายน 2559 และรุน่ที ่2 วนัที ่23 

พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตบางเขน ซึ่งพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในอาคารส�านักงาน 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เข้าร่วมการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ

  • กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม
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  7.2 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2559 

  7.3 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

  7.4 หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 27 - 29 กันยายน 2559 ผู้สอนจากสมาคมส่งเสริม

ความปลอดภัยและอนามัยในการท�างาน (ประเทศไทย) 
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  7.5 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จ�านวน 1 รุ่น เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2559

 • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

ทุกคน ด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ

เป็นธรรม สอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณ

และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนต้องไม่รับหรือเรียกร้องสินบน ไม่ด�าเนินการใดๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรม ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่าง

เคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ 

และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่นอย่างเป็นทางการ หากมีการฝ่าฝืนกระท�าการใดๆ อัน

เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมกับการทุจริต หรือ

คอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้กระท�าการดังกล่าว และ

ผู้เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จะได้รับโทษระดับสูงสุดตามระเบียบของบริษัทฯ

 • แนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 

ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้/

รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้รหิารและพนกังาน รวมทัง้กฎ ระเบยีบ 

และข้อก�าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้ง

ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืตามช่องทางการร้องเรยีนของบรษัิทฯ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

 3. ในการด�าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 

จะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องต่อไปนี้

- การให้หรือรับของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยม ด้วยมูลค่าที่เหมาะสม 

และมีการอนมุติที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

- การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงิน

สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน ต้องกระท�าการในนาม

บริษัทฯ และมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีขอ

งบรษิทัฯ และต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบ

ของบริษัทฯ ท่ีก�าหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมกีารติดตาม

และตรวจสอบ เพือ่ให้มัน่ใจว่าเงินบรจิาคไม่ได้ถกูน�าไปใช้เพือ่เป็นข้ออ้าง

ในการติดสินบน

- การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อ จัด

จ้างกบัภาครัฐ หรอืเอกชน รวมถงึการติดต่องานกบัภาครัฐหรอืเจ้าหน้าที่

ภาครฐั หรอืเอกชน ตลอดจนบคุคลทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความ

โปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้มีการให้

หรือรับสินบนในการด�าเนินธุรกิจทุกชนิด
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 นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคน ทุกระดับเห็นความส�าคัญและมีจิตส�านึกในการ

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณีจะถูกน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อ

พิจารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพิจารณาแล้วเป็นเร่ืองที่มีนัยส�าคัญ

จะถกูน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัเพือ่

พิจารณา

- บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน

ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ตลอดจนพนักงานที่ปฏิเสธเรื่องการคอร์รัปชั่น ทุกข้อร้องเรียนจะถูก

เก็บเป็นความลับที่จะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง 

ถือเป็นการกระท�าผิดตามข้อบังคับในการท�างาน จะต้องได้รับการ

พิจารณาโทษด้วยบทลงโทษระดับสูงสุด รวมถึงอาจได้รับโทษตาม

กฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

- จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในการด�าเนินงานกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกระดับ ทุกคน

 • ช่องทางทีผู้่มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน

 บริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้ง

เบาะแสใดๆ เก่ียวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน

ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือ

เรื่องร้องเรียนอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทกับ

คณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทางอีเมล์ (E-mail Address) chairman.auditcom@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.trc-con.com) และ Click ที่ Icon “ส่ง Email ถึงประธาน กรรมการตรวจสอบ”

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

โทรศัพท์ +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
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ส�าหรับช่องทางที่ 2 และ 3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับรายงาน

หรือข้อร้องเรียน และน�าเสนอทกุข้อร้องเรยีนต่อประธานกรรมการตรวจ

สอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเรื่องที่มี

นยัส�าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

ส�าหรับพนักงาน บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ 

ร้องเรยีน โดยบรษิทัฯ ได้มกีระบวนการในการจดัการกบัเรือ่งทีพ่นกังาน

ร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องท่ี

อาจจะเป็นการกระท�าผิดหรือไม่ และอยู่ในความรับผิดระดับไหน เพื่อ

ท่ีจะได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับการกระท�าผิดนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม 

และถูกต้อง

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งข้อร้องเรียน 

เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็น โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. กล่องรบัฟังความคดิเหน็ เปิดโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

เดือนละ 1 ครั้ง

2. การร้องทุกข์ ผ่านหัวหน้างานตามล�าดับชั้น ซึ่งระบุใน

กฎระเบียบข้อบังคับการท�างาน

โดยบริษัทฯ จะมีการรวบรวม น�าเสนอเรื่องร้องเรียน หรือข้อ

เสนอแนะ ทีพ่จิารณาแล้ว ว่ามีความส�าคญัหรอืต้องมีการด�าเนนิการใดๆ 

ต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียน

ข้างต้นในเวบ็ไซต์และรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ เพือ่สร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ ผูร้้องเรียนหรือผูท้ีแ่จ้งเบาะแส บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับการเก็บ

ข้อมลูร้องเรยีนเป็นความลบั และได้ก�าหนดข้ันตอนการรบัเรือ่งและการ

สอบสวนซ่ึงเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวจะรบัรูเ้ฉพาะในกลุม่บคุคลท่ีเกีย่วข้อง

ด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล

ได้ง่าย (อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ) มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

 • โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างกลุ่ม

บริษัทฯ ในรายงานประจ�าปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยโครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นได้แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้หุ้นรายใหญ่ และ

แสดงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน และโครงสร้าง

กลุ่มบริษัทฯ ได้แสดงการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นอื่นด้วย

 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการพิจารณาค ่าตอบแทนและสรรหา และ

คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้

อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่า

เฉลี่ยค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีของบรษิทัฯ เป็นผูอ้นมุตัค่ิาตอบแทนและ

โบนัสกรรมการ

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ใน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นไปตาม

หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ

ด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ ตลอดจนลกัษณะ ขอบเขตความรบัผดิชอบ

และผลงาน เพื่อน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

 • การรายงานการมส่ีวนได้เสยี และการรายงานการถอืครอง

หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการ

มีส่วนได้เสีย โดยจัดท�าแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

พนักงานเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และ

ให้เลขานุการบริษัทน�าเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ของบริษัทฯ
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ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจ�าหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 

จำานวนหุ้น
ด้มา

ระหว่างป(1)

จำานวนหุ้น
จำาหน่าย
ระหว่างป

จำานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.  
(ทุนชำาระแล้ว 41, ,22  บาท)

หุ้น ร้อยละ

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 1,472,000 

(ในนามนางไพจิตร)

6,027,750 - 7,499,750 0.146

1,134,741,580

(ในนาม

บจก.เคพีเค 1999)(2)

318,542,697 - 1,453,284,277 28.296

รวม 1,460,784,027 28.442

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ

3,466,665 1,277,083 - 4,743,748 0.092

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

2,250,000 1,125,000 - 3,375,000 0.066

4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 2,250,000 1,125,000 - 3,375,000 0.066

6. นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

5,535,898 5,535,737 - 11,071,635 0.216

7. นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

450,000 900,000 - 1,350,000 0.026

8. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด

1,125,000 921,875 (2,046,875) - -

9. นายโลห์ อิง คี กรรมการ และ 

รองประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ

668,375 427,937 - 1,096,312 0.021

10. นายศักดา ตันติวัฒนกูล รองประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ

375,000 796,875 (750,000) 421,875 0.008

11. นายเชวง รีศรีกิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ

750,000 843,750 (1,150,050) 443,700 0.009

12. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล(3) ผู้อ�านวยการ

สายงานบริหารองค์กร

8,952,900 500,000 - 9,452,900 0.184

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  

และนักลงทุนสัมพันธ์

และเลขานุการบริษัท

1,875,000 937,500 (2,812,500) - -

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 650,000 749,375 (430,000) 969,375 0.019

รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 

1,497,083,572

43,799,295

29.149

0.853

หมายเหตุ: (1) การได้มาของหุ้นข้างต้นรวมถึงการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การใช้สิทธิ ESOP-W2 และหุ้นปันผล

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

 (3) นางสาวภาวิตา ลี้สกุล เข้ารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จ�านวนหุ้นที่แสดงคิดจากจ�านวนหุ้นที่ยกมา ณ วันรับต�าแหน่ง 

  ถึงสิ้นปี 2559
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 • ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดยมอบหมาย 

ให้นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 

ผู้อ�านวยการสายงานบริหารองค์กร และนางสาว อุ่นเรือน สุจริตธรรม 

ผู ้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท 

ท�าหน้าท่ีนกัลงทุนสมัพันธ์ตดิต่อส่ือสารกับ ผูล้งทนุ ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห์ 

ผู้สื่อข่าว และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนักลงทุนสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษัท 

เบอร์โทรศพัท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@

trc-con.com  หรือสามารถติดต่อทาง Email ผ่านการเข้าเว็บไซต์

ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) ที่หัวข้อ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทาง

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย

 1. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและ

นกัลงทนุสัมพันธ์ และเลขานกุารบรษิทั เบอร์โทรศพัท์ +66 2022 7777 

ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com

 2. นางสาวพัชรา ศรีวิชชุพงษ์ หัวหน้าส่วนการเงินและ

นักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์ โทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 

Email Address: pachara.s@trc-con.com

 3. นางสาวนนัทนติย์ ราชกจิ นกัลงทนุสมัพันธ์ เบอร์โทรศพัท์ 

+66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: nuntanit@trc-con.com 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่

นักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สื่อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่จัดขึ้นโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับผลประกอบการปี 2558 และ

ไตรมาสที่ 1- 3 ปี 2559

 2. นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สัมภาษณ์

รายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด�าเนิน

ธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ

ให้ข้อมูลบริษัทฯ กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Road Show ต่างๆ 

ดังนี้

โทรทัศน์: - ช่อง Money Chanel

สื่อสิ่งพิมพ์: - กรุงเทพธุรกิจ

 - นิตยสาร Forbes Thailand

 - นิตยสาร Biz Focus

วิทยุ: - คลื่น FM 97.0

งาน Road Show: - งาน SET Thai Corporate Day 

2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ร่วมกบับรษิทัหลกัทรพัย์ 

ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ณ 

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

ในเดือนมีนาคม

 - งาน Road Show จัดโดยบริษัท

หลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ากัด (มหาชน) 

ณ บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม

 - งาน Thailand Focus 2016: A New 

Growth Strategy จัดโดยบริษัท 

หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 

ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

ในเดือนกันยายน

 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” อาทิเช่น บทวิเคราะห์

หลักทรัพย์ TRC ที่ออกในปี 2559 ข่าวของบริษัทฯ และบทสัมภาษณ์

ผู้บริหารในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร วิดีทัศน์การให้สัมภาษณ์ของ

ผู้บริหารผ่านรายการโทรทัศน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ และ

การน�าเสนอข้อมูลในกิจกรรม Opportunity Day

 4. การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ 

เข้าพบผู้บริหาร (Company Visit) ดังนี้

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มา Company Visit

- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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 5. จัดกิจกรรม Site Visit ให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุน 

เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ณ ไซท์งานโครงการเหมืองแร่โพแทช 

ของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดชัยภูมิ

 • งบการเงิน และผู้สอบบัญชี

 บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวิศกร จ�ากดั ว่าจ้างบรษิทั ส�านักงาน 

อวีาย จ�ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชตีัง้แต่ปี 2542 และปี 2550 ตามล�าดบั 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติ

ที่เป็นท่ียอมรับ และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจาก

ผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด

 ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน

โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบายของบริษัทฯ ทั้งด้านการ

เงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทส�าคัญใน

การก�ากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

อย่างเป็นอิสระ

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายก�ากับดูแลกิจการ

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และเป้าหมายฉบับปี 2557 โดยมีมติให้คงเดิม รวมถึงการ

ปรบัปรงุแก้ไขนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและได้ท�าการประชาสมัพนัธ์

ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย

ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ทุกปี

 • โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ

 กรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม และไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชน มี

ความหลากหลายทางด้านทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน และ

ไม่มีการจ�ากัดเรื่องเพศ บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน และ

โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 

ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการ

สอบทานการบริหารงาน

 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการต้องมีความโปร่งใส โดยผ่าน

การพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสาม และบริษัทฯ มีนโยบายในการก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนไป

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิกว่า 5 บริษทั ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีที่ไปด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 • การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

 ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ากับ

ดแูลและบรหิารไว้ชดัเจน รายละเอยีดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแสดงไว้ใน

หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

 บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด คือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

 • การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

 ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

เกินกว่า 5 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการแต่ละ

ท่านในบริษัทอื่นแสดงไว้ในหัวข้อประวัติของ คณะกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหาร

 • การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บรษัิทฯ มกีารจดัท�าสือ่วีดีทศัน์แนะน�าบรษัิทฯ และสือ่วดีทีศัน์

โครงการขนาดใหญ่ที่ส�าคัญ เพื่อใช้ในการแนะน�าบริษัทฯ ต่อกรรมการ

ใหม่ และต่อสาธารณชนท่ัวไป ซึ่งส่ือวีดีทัศน์แนะน�าบริษัทฯ ได้ถูก

เผยแพร่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการจัดเตรียม Slide 

Presentation แนะน�าธุรกจิของบรษิทัฯ เพือ่ให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

น�าเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งใหม่ รวมทั้งให้ฝ่ายทรัพยากร

บุคคลใช้เป็นข้อมูลแนะน�าบริษัทฯ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ด้วย

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมิน

ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการ ซึง่ยดึตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภบิาลเพือ่

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�าหรับการประเมิน

ปี 2559 บริษัทฯ ได้ใช้แบบฟอร์มท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกในเดือน

กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลประกอบการพิจารณาใน

บางหัวข้อ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการใน

การประเมิน แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ คือ
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 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 3. การประชุมคณะกรรมการ

 4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 นอกจากนัน้แล้ว ยงัมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นราย

บุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ได้น�าเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ทั้งนี้ ได้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดย่อย และกรรมการเป็นรายบุคคลต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบ และ

น�าผลประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ส�าหรับใน

ปี 2559 คะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะอยู่ในระดับ

เกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยู่ในระดับ “ดีมาก”

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่า

ตอบแทนประจ�าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร และให้น�าเสนอผลการประเมินต่อ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนในแต่ละปี

 • ประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

 บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • คณะอนุกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งจากคณะ

กรรมการบรษิทั ร่วมกบัผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการท่ี

คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือท�าหน้าทีพิ่เศษตามที่ได้รบัมอบหมาย

จ�านวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดการ 

โดยมีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละ

คณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

โดยคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวมีอ�านาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการ

เข้าร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจัดท�ารายงานเสนอ และ/หรือว่าจ้างที่

ปรึกษาเพื่อให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการได้ตามที่เห็นสมควร

- คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระ 3 คน ที่

มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาด โดยได้ก�าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ

ไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 1

 ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างตรวจสอบภายใน คือ บริษัท 

เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด ท�าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจ

สอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิด

ความเป็นอิสระในการท�างาน ผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยัง

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วย

กรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร เพือ่ท�าหน้าทีส่รรหากรรมการและพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่

บริหารในปี 2559 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงิน

เดือนและโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมส�าหรับปี 2558 

และ 2559 พิจารณาเงินเดือนปี 2559 และโบนัสปี 2558 ของประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการ

แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการ โดย

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 

และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานธุรกิจ

ของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 คน 

และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน เพ่ือท�าหน้าที่ ก�ากับดูแลด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2559 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อ

รบัทราบแผนและสรปุผลการด�าเนนิงาน CSR ปี 2559 ก�าหนดนโยบาย

การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ีในหมวด “ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ” 

ในเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม และนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการ

พฒันาความยัง่ยนืของบรษัิทจดทะเบียนไทยจากส�านกังานคณะกรรมการ
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ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR 2016 

ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ/ ยังไม่ได้ด�าเนินการ รวมถึงการพิจารณา

ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบด้วยกรรมการอสิระ 2 

คน และกรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 2 คน เพ่ือท�าหน้าทีด้่านการบรหิารความ

เสี่ยง ในปี 2559 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหาร

ความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และจัดท�ารายงานประจ�าปี ใน

ส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จ�านวน 4 คน เพือ่ท�าหน้าท่ีวางแผนและก�าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ 

และโครงสร้างการบรหิารงานหลกัในการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอด

จนพจิารณาผลก�าไรและขาดทนุของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ�าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และด�าเนินการ ใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดการ

 คณะกรรมการจัดการประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและ

ผู้ช�านาญการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะ

กรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการท�าหน้าที่ดูแลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในเรื่องทั่วๆ ไป (day-to-day operation) และเรื่องอื่นๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ

จดัการจะประชมุทกุวันอังคารสปัดาห์ที ่2 และสปัดาห์ที ่4 ของเดือน โดย

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�ากับดูและและตดิตามให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

เป็นไปได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนด

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน

 เพือ่ให้เกดิการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคมุ

ความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้ เกดิระบบการควบคมุภายในทีด่ ีและเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ” เพื่อ

ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ก�าหนดระดับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอ�านาจอนุมัติในแต่ละระดับ อีก

ทั้งเป็นการกระจายอ�านาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพ่ือให้การปฏิบัติ

งานคล่องตัว และรวดเร็ว และได้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มืออ�านาจและ

ด�าเนินการในปี 2552 ปี 2554 - 2555 และปี 2557 - 2558 เพื่อให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

 • รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รบัรองทัว่ไป รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

สอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะ

กรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม

ภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงาน

ประจ�าปี ท้ังน้ี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ

รายงานทางการเงินจะถกูน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีเช่นกัน

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนต้อง

จัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจ�าทุกปี และทุกครั้งที่มีการ

เปล่ียนแปลงสถานะการมีส่วนได้เสีย รวมท้ังจัดท�าหนังสือรับรองความ

เป็นอสิระทุกปี และมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัน�าเสนอส�าเนารายงาน

ดังกล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 • แผนสืบทอดต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตันิโยบายในการคดัเลอืกประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหาร ใน

กรณทีีม่เีหตุการณ์ฉกุเฉิน หรอืการเกษยีณอาย ุเพือ่ป้องกนัไม่ให้กระทบ

ต่อการด�าเนินธุรกิจ

 • การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 

9 คน ประกอบด้วย

 - ประธานกรรมการ

  ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 1 คน

 - กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

 • การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 บริษัทฯ มีการแยกต�าแหน่งประธานกรรมการ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน อีกท้ังโครงสร้าง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 

3 ของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ ซึ่งท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการ

สอบทานการบริหารงาน

 • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน�าเสนอค่า

ตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อ
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น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพ่ืออนุมัติ และน�าเสนอ

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ต่อที่ประชุมกรรมการเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการ

พจิารณาความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนท่ีกรรมการ

ได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ส่วน

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยความ

สะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ 

กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการเงิน โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมสัมมนา

ในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระ

ต่างๆ อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ มาน�ามา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ส�าหรับผู้บริหารนั้น บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่สือ่สารนโยบาย เป้าหมาย ทศิทาง และกลยทุธ์

การด�าเนินธรุกจิของบริษทัฯ และมีการเชญิผู้ทรงคณุวุฒิผูมี้ประสบการณ์

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มาเป็นวทิยากรให้ความรูก้บัผูบ้รหิาร รวมทัง้

เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารทกุระดบั ทัง้จากส�านกังานใหญ่ และไซท์งานต่างๆ 

สอบถาม แนะน�า และให้ความเห็นในที่ประชุม

 เลขานุการบริษัทจะน�าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ

บริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรม

ต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัท

 นอกจากนัน้แล้ว คณะกรรมการบรษิทัได้สนบัสนนุให้กรรมการ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การอบรมหลักสูตรส�าหรับกรรมการท่ีจัด

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเข้าร่วมสัมมนาที่จัด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

 ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหาร ได้มีการเข้าร่วมอบรม 

และสัมมนา ดังนี้

 - นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program 

(DCP) รุน่ท่ี 226/2559 และ Role of the Chairman Program (RCP) 

รุ่นที่ 38/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program 

รุ่นที่ 4 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 - นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจ�าปี Energy Symposium 

2016 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

 นอกจากน้ี บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญเก่ียวกับการพัฒนา

ตนเองของกรรมการและผูบ้รหิารจงึได้จดัให้มกีารฝึกอบรม หลกัสตูรใน

ด้านต่างๆ โดยว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญพเิศษด้านนัน้ๆ เพือ่เข้ามาอบรมส�าหรบั

ผู้บริหารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และน�าความรู้ท่ีได้จากการฝึก

อบรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานขององค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อ

รองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป ปรากฏดังหัวข้อ 

“9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน”

 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะ

กรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยล่วงหน้าทกุปี โดยมกี�าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 

เดือนต่อครั้ง ท้ังน้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตามความจ�าเป็น 

โดยประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

มีหน้าที่สรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของ

กรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิด

เหน็อย่างเป็นอสิระ และมกีารจดัสรรเวลาการประชมุอย่างเหมาะสม และ

มปีระสทิธภิาพ ในกรณทีีม่กีรรมการท่านใดทีม่ส่ีวนได้เสยีใดๆ ในเรือ่งที่

พจิารณา ประธานทีป่ระชมุจะแจ้งต่อทีป่ระชมุเพือ่รบัทราบ กรรมการผูม้ี

ส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการประชุมในงานที่ตนมีส่วนได้เสีย โดย

ในปี 2559 ได้มีการก�าหนดในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการว่าการลง

มติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ครบ

เป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด เพื่อ

ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเลขานุการบริษัท ท�า

หน้าที่ให้การสนบัสนนุการจดัเตรยีมระเบยีบวาระการประชมุ ท�าหนงัสอื
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เชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า

อย่างน้อย 5 วันท�าการก่อนวันประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บ

เอกสารเกีย่วกับการประชมุ และให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการปฏิบัตขิองคณะ

กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละ

คนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบ

ปี โดยมีการเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการและการรมการชุดย่อยแต่ละคน ดังรายละเอียดในหัวข้อ 

“โครงสร้างการจัดการ”

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้

กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 

2555 เป็นต้นไป ในปี 2559 ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ

อิสระ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจ�านวน 1 ครั้ง 

ในเดือนกุมภาพันธ์

 • เลขานุการบริษัท

 ต้ังแต่ปี 2550 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งต้ังนางสาวอุน่เรอืน 

สุจริตธรรม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการ

บริษัท เพื่อท�าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระ

การประชุม ท�าหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บ

เอกสารเก่ียวกับการประชุม และให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติของ

คณะกรรมการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
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ความรับ ิดชอบต่อสังคม
11.

คณะกรรมการบรษิทัได้มีการตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันา

สงัคมและการดแูลส่ิงแวดล้อมเพือ่เป็นการตอบแทน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ทัง้นอกและในองค์กรอย่างเป็นธรรมและเป็นแนวทางสูค่วามส�าเรจ็อย่าง

ย่ังยนืร่วมกัน และมีความเชือ่ม่ันว่าธรุกจิจะเจรญิก้าวหน้าได้อย่างมัน่คง 

ต้องมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม การด�าเนินกจิกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพือ่แสดง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการด�าเนินธุรกิจ

ภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดพันธกิจ

ขององค์กรให้มกีารด�าเนนิงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล มุง่เน้นมาตรฐาน

ความปลอดภัย ใส่ใจสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน เพือ่การเจรญิเตบิโต

อย่างยั่งยืน และมั่นคง และยังมีความเชื่อต่อพนักงานว่า พนักงานเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ 

อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก และจัดการอบรมภายใน 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจ

สุขภาพประจ�าปี ฯลฯ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความรบัผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)
บริษทัฯ มคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างคณุค่าขององค์กรตามแนวทางความ

ยัง่ยนื และมคีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรงุ หรอืพฒันากระบวนการบรหิาร

จดัการวธิปีฏบิตัต่ิางๆ โดยบริษทัฯ มีความใส่ใจในเรือ่งของความถกูต้อง

โปร่งใสของกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการ

ประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน 

การก่อสร้าง จนส�าเร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน

บริษทัฯ ได้ค�านึงถงึผลกระทบอนัอาจจะเกดิต่อชมุชนหรอืสงัคมโดย

รวม และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการเข้าก่อสร้างงานที่บริษัทฯ ได้รับ

จากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้ในพื้นท่ีนั้น ๆ เพื่อให้

เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงนโยบาย การด�าเนินการของโครงการ ตลอดจน

การเริ่มต้น - จนสิ้นสุดโครงการ โดยจะค�านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่จะได้รับ ทั้งนี้ อาจจะเข้าไปช่วยชดเชยรายได้อันเกิดจากผลก

ระทบที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใด ๆ ในระหว่าง

ด�าเนินการ ก็จะเข้าไปชี้แจง และช่วยด�าเนินการแก้ไขในทันที และหาก

ต้องการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ  ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบรษิัทฯ 

และหลังจากได้ด�าเนินก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะท�าการปรับภูมิทัศน์

ต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

1. นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความ

ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2559 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย และค่านยิมของบรษิทัฯ โดยได้แก้ไข ค่านยิมของบรษิทัฯ ใหม่ 

ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็น

หลกัในการประพฤตปิฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยการ

ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

รวมถึงการให้ความเคารพและเช่ือมั่นต่อกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตาม

หลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบของกิจการที่จัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติท่ีแสดงถึงการประกอบ

กจิการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรพัย์สนิของผู้อืน่ ในจรรยาบรรณ

และจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนักงานฉบบัปี 2558 ในหมวดที ่5 ข้อพึง

ประพฤตปิฏบิตัต่ิอคูค้่า หมวดที ่6 ข้อพงึปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า และ

หมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 ข้อพงึปฏบิตัเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และช่องทาง 

การร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏดังจรรยาบรรณ

และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 10 

 ท้ังน้ีในปี 2559 ไม่มกีารร้องเรยีน หรือแจ้งเบาะแสทีเ่กีย่วข้อง

กับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ 
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มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจ�า การจ้างงาน

โดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง 

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏดังจรรยาบรรณและ

จรยิธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบบัปี 2558 หมวดที ่1 ข้อพงึปฏิบติั

ต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้

บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

 แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมปรากฏใน

หัวข้อ “10. การก�ากับดูแลกิจการ” 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการ ภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด ปรากฏดัง

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึง

ปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษทัฯ มกีารส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทุก 6 

เดอืน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลกูค้า ซึง่แบ่งหวัข้อการ

ประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อ

สือ่สาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหา

และความสะดวกรวดเรว็ 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถกูต้องตามความ

ต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการ

ปฏบัิตงิานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 9. การให้บรกิารหลงัส่งมอบ 

และ 10. ราคา ผลการประเมิน และความเหน็จากลกูค้าจะถกูน�าเสนอต่อ

ฝ่ายจดัการ เพือ่รบัทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุ

การให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

 6.-7. การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรอื

สังคม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม 

และการร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที ่8 ข้อพงึปฏิบตัต่ิอสงัคม สิง่แวดล้อม 

และชุมชน

 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ 

เนือ่งจากลกัษณะงานของกลุม่บรษิทัฯ เกีย่วข้องกบังานรบัเหมาก่อสร้าง

ในอตุสาหกรรมพลงังาน และปิโตรเคม ีซ่ึงความปลอดภยัของชมุชนและ

การรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงาน

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึง 

ผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

 บรษิทัฯ จะมกีารประชาสมัพนัธ์เผย แพร่ความรู ้และท�าความ

เข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ด�าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด�าเนิน

โครงการ จนกระท่ังส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการส่ือสารต่าง ๆ ขึ้นกับ

สถานการณ์ และลักษณะโครงการ 

 8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR 

 - ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ -

2. การด�าเนนิธุรกิจท่ีมผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสงัคม
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรือ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีว่าด้วยการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่งที่ 

เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(after process)

ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม 

และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) กิจกรรมมอบของขวัญ เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเน่ืองในโอกาส 

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 โดย ได้จัดท�าชุดของขวัญวันเด็ก เพื่อ

มอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง จ�านวน 344 คน 

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญ และ

อนาคตของชาติต่อไป
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2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงาน และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ให้กับหน่วย

รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ บริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน  

ได้รับโลหิตจ�านวน 131 ถุง

5) บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคมโดยได้มีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพที่

ใช้งานได้ ให้แก่ “มูลนิธิกระจกเงา” และยังได้มีการน�าเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ และของใช้ต่างๆ ร่วมบริจาคให้กับ “มูลนิธิพระดาบส” เพื่อ

น�าไปใช้ประโยชน์ ในการฝึกอบรม และการเรียนการสอนต่อไป

3) เดือนมิถุนายน จัดท�าโครงการ “แต้มฝัน ปั ้นอนาคต” 

โดยเป็นโครงการที่จัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับ

น้อง ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มอบ

อปุกรณ์วาดภาพ และระบายสี เพือ่เป็นการกระตุน้ และเสรมิสร้างทักษะ

ด้านจิตนาการ-สมาธิ

4) เดือนกรกฎาคม ได้ท�าการมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ ที่มูลนิธิ

คนพกิารไทย จังหวดันนทบรุ ีซ่ึงบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการ

ด�าเนินชีวิตของผู้พิการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ และพัฒนา

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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6) เดือนกันยายน ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “นักบุญชอบเที่ยว” ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และของขวัญ 

ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

7) บริษัทฯ ได้มอบเงินจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ�านวน 

79 ตัว เป็นเงิน 2,370,000 บาท เพ่ือน�าเข้าโครงการธนาคาร

โค-กระบือในพระราชด�าริฯ ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วม

กับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

และวดัราชาธวิาสวหิาร เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในโอกาสการ

จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 

สิงหาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8) เดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญ

สุขภาพของพนักงานเป็นส�าคัญ สุขภาพดีจะประกอบไปด้วยความ

สุข ทั้งกาย ใจ และสังคม ทั้งนี้ จึงหาแนวทางที่มุ่งให้กับพนักงานมี

สุขภาพที่ดีขึ้น จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม “Move for change แค่ขยับ

ชีวิตก็เปลี่ยน” ข้ึนมา โดยรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพ

ของตนเองด้วยการออกก�าลังกาย บริษัทฯ ได้จัดท�าโปรแกรมการ

ออกก�าลังกายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้พนักงานได้ออกก�าลังในแบบ

ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น โยคะ ชกมวย ฟิตเนส แบตมินตัน การ

เต้น  cover, boxing burn, zumba และการเข้าร่วมกิจกรรม 

เดิน-วิ่งมินิมาราธอนกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับพนักงานที่มีความสนใจ และในวันเปิดตัว

กิจกรรม ได้จัดงานประมูลของรักผู้บริหาร รายได้ทั้งหมดท่ีได้จาก

การประมูลนั้น น�าไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับโรงเรียน 

บ้านบูดี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ท�า

กิจกรรมโดยการออกก�าลังกายร่วมกัน
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9) บริษัทฯ ยังคงนโยบายท่ีจะท�าธุรกิจอย่างย่ังยืน และคืนก�าไรกลับสู่สังคม โดยเร่ิมจากคนใกล้ตัว คือพนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดท�า

โครงการสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่ท�าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคม และ

ชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน 

 โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ด้วยการ

สนับสนุนเครื่องออกก�าลังกายให้กับชุมชนบ้านนาสีนวล ต�าบลนาสีนวล อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

10) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ต�าบลบ้านเพชร อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่

บริเวณใกล้เคียงกับไซท์งานของบริษัทฯ

11) จากพระราชด�ารัสของ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2538 ดงัใจความตอนหนึง่ว่า “สงัคม ใดกต็าม 

ถ้ามคีวามเอือ้เฟ้ือเก้ือกลูกนั ด้วยความมุ่งดมุ่ีงเจรญิต่อกนั สงัคมนัน้ย่อมเต็มไปด้วยไมตรจิีต มติรภาพ มคีวามร่มเย็นเป็นสขุ น่าอยู่” เกดิแรงบนัดาล

ให้บริษัทฯ น�ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการท�างานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการท�าส่ิงดีๆ เพ่ือสังคมต่อไปในอนาคต 

ด้วยน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 

2559 พนักงานของบริษัทฯ ทั้งส�านักงาน

ใหญ่ และไซท์งาน ได้ร ่วมกันจัดงาน 

“รักพ่อ ท�าดีเพื่อพ่อ” ขึ้น โดยแบ่งกลุ่มให้

พนักงานร่วมมือกันท�าภารกิจในการพัฒนา

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้

กบับรษิทัฯ ด้วยการกวาดลานวัด ทาสอีาคาร 

ล้างห้องน�้า เป็นต้น 
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 นอกจากน้ี ไซต์งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรงุประปาส่วนภมูภิาค อ�าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีได้มกีารจดักจิกรรม CSR 

ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

  • การจัดกิจกรรม CSR ส�าหรับวางท่อระบายน�้าอาคารบ้านพักข้าราชการ สถานีต�ารวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 24 เมษายน 2559 

  • การจดักิจกรรม CSR ส�าหรบัจดัสร้างศาลาพระพทุธรปู และอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ให้ทางโรงเรยีนบ้านน�า้โฉ อ�าเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2559 

  • การจัดกิจกรรมประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช (ขนอม) อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  



10 5รายงานประจำาป 2

  • กิจกรรม CSR สนับสนุนเงินงบประมาณขุดลอกท่าเทียบเรืออ่าวท้องโหนด และอ่าวเขาออก อ�าเภอขนอม 

   จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 

  • กิจกรรม CSR จัดท�าป้ายวัดธารทอง อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559



10 6 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
12.
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
12.
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

โดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน ในด้านต่างๆ 

อาทิเช่น ด้านการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ และการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีอ�านาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากัด มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล มีการประเมินความเสี่ยงและ การบริหารความเสี่ยง

ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ

บริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเกี่ยวกับระบบควบคุม

ภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อท�าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด โดยได้มีข้อเสนอ

แนะต่างๆ ให้บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการ

วิศวกร จ�ากัด ส�าหรับปี 2559 ตามแบบประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ซึง่ได้จดัท�า และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาและร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ COSO (The Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

5 ส่วน คือ

 1)  การควบคุมภายในองค์กร

 2)  การประเมินความเสี่ยง

 3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน

 4)  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 5)  ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวิศกร 

จ�ากดั มกีารปฏิบติัและด�าเนนิการในระบบควบคมุภายในอย่างเหมาะสม 

และเพียงพอในการดูแลการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ภายใต้กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันมิให้ผู้บริหาร

น�าทรัพย์สินไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจได้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์รี่ 

จ�ากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด 

รวมท้ังจัดท�ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม

ทกุครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณารายงานการตรวจ

สอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอสิระเพือ่ให้ข้อเสนอแนะทีจ่�าเป็น 

เพือ่ปรบัปรงุระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร 

จ�ากัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

และจะรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก 

ไตรมาส และจัดท�ารายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาและเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบรษัิทฯ

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีส�าหรับ ปี 2559 
บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ 

บรษิทัฯ และบรษิทั สหการวศิวกร จ�ากดั ได้ตัง้ข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะ

จากรายงานข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี (Management Letter) 

ซึ่งเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 สรุปได้ดังนี้
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บริษัทฯ บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

1. ระบบการรับรู้รายได้
 การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ ควรมีการจัดท�าตาราง
เปรียบเทียบอัตราส่วนงานที่เสร็จระหว่างการประเมินโดยวิศวกรและการ
เปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ และวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง
 ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึก
ต้นทุนที่เกิดจากโครงการอย่างสม�่าเสมอ 
3. ระบบเงินเดือน
 ข้อมูลพนักงานที่ถูกใช้ในการค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานไม่ถูกต้อง
4. เรื่องอื่นๆ
 บริษัทฯ ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการน�าสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ไปค้�าประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบการรับรู้รายได้
 การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จ ควรมีการจัด
ท�าตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนงานท่ีเสร็จระหว่างการประเมิน
โดยวิศวกรและการเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณ และ
วิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น

3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2557 ได้ว่าจ้างบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด 

ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการ

วิศวกร จ�ากัด เร่ิมต้ังแต่ปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ�ากัด แล้ว

เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ 

ตรวจสอบภายใน โดยบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จ�ากัด ได้

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ังนางสาวเรวดี 

อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ทัง้นี ้การพจิารณาและอนมุตัแิต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูป้ฏบิติังาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
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รายการระหว่างกัน
13.

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตช

ชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าท�า

รายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบท�า

หน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัให้เป็นไปอย่างถกูต้อง

รายการระหว่างกันกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ 
(บาท)

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสม ล

ของรายการ

1. นายสมัย ลี้สกุล

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเซียน

โปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์

กรรมการและ 

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด 

(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 

2559

1. รายการให้เช่าพื้นที่อาคารเพ่ือ

เป็นส�านักงาน 

บริษัทฯ ให้ APOT เช่าพื้นที่อาคาร

เพื่อเป็นส�านักงานพื้นที่ 450 ตาราง

เมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 

1 ธันวาคม 2557 – 30 พฤศจิกายน 

2560  ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ ที่

เท่ากับอัตราที่บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้า

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่าพื้นที่

o ค่าเช่าพื้นที่ส�านักงาน 450 

ตารางเมตร ในอัตรา ตรม. ละ 100 

บาท เป็นจ�านวน 45,000 บาท 

ต่อเดือน 

540,000

o ค่าบริการพื้นที่ส�านักงาน 450 

ตารางเมตร ในอัตรา ตรม. ละ 200 

บาท เป็นจ�านวน 90,000 บาท 

ต่อเดือน 

1,080,000

o ค่าไฟฟ้า ในอัตรา 5.40 บาท

ต่อหน่วย 

164,749

o ค่าอุปกรณ์ท�าความเย็น 

(Chiller) อัตราคงที่ 354,000 

BTU/เดือน ในอัตรา 0.10 บาท 

ต่อ BTU

413,250

รวม 2,197,999

2. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ

งานจ้างเหมาปรับปรุงอโุมงค์เอยีง 

(Preparation and Refurbishment 

of the Decline)

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับ 

งานจ้างเหมาปรับปรุงอโุมงค์เอยีง มลูค่า

งาน 143,690,000 บาท ระยะเวลา

ด�าเนินการ 11 เดือน

ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหตุ

o เงินรับล่วงหน้า 6,180,812

(ยอดคงเหลือ

ณ 31 ธ.ค. 59)

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 บรษัิทฯ ได้รบั 

เงินรับล่วงหน้า 10,743,690 บาท โดย

จะถกูทยอยหกัรบัรูเ้ป็นรายได้ค่าบรกิาร 

(ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)
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ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ขนาดของรายการ 
(บาท)

ความจำาเป็น
และความสมเหตุสม ล

ของรายการ

o รายได้จากการให้บรกิารก่อสร้าง 76,155,747 รบัรูร้ายได้ค่าบรกิารก่อสร้างตามสดัส่วน

งานที่เสร็จ
3. บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award 
จาก APOT ส� าห รับการ เป ็น
ผู้รับเหมาโครงการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 TRC ได้รับ 
Letter of Award จาก APOT ส�าหรับ
การได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมางาน 
Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2.Surface Processing Plant 
and Facilities มูลค่างาน 142,027,205 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยูโร 
และ 12,433,389,522 บาท หรือ คิดเป็น
ประมาณ 33,858 ล้านบาท ก่อนหักงาน 
Early Works ที่ระบุในข้อ 3.1 (ค�านวณ
จากอัตราแลกเปลี่ยน 35.3436 บาท/
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 39.4353 บาท/
ยโูร) โดยคาดว่าจะลงนามในสญัญา EPCC 
ภายในปี 2560
ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหตุ

3.1 บรษิทัฯ ได้รบังาน Early Works 
ส�าหรับงานรับเหมาก่อสร้างส่วน 
Engineering และ Site Preparation 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนของงานในข้อ 3.

สญัญา Early Works ลงวนัที ่3 พฤษภาคม 
2559 มูลค่างาน 10.2 ล้านยูโร และ 
294,938,000 บาท หรือคิดเป็นเงินบาท 
711.358 ล้านบาท (ค�านวณโดยใช้อัตรา
ขายถวัเฉลีย่เงินโอนของธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากัด (มหาชน) 40.8255 บาทต่อยูโร)

o เงินรับล่วงหน้า 62,030,098
(ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59)

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับ 
เงินรับล่วงหน้า 71,135,810 บาท โดย
จะถูกทยอยหักรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการ  
(ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)

o รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 196,477,107 รับรู้รายได้ค่าบริการก่อสร้างตามสัดส่วน

งานที่เสร็จ

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้รับเหมาของ APOT ส�าหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and Facilities 

ได้ผ่านกระบวนการเปิดประมูลงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามมาตรการการท�ารายการระหว่างกัน คือ ในปี 2558 ได้น�าเสนอให้คณะกรรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติรายการที่อาจจะเกิดกับ APOT ในอนาคต เนื่องจาก การรับงานจาก APOT แม้ว่าจะเป็นธุรกิจ

ปกติ แต่มีมูลค่างานเกิน 30 ล้านบาท 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่2/2548 เม่ือวันที ่19 พฤษภาคม 

2548 มีมตกิ�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกนัในอนาคตว่า จะ

ต้องมกีารตรวจสอบและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/

หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุ

สมผลในการเข้าท�ารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบ

ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทางธุรกิจปกติ 

และเสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความ

คล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบรษัิทมมีติให้บรษิทัฯ สามารถ

เข้าท�ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธรุกจิปกต ิหรอืสนบัสนนุธรุกจิปกต ิเช่น 

การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้าน

บาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระท�าด้วยราคาและเงื่อนไข

ต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์

สงูสดุของบรษัิทฯ และให้น�ารายการระหว่างกนัดังกล่าวเข้าท่ีประชมุคณะ
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กรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและให้

ความเห็นต่อไป ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกน�าเสนอเข้า

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ให้

ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการ 

และมีมติอนุมัติให้ท�ารายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าท�ารายการ

• รายการระหว่างกันท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุน

ธุรกิจปกติ

• รายการระหว่างกันที่กระท�าด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ 

ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระท�ากับบุคคลภายนอก

• รายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธรุกจิปกต ิหรอืสนบัสนนุธรุกจิปกติ 

ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ท่ีมี

มูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

โดยผู้ท่ีมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตาม

ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศ

ก�าหนด หรือตามทีต่ลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด) ทีจ่ะท�าขึน้

กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องไม่มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ใน

หรอืเกีย่วกบัรายการหรอืเรือ่งทีมี่ความขดัแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 

ประกาศ ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รวมตลอดถึงการปฏบิตัติามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�า

รายการเกีย่วโยง และการได้มาหรอืจ�าหน่ายซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอื

บรษัิทย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่�าหนดโดยสมาคมนกับญัชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิข้ึน บรษัิทฯ 

จะได้ให้ผูเ้ชีย่วชาญอิสระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเหน็

เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

การอนุมัตใินหลักการส�าหรบัการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกติ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 2551 การท�ารายการ

ที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นรายการค้า/ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกน�า

เสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการได้มีการ

อนุมัติในหลักการให้ท�ารายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจดัการสามารถท�ารายการดงักล่าว

ได้ โดยมิต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใด

ในปี 2548 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ได้มมีตอินมุตัิในหลกัการ

ว่า การท�ารายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการ

เกนิกว่า 30 ล้านบาท จะต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการก่อนท�ารายการ 

(ตามรายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการ

ท�ารายการระหว่างกันข้างต้น) ซึ่งเป็นการอนุมัติในหลักการส�าหรับการ

ท�ารายการเกีย่วโยงทีเ่ป็นรายการปกติ และสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิอง

พระราชบัญญัติที่ออกใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�าเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้

คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ท่ีเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปใน

อนาคต จะเป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยไม่มีการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี 

หรือผู้เช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสม

ของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการพร้อมท้ังเปิดเผย

ชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท�ารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนด

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ

สร้างเสริมความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะ

มีการประชุมเพ่ือช้ีแจงให้ผู้เก่ียวข้องทราบข้อก�าหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธี

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่จะได้ปฏบิตัติามได้ครบถ้วนและ

ถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการท�ารายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

รายละเอียดปรากฏดังหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ปี 2559 ดังนี้  

- ข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ข้อ 35.5 การค�้าประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ 

มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันการช�าระหนี้ตาม

สัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 23 

ล้านบาท

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้มปีฏบิติัตามกระบวนการอนมุติัทีก่�าหนด

ในตารางอ�านาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของ ายจัดการ
14.
1. ภาพรวมของผลการด�าเนนิงานปี 2559 ของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย

ในปีที่ผ่านมา ภาพรวมของอุตสาหรรมรับเหมาก่อสร้างค่อยๆ 

ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าภาครัฐจะการเร่งลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐานส�าคัญไปหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี นครราชสีมา โครงการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชน สายสส้ีม (ตะวนัออก) แต่ภาคเอกชนในกลุม่อุตสาหกรรม

ปิโตรเคมยีงัชะลอการลงทนุ เลือ่นการประมูลงานหลายโครงการ ปรมิาณ

งานทีเ่ปิดการประมลูจงึมีอย่างจ�ากดัท�าให้เกดิการแข่งขันในระดับสงูกว่า

ปีก่อนๆ อย่างมีนัยส�าคัญ

ในปี 2559 บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมีรายได้รวม 3,736.90 ล้านบาท 

ลดลง 218.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.52 รายได้จากการให้

บริการก่อสร้างลดลง 182.87 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.71 อย่างไร

ก็ตาม ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับ Letter of Award โครงการขนาดใหญ่ 

คืองานรับเหมาก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชทีอ่�าเภอบ�าเหนจ็ณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนงาน Surface Processing and Facilities จาก

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างาน

ประมาณ 33,083 ล้านบาท และเนื่องจากความเร่งด่วนของโครงการ 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 APOTได้ท�าสัญญา Notice to Proceed 

งาน Early Works ในส่วนงาน Engineering และ Site Survey & 

Preparation มูลค่างาน 711.36 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามใน

สัญญารับเหมาก่อสร้างในไตรมาส 3 ปี 2560 และทยอยรับรู้รายได้ของ

งานส่วนที่เหลือตามระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ปี

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาว

ยกมาจากปีก่อนซึ่งโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ ในมือทยอยรับรู้ได้ตามขั้น

ความส�าเรจ็ของงานในปก่ีอนๆ ไปบา้งแล้ว จงึท�าให้รายได้จากใหบ้รกิาร

ก่อสร้างในปี 2559 ลดลง

ก�าไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 750.65 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

112.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 20.30 บริษัทฯ 

สามารถคมุต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพท�าให้ต้นทนุทีเ่กดิ

ขึ้นจริงต�่ากว่าประมาณการที่ตั้งไว้

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�านวน 290.76 

ล้านบาท ลดลง 15.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.97 อัตราก�าไร

สุทธิร้อยละ 7.78 ในขณะที่ปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 7.74

งานในมือที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 รวม 6 โครงการ 

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้จ�านวน 3,679.59 ล้านบาท

งานที่ได้รับในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

1. บริษัทฯ ได้รับโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานี

บรกิาร NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (น�า้พอง) จากบรษิทั 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) มูลค่างาน 58.14 ล้านบาท ระยะเวลา 353 วัน 

2. บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ได้รับโครงการขยายถนน

กัลปพฤกษ์และงานสาธารณูปโภคจากกรมทางหลวง งานสาธารณูปโภค 

จากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 

ล้านบาท ระยะเวลา 900 วัน

ทั้งนี้ หากรวมมูลค่างานของโครงการใหม่ 2 โครงการข้างต้นมูลค่า

งาน 907.86 ล้านบาท และงานโครงการ Turnkey Delivery of APOT 

Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT 

เฉพาะงานส่วนท่ียังไม่ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างประมาณ 32,371.44 

ล้านบาท กับมูลค่างานในมือที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 กลุ่มบริษัททีอาร์ซีจะมี Backlog ระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญเป็น 

36,958.89 ล้านบาท

ส�าหรับปี 2560 ภาครัฐยังคงเร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่

เพิ่มเติมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน 

- ประจวบคีรีขันธ์ โครงการทางหลวงพิเศษสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี 

เป็นการกระตุน้ภาคเอกชนมคีวามเชือ่มัน่และลงทนุตาม ในช่วงไตรมาส

แรกของปีภาคเอกชนกลุม่ธุรกจิพลงังานและปิโตรเคมี เช่น บรษิทั ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร 

ได้ประกาศเชิญชวนผู้รับเหมาเข้าร่วมการประมูลงานรับเหมาก่อสร้าง

ระบบขนส่งท่อก๊าซขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก

สถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA# 6) และ

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือ

กับพันธมิตรต่างชาติเข้าประมูลงาน ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ

พัฒนาเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ส่วนงานทางโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมจากรัฐบาล อาทิเช่น โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้านั้น  

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ยังคงมีแผนงานเดินหน้าเข้าประมูลอย่าง

ต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าภายในปี 2560 จะได้รับงานขนาดใหญ่

เพิ่มเติม
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(หน่วย : ล้านบาท)

ราย ด้จากการให้บริการ
2559 2558 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

-  งานระบบท่อ 1,796.41 48.59 2,108.36 54.34 -311.95 -14.80
- งานระบบวิศวกรรม 1,158.54 31.33 1,534.59 39.55 -376.05 -24.50
- งานโยธา 742.35 20.08 236.12 6.08 506.23 214.40
- ขายและบริการอื่น 0.00 0.00 1.10 0.03 -1.10 -100.00

รวม 3,697.30 100.00 3,880.17 100.00 -182.87 -4.71

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

 - รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะ

ยาวยกมาจากปีก่อนซึ่งโครงการต่างๆที่มีอยู่ในมือทยอยรับรู้ได้ตามขั้น

ความส�าเรจ็ของงานในปีก่อนๆ ไปบา้งแลว้ จงึท�าให้รายได้จากใหบ้รกิาร

ก่อสร้างในปี 2559 ลดลง รายได้จากการให้บริการก่อสร้างแบ่งตาม

ประเภทของรายได้ ดังนี้

- งานระบบท่อ มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline 

Life Extension Project 28” Recoating Section ทีบ่รษัิทฯ

ได้รับจาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และโครงการจ้าง

เหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขา

เกาะสมุย อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่บริษัท 

สหการวิศวกร จ�ากดัได้รบัจากการประปาส่วนภมิูภาค เป็นต้น

- รายได้จากการให้บริการระบบวิศวกรรม มาจากโครงการ 

450 TPD Biodiesel Plant โครงการ New Incinerator 

Project และโครงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักร

และอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง 

(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

- รายได้จากงานโยธา มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ 

- ร่มเกล้า ช่วงที่ 1 ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง

รายได้อืน่จากดอกเบ้ียรบัและรายได้อืน่ ประกอบด้วยรายได้จาก

ดอกเบีย้รับจ�านวน 3.20 ล้านบาท และรายได้อืน่จ�านวน 36.40 ล้านบาท 

ตามล�าดบั รวมเท่ากับ 39.60 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกันของปีก่อน 

35.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 47.10 เนือ่งจากในปีก่อนบรษิทัฯ มี

รายได้อ่ืน จ�านวน 63.83 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก�าไรจากการจ�าหน่าย

ที่ดินที่ต�าบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ประกอบกับปี 2559 บริษัทฯ มี

สภาพคล่องลดลง จึงมีเงินสดส่วนเกินลดลงและน�าไปลงทุนในกองทุน

รวมที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงได้เพียงระยะสั้นๆ

 • ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง

 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างเท่ากับ 2,946.65 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน 295.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.12 สอดคล้อง

กับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง โดยต้นทุนที่ส�าคัญในการให้บริการ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นวัตถุดิบและค่าแรง

 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยในปี 2559 เท่ากับ 349.80 ล้านบาท และ 17.03 

ล้านบาท ตามล�าดบั โดยค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เพิม่ขึน้ 17.54 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.28 ส่วนใหญ่เป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที ่

เกดิจากปรบัปรงุอตัราแลกเปลีย่นของสินทรพัย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้งวด  

ยังมิได้เป็นรายการที่ได้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยง

จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการท�าสัญญาซื้อขายเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้า ส�าหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมขึ้นจากงวด

เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 12.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ีย

ของเงินกู้ยืมระยะส้ัน และดอกเบี้ยหุ้นกู้ท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพ่ือใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2558 และมีนาคม 2559 จ�านวน 100 และ 200 ล้านบาท

ตามล�าดับ

 • ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 

จ�ากัด (มหาชน) (“APOT”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.22 จึงรับรู้ผลการ

ด�าเนนิงานของ APOT ด้วยวธิส่ีวนได้เสยี ปัจจบุนั APOT อยู่ในระหว่าง

การก่อสร้างโครงการเหมอืงแร่โพแทซทีจ่งัหวดัชยัภมู ิท�าให้บรษิทัฯ ต้อง

รบัรูผ้ลขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของ APOT เท่ากับ 32.94 ล้านบาท

 • ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2559 

เท่ากับ 98.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.93 

เนือ่งจากบรษิทัมภีาษเีงนิได้รอการตดับญัชเีพิม่ขึน้จากปีก่อน รายละเอียด 

ภาษีเงินได้แสดงดังหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30
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 • ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

 • อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2555 – 2559 ดังนี้

บริษัท
กำา รขั้นต้น (ล้านบาท) กำา รสุทธิ (ล้านบาท)

ป 2 ป 2 ป 2 ป 2

ทีอาร์ซี 668.63 686.73 357.93 399.13
29.12% 19.58% 15.03% 11.18%

สหการวิศวกร 44.04 (69.50) 13.82 (67.73)
4.50% (29.43%) 1.37% (26.46%)

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 25.89 12.76 20.38 9.95
6.12% 9.29% 4.81% 7.24%

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 750.65 637.78 290.76 305.96
20.30% 16.44% 7.78% 7.74%

* หมายเหตุ: % ในที่นี้คือ อัตราก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรสุทธิ

ลการดำาเนิน
งาน

มูลค่าที่ตรา ว้ต่อหุ้นที่ใช้
อ้างอิงอัตราเงินปน ล

(บาทต่อหุ้น)

อัตรา (บาทต่อหุ้น) จำานวนเงิน (ล้านบาท) เงิน หุ้นปน ลต่อ
กำา รสุทธิหลังหัก

สำารองตามก หมายเงินปน ล หุ้นปน ล เงินปน ล หุ้นปน ล

ปี 2555 0.50 0.050358 0.083336
(6 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

33.89 56.07 52.93%

ปี 2556 0.50 0.05 - 40.82 - 52.85%

ปี 2557 0.125 0.003472 0.03125
(4 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

11.54 103.82 45.63%

 - ก�าไรขั้นต้น

ก�าไรขั้นต้นในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 20.30 สูงกว่ากว่า

ก�าไรขั้นต้นในปี 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 16.44 ก�าไรขั้นต้นของ แต่ละ

บริษัทเป็นดังนี้

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) มี

อัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 29.12 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่

อยูท่ีร้่อยละ 19.58 เนือ่งจากโครงการขนาดใหญ่หลาย

โครงการใกล้แล้วเสรจ็ ต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกดิขึน้จงึ

ลดลง

- บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด มีอัตราก�าไรขั้นต้น 

ร้อยละ 4.50 ในขณะที่ในปี 2558 มีขาดทุนข้ันต้น 

สาเหตจุากการแก้ไขเปลีย่นแปลงงานโครงการแห่งหน่ึง

- กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ มีอัตราก�าไรขั้นต้น

ร้อยละ 6.12 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 9.29 

เนือ่งจากมกีารทบทวนและปรบัประมาณการก่อสร้าง

ตามความคืบหน้าของงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใกล้เคียงกับ

ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นเมื่อจบโครงการ

 - ก�าไรสุทธิ และก�าไรของแต่ละส่วนงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี 2559 เท่ากบั 

290.76 ล้านบาท ลดลง 15.20 ล้านบาทจากปี 2558 ซึ่งมีก�าไรสุทธิอยู่

ที ่305.96 ล้านบาท รายได้จากการให้บรกิารก่อสร้างและก�าไรของแต่ละ

ส่วนงานปรากฏดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 34 ข้อมลูทางการเงิน

จ�าแนกตามส่วนงาน รายได้ตามส่วนงานล�าดบัจากมากไปน้อย คอืการให้ 

บริการก่อสร้างระบบท่อ การให้บริการระบบวิศวกรรม และงานโยธา  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.59, 31.33 และ 20.08 ตามล�าดับ โดยก�าไร

ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ
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3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
 • สินทรัพย์รวม

  วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ�านวน 5,003.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

จ�านวน 431.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.43 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลการดำาเนิน
งาน

มูลค่าที่ตรา ว้ต่อหุ้นที่ใช้
อ้างอิงอัตราเงินปน ล

(บาทต่อหุ้น)

อัตรา (บาทต่อหุ้น) จำานวนเงิน (ล้านบาท) เงิน หุ้นปน ลต่อ
กำา รสุทธิหลังหัก

สำารองตามก หมายเงินปน ล หุ้นปน ล เงินปน ล หุ้นปน ล

ปี 2558 0.125 0.01 0.0156250
(8 หุ้นเดิม

ต่อ 1 หุ้นใหม่)

45.64 71.30 30.48%

ปี 2559 0.125 0.004 0.0178571
(7 หุน้เดิม

ต่อ 1 หุน้ใหม่)

20.54 91.71 30.01%

หมายเหตุ: อัตราเงิน/หุ้นปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2559 จะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เพื่ออนุมัติ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2 31 ธันวาคม 2 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,873.62 3,316.06 (442.44) (13.34)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,129.54 1,255.81 873.73 69.58

รวมสินทรัพย์ 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43

 ► สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 442.44 ล้านบาท รายการที่

ส�าคัญได้แก่

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ�านวน 

109.03 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 1,180.40 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 91.54 เป็นผลมาจาก

1.1 เงินสดสุทธิ ใช ้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 

388.94 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญคือ

- เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู ้รับเหมาช่วงตาม

สัญญาก่อสร้าง 368.55 ล้านบาท

1.2 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,038.13 

ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ คือ

- เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวในหุ้น 

APOT 906.05 ล้านบาท

1.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 

246.64 ล้านบาท รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญ คือ 

+ เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 200 ล้านบาท

2. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ เพิ่มขึ้นจาก 1,023.02 

ล้านบาท เป็น 1,762.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.33 เกิดจากงาน 

ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ออกใบแจ้งหนี้จนกว่าจะเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา

 ► สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,255.81 ล้านบาท 

เป็น 2,129.54 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญได้แก่เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

โดยในระหว่างปีครึ่งปีแรก TRC Investment Limited ลงทุนระยะยาว 

ในหุ้นสามัญ APOT เพิ่มจ�านวน 906.05 ล้านบาท ปรับปรุงด้วย 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 32.94 ล้านบาท 

ท�าให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงรายการสุทธิเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

873.11 ล้านบาท
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 • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

 อัตราส่วนสภาพคล่องและกระแสเงินสดใช้ไปในการด�าเนินงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2 31 ธันวาคม 2 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน 2,042.75 1,966.19 76.56 3.89

หนี้สินไม่หมุนเวียน 276.56 185.03 91.53 49.47

รวมหนี้สิน 2,319.31 2,151.22 169.09 7.81

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,683.85 2,420.65 263.20 10.87

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43

งบการเงินรวม

ป อัตราส่วน 
สภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด (เท่า)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ป) กิจกรรมดำาเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด(ล้านบาท)

2559 1.41 (0.19) (388.94)

2558 1.69 0.32 511.16

2557 1.72 0.61 593.08

 ► หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 2,151.22 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 2,319.31 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญคือ การออกหุ้นกู้ในระหว่าง

ปี 2559 จ�านวน 200 ล้านบาท เสนอขายให้บุคคลในวงจ�ากัด เพื่อน�ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 ► ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87 จาก 2,420.65 ล้านบาทเป็น 2,683.85 ล้านบาท ประกอบด้วย

ยกมา 2,420.65 ล้านบาท
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) 18.48  ล้านบาท
ก�าไรเบ็ดเสร็จ 290.49  ล้านบาท
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล (45.64) ล้านบาท
อื่นๆ (0.13)  ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2,683.85  ล้านบาท

 • ทุนที่เรียกช�าระแล้ว

 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 726,373,442.88 

บาท โดยมีทุนที่เรียกช�าระแล้ว 641,998,220 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 

จ�านวน 76,652,458 บาท สาเหตุจากการเพิ่มทุนในปี 2559 ดังนี้

 - การใช้สิทธิแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 

(ESOP-W2) เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 42,783,587  หุ้น 

 - การออกหุ้นปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2558 

จ�านวน 570,436,077 หุ้น

4. สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการ

ด�าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ และเงินกู้จาก

ธนาคารพาณชิย์ ท้ังนีก้ารกูยื้มเงินเพือ่การบริหารงานโครงการมกัเป็นการ

กู้ยืมระยะสั้นถึงปานกลาง ในลักษณะ Project Finance ซึ่งปกติจะต้อง

มีหลักประกันเป็นเงินฝากประจ�าค�้าวงเงิน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการ

ด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง ท�าให้

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัดสามารถต่อรองยกเว้นเงื่อนไข

เงินฝากค�้าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ บริษัทฯ สามารถ

บริหารจัดการบริหารสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม

ทั้งมีการจ่าย ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ
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 อัตราส่วนความเพียงพอของทุน

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดรวม 2559 2558 2557

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน (388.94) 511.16 593.08

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,038.12) (628.54) (112.35)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 246.64 798.10 (69.09)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.02 2.05 (0.54)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,180.04) 682.77 411.10

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,289.43 606.66 195.56

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 109.03 1,289.43 606.66

อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.86 0.89

อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.16 0.06

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (เท่า) 3.99 28.27

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2559 เท่ากับ 1.41 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1.69 

เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ (0.19) เท่า ลดลงจาก

สิน้ปีก่อนทีอ่ยูท่ีร่ะดบั 0.32 เท่า เนือ่งจากกระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรม

ด�าเนนิงานจ�านวน 388.94 ล้านบาท (กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิ

งานเป็นยอดติดลบ)

รายการส�าคัญทีก่ระทบต่ออตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด และ

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน ได้แก่

- การจ่ายเงนิล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้างของ

โครงการแห่งหนึง่ เนือ่งจากเป็นงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางผูร้บัเหมาช่วง

จึงมีข้อตกลงการเรียกเก็บเงินค่างานล่วงหน้าเป็นจ�านวนมาก

- โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีเงื่อนไขการรับช�าระ

เงินเรียกรับช�าระตามขั้นความส�าเร็จของงานท่ีระบุไว้ในสัญญา ในบาง

ครั้งอาจต้องใช้ระยะเวลา 3 - 4 เดือน จึงออกใบแจ้งหน้ีและเรียกรับ

ช�าระได้ จึงท�าให้รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนเป็นจ�านวนมาก

บริษัทฯ มีอัตราเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

เท่ากับ 0.16 เท่า และ 3.99 เท่า ตามล�าดับ อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพ่ิมข้ึนเนื่องจากบริษัทฯ มีหน้ีสินจาก

การกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และอัตราส่วนความ

สามารถในการช�าระหนี้ลดลงเนื่องจากหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหน่ึงปีและดอกเบีย้จ่ายจากเงนิกูเ้พิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม อตัราส่วน

ดังกล่าวยังต�่ากว่าเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซ่ึงก�าหนดไว้ท่ี

อัตราส่วนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกินกว่า 2 เท่า

และอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ไม่ต�่ากว่า 3 เท่า

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบรหิารจัดการภาระนอก
งบดุล

ได้เปิดเผยรายละเอยีดในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 35 ภาระ

ผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
ในระหว่างปี 2558 - 2559 TRC Investment Limited มีการ

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 

(“APOT”) จ�านวน 6.30 ล้านหุ้น เพิ่มเติมจากที่เคยลงทุนโดย TRC 

International Limited ในช่วงปี 2555 และ 2558 จ�านวนรวม 

750,000 หุ้น ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่ม TRC ถือหุ้นใน 

APOT ร้อยละ 26.22 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment 

Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 

2.79) เป็นเหตุให้ บริษัทฯต้องรับรู้ผลการด�าเนินงานของ APOT ด้วย

วิธี Equity Method ตามมาตรฐานการบัญชี ปัจจุบัน APOT อยู่ใน

ระหว่างการจดัหาแหล่งเงินทนุและเงินกูใ้นการพฒันาโครงการท�าให้การ

ก่อสร้างโครงการล่าช้าไปจากแผนงาน และยังไม่สามารถลงนามในสญัญา

รับเหมาก่าสร้างงานท่ีบริษัทฯได้รับ Letter of Award แล้ว (ส่วนงาน 

บนดนิประกอบด้วยโรงงานผลติแร่โปแตช อาคารส�านกังาน โรงไฟฟ้าและ

งานสาธารณูปโภคต่างๆ) ดังนั้น ในผลการด�าเนินงานของ APOT จะ
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ยงัมผีลขาดทุนสุทธทิีอ่าจส่งผลกระทบต่องบการเงินของรวมของบรษัิทฯ 

เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลการด�าเนินงานของ 

APOT นอกจากนัน้แล้ว กลุม่บรษิทัฯ จะต้องมกีารลงทนุในหุน้เพิม่ทนุ

ใน APOT กรณีที ่APOT มีการเพ่ิมทนุเพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงการ ซึง่

บริษัทฯ จะได้วางแผนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาทเพื่อ

รองรับการลงทนุดงักล่าว โดยการออกหุน้กูจ้ะท�าให้สดัส่วนหนีส้นิต่อทนุ

สูงขึ้น แต่จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ ปัจจุบันที่อยู่ที่เพียง 0.86 เท่า 

บริษัทฯ คาดว่า การออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะยังคงท�าให้โครงสร้างทางการ

เงินของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เกินกว่า 2.00 เท่า ซึ่งยัง

คงเป็นไปตามเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ นอกจากนั้นแล้วบริษัทฯ เชื่อมั่น

ว่า APOT จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นและเงินกู้จากสถาบัน

การเงิน และสามารถลงนามในสัญญาโครงการ Turnkey Delivery of 

APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities กับ

บรษิทัฯได้ภายในปี 2560 มลูค่าสญัญาก่อสร้างประมาณ 32,371.44 ล้าน

บาท (หักงาน Early work 711.36 ล้านบาทแล้ว) ระยะเวลาในก่อสร้าง

ประมาณ 3 ปี และเมื่อ APOT สามารถประกอบการในเชิงพาณิชย์ได้

จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนแก่บริษัทฯ ทั้งในรูปเงินปันผล 

และก�าไรจากการขายหุ้น (ในกรณีท่ี APOT เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ) 
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งบการเงิน
15.

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2  

รายงานของ ู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ ้าได ้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทีอาร ์ซี 

คอนสตรัคชัน่ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) ซ่ึงประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไร

ขาดทนุรวม งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและ กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้น

สุดวันเดียวกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ

บรษัิทย่อย และเฉพาะของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 

โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี

ความเป็นอสิระจากกลุม่บรษิทัตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย 

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะ

สมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุตาม

ดลุยพนิิจเยีย่งผู้ประกอบวชิาชพีของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรบังวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี้ 

ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วน

ของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบท่ีเกีย่วกบัเรือ่งเหล่านีด้้วย 

การปฏบิติังานของข้าพเจ้าได้รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบ

สนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส�าหรบัแต่ละ

เรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปิดเผยนโยบายการรับรู้รายได้จาก

การให้บริการตามสัญญาก่อสร้าง ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง 

และประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง ไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 4.1 และ ข้อ 5 ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การรับรู้รายได้และ

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างเป็นความ

เสี่ยงที่มีนัยส�าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้จากสัญญาก่อสร้าง

ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจ�านวนเงินที่มีสาระส�าคัญ

เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการ

ในการวัดมูลค่ารวมถึง รอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้และ

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ ดุลยพินิจ

ทีม่นียัส�าคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้ความส�าเรจ็ของงานก่อสร้าง

และความน่าจะเป็นของโอกาสที่จะเกิดผลขาดทุนและวัดมูลค่าผล

ขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึง่ท�าให้เกดิความเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่ารายได้และ

ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง 
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ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการใน

การท�าสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ 

การบันทึกรับรู้รายได้ และ การประมาณการขั้นความส�าเร็จของงาน

และผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง โดยการสอบถาม

ผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างสุ่มทดสอบการปฏิบัติตาม

การควบคุมที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยออกแบบไว้ นอกจากน้ี ข้าพเจ้า

ได้อ่านสัญญาก่อสร้าง ส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือและเง่ือนไขของ

สัญญากับลูกค้าโดยตรง สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเงื่อนไขและความ

เสี่ยงต่างๆ ของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณการ 

ผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและท�าความ

เข้าใจกระบวนการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ในการประเมินขั้นความ

ส�าเร็จของงานและการประมาณต้นทุนตลอดทั้งโครงการ ตรวจสอบ

ต้นทนุทีเ่กดิขึน้จริงกับเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการค�านวณ

ขั้นความส�าเร็จของงานจากต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น นอกจากน้ี ได้ตรวจ

สอบขั้นความส�าเร็จของงานที่ประมาณโดยผู้บริหารโครงการกับรายงาน

การประเมินที่ส่งให้เจ้าของโครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้อง

กับเอกสารประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากผู้รับผิดชอบโครงการ และสอบทานเหตุผลที่สนับสนุน

ข้อสรุปทีผู่บ้ริหารได้จากการเปรยีบเทยีบระหว่าง ขัน้ความส�าเรจ็ของงาน

ที่ประเมินโดยผู้บริหารโครงการและขั้นความส�าเร็จของงานที่เกิดจาก

ต้นทนุจริงทีเ่กดิขึน้ ประเมินการประมาณผลขาดทนุทีอ่าจจะเกดิขึน้ของ

ผูบ้ริหารโดยการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบอตัราก�าไรข้ันต้นของ งานก่อสร้าง

กับประมาณการต้นทุนโครงการ

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 บรษัิทฯ มี

เงนิลงทนุในบริษทัย่อยเป็นจ�านวนมาก ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ก�าหนดให้บรษิทัฯ ต้องพิจารณาการตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน ใน

การพิจารณาการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยดงักล่าว บรษัิทฯ ต้อง

ใช้ดลุยพนิิจทีส่�าคญัของฝ่ายบรหิาร ทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์ผลการ

ด�าเนินงานในอนาคตและการประเมนิแผนงานในอนาคตของบรษิทัย่อย 

รวมถึงการก�าหนดอัตราคดิลดและสมมตฐิานทีส่�าคญั ซึง่ท�าให้เกดิความ

เสีย่งเกีย่วกบัมลูค่าค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทนุในบริษทัย่อย

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัด

ท�าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการท�าความเข้าใจ

ในกระบวนการที่ท�าให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดัง

กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของบริษัทฯ และเปรียบเทียบ

ประมาณการกระแสเงินสดในอดตีกับผล การด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้จรงิเพือ่

ประเมนิการใช้ดลุยพนิจิของฝ่ายบรหิารในการประมาณการกระแสเงินสด

ที่คาดว่า จะได้รับในอนาคตดังกล่าว และ ท�าความเข้าใจและประเมิน

อัตราคิดลด พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง

ในข้อสมมตทิีส่�าคญัท่ีอาจเกดิขึน้ และท�าการวเิคราะห์ผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงของ ข้อสมมตดิงักล่าวต่อมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืส�าหรบั

เงินลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถึงข้อมลูทีร่วมอยู่

ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน

ของผูส้อบบญัชท่ีีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจัดเตรยีมให้กบั

ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น

และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเช่ือม่ันในรูปแบบ

ใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ

งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย้งที่มี

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าว

ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับ
ดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

เหล่าน้ีโดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงนิ และ

รบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้

สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความ

สามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่

เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้

เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมี

ความต้ังใจท่ีจะเลกิกลุม่บรษัิทหรอืหยดุด�าเนนิงานหรือไม่สามารถด�าเนิน

งานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู ้มีหน ้าที่ ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่

อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
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ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้า

อยูด้่วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบัสงูแต่ไม่

ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีจะสามารถ ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก การทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาดและถอืว่ามสีาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่า

รายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อ

การตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี

การตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และ

ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่

พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผล

มาจาก การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การ

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง

กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเหน็ต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคมุภายในของ

กลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้

และความสมเหตสุมผลของประมาณการ ทางบัญชแีละการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็น

เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของ

กลุ่มบริษทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้

ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้อง

ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้าถงึการ

เปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการ

เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ี

เปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการ

สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบรษัิทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนือ่งได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีง

พอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบรษัิทเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

รวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุ

ดูแล และการปฏบิติังานตรวจสอบกลุม่บริษทั ข้าพเจ้าเป็น

ผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าท่ีในการก�ากบัดูแลเกีย่วกบัขอบเขต

และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัย

ส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบ

การควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ

ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด

ตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพจิารณา

ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งท้ังหลายท่ีสือ่สารกับผู้มหีน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้า

ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้

อธบิายเรือ่งเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเว้นแต่กฎหมายหรอืข้อ

บังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่

ยากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ

สมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงาน

ฉบับนี้คือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560



12 1รายงานประจำาป 2

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 109,025,647 1,289,427,603 28,839,738 751,701,030

เงินลงทุนชั่วคราว 360,770 - 360,770 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6,8 410,822,454 636,308,426 371,285,819 534,785,535

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ 6,9 1,762,972,802 1,023,022,679 1,122,213,280 937,257,721

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6,9 87,470,674 164,027,050 46,090,122 147,064,107

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 437,016,510 68,468,479 57,273,278 32,680,133

งานระหว่างก่อสร้าง - 27,151,379 - -

วัสดุก่อสร้าง 10 7,121,759 14,323,750 7,121,759 14,323,750

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 2,616,119 498,215,444

ภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่าย 11 28,632,853 36,527,392 - 14,416,694

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 30,191,694 56,799,968 18,940,748 35,107,932

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,873,615,163 3,316,056,726 1,654,741,633 2,965,552,346

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 12 16,299,928 36,341,988 - 3,356,698

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

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 - - 475,823,307 475,875,637

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 14 1,328,332,542 - - -

เงินลงทุนในการร่วมค้า 15 2,375,587 2,375,587 2,375,587 2,375,587

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 16 - 455,225,624 - -

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 17 726,614,258 706,700,651 695,544,688 660,582,785

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 14,511,380 8,023,118 13,970,383 7,404,539

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30 33,649,861 38,419,247 9,053,360 9,773,225

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 7,761,053 8,728,533 7,640,752 8,653,733

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,129,544,609 1,255,814,748 2,510,925,292 1,168,022,204

รวมสินทรัพย์ 5,003,159,772 4,571,871,474 4,165,666,925 4,133,574,550

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



12 2 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 104,254,642 - 104,254,642 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6,20 441,452,302 552,784,249 331,712,398 411,672,175

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 923,470,468 967,852,967 397,920,399 952,317,545

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 51,232,237 37,405,074 24,570,552 25,935,678

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 6,9 345,741,682 320,987,399 91,226,242 92,353,484

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 - - 30,000,000 -

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 21 23,007,490 20,803,791 18,214,808 12,352,722

หุ้นกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22 100,000,000 - 100,000,000 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนด 
   ช�าระภายในหนึ่งปี 23 12,805,870 12,531,806 8,997,137 8,600,433

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 19,712,770 1,432,892 18,479,492 571,321

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 24 21,068,592 52,392,866 19,000,168 39,202,355

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,042,746,053 1,966,191,044 1,144,375,838 1,543,005,713

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 22 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ 
   ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 23 17,213,832 31,072,138 7,232,841 16,230,068

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25 39,345,061 33,952,891 35,100,524 31,286,216

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

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 276,558,893 185,025,029 262,333,365 167,516,284

รวมหนี้สิน 2,319,304,946 2,151,216,073 1,406,709,203 1,710,521,997



12 3รายงานประจำาป 2

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 5,810,987,543 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

(2558 : หุ้นสามัญ5,242,871,458 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 
0.125 บาท) 726,373,443 655,358,932 726,373,443 655,358,932

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 5,135,985,760 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

(2558 : หุ้นสามัญ 4,522,766,096 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 
0.125 บาท) 641,998,220 565,345,762 641,998,220 565,345,762

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 26 1,041,739,823 1,010,975,808 1,041,739,823 1,010,975,808

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 27 - 10,461,029 - 10,461,029

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 27 - 7,310,526 - 7,310,526

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว-ส�ารองตามกฎหมาย 28

บริษัทฯ 72,637,344 56,534,575 72,637,344 56,534,575

บริษัทย่อย 4,108,018 4,108,018 - -

ยังไม่ได้จัดสรร 941,490,510 778,265,668 1,002,582,335 772,424,853

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 10,587,063 10,842,835 - -

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2,712,560,978 2,443,844,221 2,758,957,722 2,423,052,553

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย (28,706,152) (23,188,820) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,683,854,826 2,420,655,401 2,758,957,722 2,423,052,553

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,003,159,772 4,571,871,474 4,165,666,925 4,133,574,550



12 4 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำา รขาดทุน
สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 6 3,697,299,870 3,880,171,798 2,295,844,987 3,506,659,619

ดอกเบี้ยรับ 6 3,200,283 11,029,496 63,530,044 16,163,372

รายได้อื่น 6 36,394,961 63,831,087 22,118,152 43,118,545

รวมรายได้ 3,736,895,114 3,955,032,381 2,381,493,183 3,565,941,536

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 6 2,946,647,433 3,242,393,750 1,627,211,616 2,819,925,685

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 349,798,970 332,262,966 291,016,992 262,768,219

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 7,030,481 127,330 (286,759) (17,165,551)

รวมค่าใช้จ่าย 3,303,476,884 3,574,784,046 1,917,941,849 3,065,528,353

ก�าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  433,418,230  380,248,335  463,551,334  500,413,183 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 14  (32,941,177)  -  -  - 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  400,477,053  380,248,335  463,551,334  500,413,183 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 6  (17,033,628)  (4,753,765)  (16,489,375)  (3,931,497)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  383,443,425  375,494,570  447,061,959  496,481,686 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30  (98,337,639)  (74,543,829)  (89,132,575)  (97,355,002)

ก�าไรส�าหรับปี  285,105,786  300,950,741  357,929,384  399,126,684 

การแบ่งปันก�าไร 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 290,756,099 305,963,357 357,929,384 399,126,684

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ 
   บริษัทย่อย (5,650,313) (5,012,616)

285,105,786 300,950,741

ก�าไรต่อหุ้น 31 0 0

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.057 0.063 0.070 0.082

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.057 0.062 0.070 0.081



12 5รายงานประจำาป 2

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำา รขาดทุนเบดเสรจ
สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

(หน่วย : บาท)

หมำยเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไรส�าหรับปี  285,105,786  300,950,741  357,929,384  399,126,684 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  (122,791)  3,813,341  -  - 

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  (122,791)  3,813,341  -  - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย 25  6,888,927  (1,835,483)  6,588,121  (1,104,941)

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 30  (1,377,785)  367,097  (1,317,624)  220,988 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้  5,511,142  (1,468,386)  5,270,497  (883,953)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  5,388,351  2,344,955  5,270,497  (883,953)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  290,494,137  303,295,696  363,199,881  398,242,731 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  296,011,469  309,750,052  363,199,881  398,242,731 

ส่วนท่ีเป็นของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย  (5,517,332)  (6,454,356)

 290,494,137  303,295,696 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



12 6 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  383,443,425  375,494,570  447,061,959  496,481,686 
รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  114,097,891  79,401,685  98,919,787  61,841,270 
   หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)  7,030,481  127,330  (286,759)  (17,165,551)
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น  17,256,786  15,641,691  5,377,428  15,336,169 
   ก�าไรจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  (430,531)  (36,362,321)  (402,495)  (27,730,902)
   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  920,276  70,714  909,372  62,166 
   ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  462,888  -  462,888 
   ก�าไรจากการเลิกการร่วมค้า  -  (34,472)  -  - 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  32,941,177  -  -  - 
   ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  506,447  3,813,682  459,532  3,350,266 
   ปรับปรุงจากการยกเลิกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ไม่เข้าเงื่อนไข  (644,617)  -  (545,373)  - 
   กลับรายการต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  -  (51,122,170)  -  (51,122,170)
   ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  4,984,576  8,940,635  4,984,576  1,053,927 
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  13,487,194  7,511,967  11,467,676  6,593,355 
   ดอกเบี้ยรับ  (3,200,283)  (11,029,496)  (63,530,044)  (16,163,372)
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  17,420,993  3,690,495  17,086,153  3,336,074 
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
   และหนี้สินด�าเนินงาน  587,813,815  396,607,198  521,501,812  476,335,806 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  215,011,538  245,417,289  218,733,603  195,453,594 
   รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ  (756,017,572)  (621,119,716)  (189,271,308)  (551,715,265)
   ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  76,556,376  (86,430,310)  100,973,985  (74,430,905)
   เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  (368,548,031)  (55,735,254)  (24,593,145)  (22,588,064)
   งานระหว่างก่อสร้าง  27,151,379  (11,011,127)  -  16,106,866 
   วัสดุก่อสร้าง  999,168  4,329,358  999,168  4,329,358 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  25,086,993  (22,575,097)  14,647,001  (6,429,239)
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  967,480  (4,642,337)  1,012,981  (4,761,974)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (88,365,560)  54,475,393  (56,882,047)  (15,099,869)
   ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ  (37,382,499)  681,072,358  (547,397,146)  692,930,177 
   รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า  -  (148,931,097)  -  (148,931,097)
   เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  13,827,163  9,672,883  (1,365,126)  9,214,015 
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง  24,754,283  211,905,264  (1,127,242)  (16,647,473)
   ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  (9,780,877)  (22,460,001)  (6,122,488)  (8,361,511)
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (31,037,515)  (3,367,598)  (19,915,428)  (9,870,915)
   ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  (1,206,097)  (457,334)  (1,065,247)  - 
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (320,169,956)  626,749,872  10,129,373  535,533,504 
   เงินสดรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  14,416,694  -  14,416,694  - 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (83,188,338)  (115,584,780)  (71,822,164)  (106,046,541)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (388,941,600)  511,165,092  (47,276,097)  429,486,963 



12 7รายงานประจำาป 2

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น) (360,770) 36,796 (360,770) 36,796

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้�าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 20,042,060 (1,798,877) 3,356,698 10,315,920

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น - - (810,921,189) (455,063,476)

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - - - (300,000,000)

เงินสดรับจากการเลิกการร่วมค้า - 103,741 - -

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (906,048,095) - - -

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น - (405,225,624) - -

ดอกเบี้ยรับ 4,669,882 7,809,611 6,733,708 16,991,839

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 791,245 75,870,781 763,207 65,624,288

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (150,282,645) (303,399,162) (150,203,815) (281,271,301)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,937,874) (1,940,165) (6,937,874) (1,577,965)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,038,126,197) (628,542,899) (957,570,035) (944,943,899)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 104,254,642 - 104,254,642 -

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว - (30,500,000) - (30,500,000)

เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 558,000,000 100,000,000

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - (528,000,000) (100,000,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - 726,000,000 - 726,000,000

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ - (12,870,000) - (12,870,000)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ - 7,310,526 - 7,310,526

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 18,478,578 37,573,666 18,478,578 37,573,666

จ่ายเงินปันผล (45,635,120) (11,535,246) (45,635,120) (11,535,246)

บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม - (10,642,953) - -

ดอกเบี้ยจ่าย (16,869,075) (2,605,227) (16,512,737) (2,250,806)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง (13,584,242) (4,632,841) (8,600,523) (2,229,550)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 246,644,783 798,097,925 281,984,840 811,498,590

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 21,058 2,050,021 - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,180,401,956) 682,770,139 (722,861,292) 296,041,654

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,289,427,603 606,657,464 751,701,030 455,659,376

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 109,025,647 1,289,427,603 28,839,738 751,701,030

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



12 8 บริษัท ทีอาร์ซ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - 43,603,944 - 24,830,501

ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ช�าระเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น (21,642,592) 17,904,367 (21,626,892) 17,968,219

ซื้อสินทรัพย์โดยหักกลบลบหนี้กับเงินทดรองจ่าย - - - 7,308,816

โอนวัสดุก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง 6,202,823 - 6,202,823 -

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ 1,531,538 190,920 1,444,946 190,920

จ่ายหุ้นปันผล 71,304,510 103,817,200 71,304,510 103,817,200

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
   ประกันภัย 6,888,927 (1,835,483) 6,588,121 (1,104,941)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

1. ข้อมูลทั่วไป
  บริษทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้และมภีมูลิ�าเนาในประเทศไทย ธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ

คือ การให้บริการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ก�าหนดในพระราชบญัญัตวิชิาชีพบญัช ีพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิน

ตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงิน

ฉบับภาษาไทยนี้

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และ

บริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ข) บริษทัฯ จะถอืว่ามีการควบคุมกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืบรษิทัย่อยได้ หากบรษิทัฯ มสีทิธิได้รับหรอืมส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการ

ที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่

บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัท

ย่อยสองแห่งมีนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างจากกลุ่มบริษัท ได้แก่ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี อย่างไรก็ตาม ไม่มีการปรับปรุงผลแตกต่าง

ดังกล่าวเนื่องจากผลจากการใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกันไม่เป็นสาระส�าคัญต่อก�าไรขาดทุนรวมในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2559
ร้อยละ

2558
ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ไทย 99.99 99.99

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท ลงทุนในกิจการอื่น สาธารณรัฐเมอริเชียส 100.00 100.00

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
บริษัท กิจการร่วมค้า ซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)
ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง ไทย - 91.83

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 
(ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง ไทย 49.00 49.00

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท 
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท)

ลงทุนในกิจการอื่น ฮ่องกง 100.00 100.00

TRC Middle East LLC 
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 70.00 70.00

TRC Engineering LLC 
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 70.00 70.00
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จ) สินทรัพย์และหนีส้นิตามงบการเงนิของบรษิทัย่อยซึง่จดัตัง้ในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะ

เวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รายปี ผลต่างซึง่เกดิขึน้จากการแปลงค่าดงักล่าว

ได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แล้ว 

ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ 

และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯ จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนว

ปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัใช้ในอนาคต

  ในระหว่างปีปัจจบุนั สภาวชิาชพีบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการ

บัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

  ฝ่ายบริหารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรงุ 

และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนีก้�าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส�าหรบัการบนัทกึบญัชเีงินลงทุนในบริษทัย่อย เงินลงทนุในบรษิทัร่วม และเงินลงทนุใน

การร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี ้กจิการต้องใช้วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส�าหรับเงนิลงทนุแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืก

บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง

  ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบริษทัฯ และบรษิทัย่อยอยูร่ะหว่างการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมต่ีองบการเงินในปีทีเ่ริม่น�ามาตรฐานดังกล่าวมาถอื

ปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

 รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

  บริษทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายได้จากการให้บรกิารตามสญัญาก่อสร้างระยะยาวตามวธิอีตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ (Percentage of completion 

method) จากการประเมนิของวศิวกรโครงการ โดยได้พจิารณาอตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ซึง่ค�านวณโดยการเปรียบเทยีบต้นทนุงานก่อสร้างท่ีเกดิขึน้

จรงิแล้วจนถงึวนัสิน้ปีกับต้นทุนงานก่อสร้างทัง้หมดทีค่าดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาประกอบด้วย โดยจะต้ังค่าเผือ่ผลขาดทุนส�าหรบัโครงการ

ก่อสร้างทัง้จ�านวนเม่ือทราบแน่ชดัว่าโครงการก่อสร้างน้ันจะประสบผลขาดทุน

  รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ” ใน งบแสดงฐานะการเงิน
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 ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

  เงนิปันผลรบัถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

  ต้นทนุในการให้บริการงานก่อสร้างค�านวณโดยการจดัสรรต้นทุนงานก่อสร้างท้ังหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของแต่ละโครงการ (โดยค�านงึถงึต้นทนุ

ทีเ่กดิขึน้จรงิด้วย) แล้วจงึรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของก�าไรหรอืขาดทุนตามอัตราส่วนของงานท่ีแล้วเสรจ็

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

  ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังมิได้จัดสรรเข้าเป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่าง

ก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน

  งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทนุของวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอืน่ทีเ่กดิขึน้ใน แต่ละโครงการ ซึง่แสดงตามราคาทนุหรอื

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

  ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

  เมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

  ทีด่นิแสดงมูลค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ (ถ้ามี)

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคารและส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า 3 - 30 ปี

  เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี

  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 ปี

  ยานพาหนะ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์น้ันเกดิการด้อยค่า บรษัิทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวน

ระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธีิการตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตัีวตนดังกล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของก�าไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์

  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 3 - 10 ปี

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง

ท�าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

  สญัญาเช่าทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถอืเป็นสญัญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายติุธรรมของสินทรพัย์ท่ีเช่าหรอืมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

แล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า ภาระผูกพันตามสญัญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบันทึกในส่วนของ

ก�าไรหรอืขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ท่ีได้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ทีเ่ช่า

  สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปยังผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

ด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.10 เงินตราต่างประเทศ

  บริษทัฯ แสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ รายการต่างๆ

ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซึ่ง

อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  ก�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัว

ตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่

คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย์มมีลูค่าต�า่กว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ทัง้นีม้ลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืหมายถงึมลูค่ายตุธิรรมหกัต้นทนุ

ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษี

ที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลัง

พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสม

กับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้น

ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอสิระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มคีวามเกีย่วข้องกนั

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

  หากในการประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งชีท้ีแ่สดงให้เหน็ว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสนิทรัพย์ทีร่บัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไป

หรือลดลง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับ
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รู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหาก

กิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อย

ค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�าไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่า

ตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมีภาระส�าหรบัเงินชดเชยทีต้่องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ และบริษทัย่อย

ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผล

ประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

  ผลก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภยัส�าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรบั

รู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุน 

  ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ�านวนในก�าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุน

การปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.13 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้นและบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�านวณจากก�าไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง

ไม่ได้ใช้นั้น
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  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�าการปรับ

ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

  บริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการที่ได้บนัทกึ

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าว

เป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายใน

ตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วย

มลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีี่ไม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องส�าหรบัสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีมี่ลกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายใน

ตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และ

พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

  ล�าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตาม

ประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�าระด้วยตราสารทุน

  บริษัทฯ รับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่ก�าหนดไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

  ในการประมาณมูลค่ายตุธิรรมของการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ดังกล่าว ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิจิในการวดัมูลค่า รวมทัง้สมมติฐานต่างๆ 

ที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้นและอัตราเงินปันผล เป็นต้น

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
  ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม่

แน่นอนเสมอ การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่้งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมลูท่ีแสดงในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัท สหการวิศกร จ�ากัด มีอ�านาจควบคุมในกิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ ถึงแม้ว่าบริษัท สหการ

วิศกร จ�ากัด จะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในกิจการร่วมค้าดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีน้อยกว่าก่ึงหน่ึง ท้ังน้ี เนื่องจาก

บริษทั สหการวิศกร จ�ากดั เป็นผูถ้อืหุน้ทีมี่เสยีงส่วนใหญ่และสามารถสัง่การกจิกรรมทีส่�าคญัของกจิการร่วมค้าดงักล่าวได้ ดงัน้ัน กจิการร่วมค้า 

ไฮโดรเท็ค สหการ จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องน�ามารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมใน

กิจการดังกล่าว

 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน�ามาค�านวณ

จ�านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการ

พิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

 ประมาณการหนี้สินส�าหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิส�าหรบัการเรยีกร้องการรบัประกนัผลงานทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากโครงการก่อสร้างที่ได้เสรจ็

สิ้นในระหว่างปี โดยพิจารณาจากปริมาณการซ่อมแซมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รายการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่ารายจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน 

 ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้าง

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนส�าหรับโครงการก่อสร้างท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะมีต้นทุนเกิดขึ้นอีก โดย

พิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้างและต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนจบโครงการ

 ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิจากค่าปรับจากความล่าช้าส�าหรบัโครงการที่ไม่สามารถส่งมอบงานให้เสร็จทนัภายในเวลาที่

ก�าหนด โดยพิจารณาจากอัตราค่าปรับตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาและเป็นจ�านวนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต

 สัญญาเช่า 

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่า

ดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจาก

ลูกหน้ีแต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา

ราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ

แบบจ�าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�านึงถึงความเสี่ยงทางด้าน

เครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

และการเปิดเผยล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

  บริษทัฯ และบรษิทัย่อยจะตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนเมือ่มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคญัและเป็นระยะเวลา

นานหรือเมือ่มข้ีอบ่งชีข้องการด้อยค่า การทีจ่ะสรปุว่าเงินลงทนุดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส�าคัญหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้จ�าเป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิก

ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าหาก

คาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนต�า่กว่ามูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณ์

รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้

เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและ
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ขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดย

พิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

  หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ

ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ

คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 36

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย

สามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ
นโยบายการกำาหนดราคา

2559 2558 2559 2558
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง - - 12 8 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ - - 62 8 อัตราร้อยละ 3.5 - 5.0 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่าย - - 1 - อัตราร้อยละ 2.0 - 2.5 ต่อปี
  (2558: ร้อยละ 5.5 ต่อปี)

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 273 - 273 - ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า 2 2 2 2 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 133 1,132 133 1,132 ต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า - 1 - 1 ราคาตามสัญญา

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

บริษัทย่อย - - 70,338 7,180

บริษัทร่วม 16,086 24 16,086 24

กิจการร่วมค้า 61,380 70,134 61,380 70,134

ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย - 13,464 - -

รวม 77,466 83,622 147,804 77,338

  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
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  ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ

การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทร่วม 135,947 - 135,947 -
กิจการร่วมค้า 235,657 478,026 235,657 478,026

รวม 371,604 478,026 371,604 478,026
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วม 2,894 - 2,894 -
กิจการร่วมค้า 43,196 32,364 43,196 32,364

รวม 46,090 32,364 46,090 32,364
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 2,616 498,215
รวม - - 2,616 498,215
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 1,306,517 -
รวม - - 1,306,517 -
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)

บริษัทย่อย - - 39,359 11,168
รวม - - 39,359 11,168
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วม 68,211 - 68,211 -
กิจการร่วมค้า - - - -

รวม 68,211 - 68,211 -
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 30,000 -
รวม - - 30,000 -

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินเ พาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที่
31 ธนัวาคม 2 เพิ่มขึ้น ลดลง

การปรับปรุง
อัตราแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บริษัทย่อย 442,834 820,293 - (3) 1,263,124
ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท บริษัทย่อย 55,381 - (9,372) - 46,009
TRC Engineering LLC บริษัทย่อย 56,623 - - - 56,623
รวม 554,838 820,293 (9,372) (3) 1,365,756
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (56,623) - - - (56,623)
สุทธิ 498,215 820,293 (9,372) (3) 1,309,133
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  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) และมีก�าหนดช�าระคืน

เมื่อทวงถาม

  เงนิกูยื้มระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัคดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 5.5 ต่อปี) และมกี�าหนดช�าระคืนเมือ่ทวงถาม

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและ

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯมีภาระจากการค�้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.5

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และเงินลงทุนในตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 

ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.25 ถึง 2.07 ต่อปี)

(หน่วย : พันบาท)

เงินให้กู้ยืม ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินเ พาะกิจการ
ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2 เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม 2

บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด บริษัทย่อย - 558,000 (528,000) 30,000

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35 35 34 35

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3 4 3 4

ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - 1 - 1

รวม 38 40 37 40

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินสด 1,522 1,724 714 723

เงินฝากสถาบันการเงิน 67,941 659,138 28,126 450,086

เงินลงทุนในกองทุนรวม 39,563 178,566 - 892

เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน - 450,000 - 300,000

รวม 109,026 1,289,428 28,840 751,701
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหน้ีการค้าเพ่ือเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหนี้การค้าซึ่งใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจ�านวน

ประมาณ 390 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 281 ล้านบาท) (2558: 524 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 503 ล้านบาท)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 71,001 66,313 71,001 66,313

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 3,132 - 3,132 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 74,133 66,313 74,133 66,313

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 293,351 530,901 183,934 436,642

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 36,871 16,492 36,871 16,460

มากกว่า 12 เดือน 13,904 18,391 - 4,383

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 344,126 565,784 220,805 457,485

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,928) (16,311) - (4,383)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,976) (2,081) - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 330,222 547,392 220,805 453,102

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 404,355 613,705 294,938 519,415

ลูกหนี้อื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,333 17,309 11,087 6,304

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 72,011 10,448

อื่นๆ 3,261 5,421 2,677 4,346

รวมลูกหนี้อื่น 6,594 22,730 85,775 21,098

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (127) (127) (9,427) (5,727)

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 6,467 22,603 76,348 15,371

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 410,822 636,308 371,286 534,786
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9. รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

10. วัสดุก่อสร้าง

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 
   ตามสัญญาก่อสร้าง
มูลค่างานตามสัญญา 12,318,555 15,970,882 9,505,832 11,410,511

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 8,635,376 10,461,802 7,025,902 7,641,130

หัก: มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (7,218,145) (9,853,194) (5,994,915) (6,796,225)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 93,428 - -

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกช�าระ 1,762,973 1,023,023 1,122,213 937,258

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (345,742) (320,987) (91,226) (92,353)

รวม 1,417,231 702,036 1,030,987 844,905

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา 87,471 164,027 46,090 147,064

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม  งบการเงินเ พาะกิจการ

ราคาทุน รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ ด้รับ วัสดุก่อสร้างคงเหลือ  สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

วัสดุก่อสร้าง 10,194 20,072 (3,072) (5,748) 7,122 14,324

รวม 10,194 20,072 (3,072) (5,748) 7,122 14,324

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ปี 2556 - 14,416 - 14,416

ปี 2557 14,250 14,250 - -

ปี 2558 7,861 7,861 - -

ปี 2559 6,522 - - -

28,633 36,527 - 14,416

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไร

ก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดย

หน่วยงานของรัฐ

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน
 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ�าซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าไปค�้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารและ

หนังสือค�้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 35.4
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ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

บริษัท สหการวิศวกร  
   จ�ากัด 

ให้บริการงานวิศวกรรม 
   ก่อสร้างสาธารณูปโภค 
   พื้นฐาน

ไทย 500,000,000
บาท

500,000,000
บาท

99.99 99.99 620,894,691 620,947,021

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์  
   ลิมิเต็ท

ผู้ลงทุน สาธารณรัฐ 
   เมอริเชียส

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

1 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

100.00 100.00 32 32

รวม 620,894,723 620,947,053

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (145,071,416) (145,071,416)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 475,823,307 475,875,637

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด

บริษัท กิจการร่วมค้า 
   ซีอาร์สามและ 
   สหการ จ�ากัด

ให้บริการงาน
   วิศวกรรมก่อสร้าง

ไทย - 6,000,000 บาท - 91.83 - 5,509,700

กิจการร่วมค้า  
   ไฮโครเท็ค สหการ

ให้บริการงาน
   วิศวกรรมก่อสร้าง

ไทย 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 49.00 49.00 490,000 490,000

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

ทีอาร์ซี อินเตอร์ 
   เนช่ันแนล ลิมิเต็ท

ผู้ลงทุน ฮ่องกง 10
เหรียญฮ่องกง

10
เหรียญฮ่องกง

100.00 100.00 33 33

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

TRC Middle  
   East LLC 

ให้บริการงาน
   วิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

150,000
Omani Rial

150,000
Omani Rial

70.00 70.00 12,322,330 12,322,330

TRC Engineering 
   LLC

ให้บริการงาน
   วิศวกรรมก่อสร้าง

สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

250,000
Omani Rial

250,000
Omani Rial

70.00 70.00 13,654,506 13,654,506

รวม 26,466,869 26,466,869

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (25,976,836) (13,654,506)

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ - สุทธิ 490,033 12,812,363

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงในราคาทุนของบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากการท่ีบริษัทฯออกใบส�าคัญแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

ให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้บริษัทย่อย

เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินโครงการของกิจการร่วมค้า  ไฮโดรเท็ค สหการ โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จ�ากัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก�าไร

และขาดทุน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการด�าเนินการ

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการ จดทะเบียนเลิกบริษัท กิจการ

ร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด และได้ช�าระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 บริษัท กิจการ

ร่วมค้าซีอาร์สามและสหการ จ�ากัด ได้ด�าเนินการคืนเงินลงทุนให้กับบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว
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  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการปิดบริษัท TRC Middle East LLC 

และ TRC Engineering LLC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าว อยู่ระหว่างด�าเนินการปิดบริษัท

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

  เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 TRC International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ของบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) (APOT) โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ APOT จ�านวน 250,000 

หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นจ�านวนเงิน 50 ล้านบาท 

  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 มีมติอนุมัติให้ TRC Investment Limited บริษัทย่อยที่

สาธารณรัฐเมอริเชียส 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 ได้จ่ายเงนิค่าหุน้งวดที ่1 จ�านวน 355 ล้านบาทตามเงือ่นไขการช�าระเงนิให้แก่ผูข้ายตามสญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Sale and Purchase 

Agreement หรือ “SPA”) และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ได้รับโอนหุ้น APOT จ�านวน 1.8 ล้านหุ้น 

  ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 2559 TRC Investment Limited ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 4 รวมจ�านวน 4.5 ล้านหุ้น เป็น

เงิน 906 ล้านบาท ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 (ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment 

Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79) ของทุนที่ช�าระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของ APOT ที่ 

2,688 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จัดประเภทเงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

14.2 ส่วนแบ่งขาดทุน

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม ดังนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วน ด้เสีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด  
   (มหาชน)

ขุดเจาะเหมืองแร่ ไทย 23.43 - 1,261,274 - 1,231,926 -

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด  
   (มหาชน)

ขุดเจาะเหมืองแร่ ไทย 2.79 - 100,000 - 96,407 -

รวม 1,361,274 - 1,328,333 -

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างป

2559 2558

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด (มหาชน) 32,941 -

รวม 32,941 -
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14.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส�าคัญ

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

  สรุปรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

15. เงินลงทุนในการร่วมค้า
  เงินลงทุนในการร่วมค้ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  งบการเงนิรวมส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ ไม่ได้บันทกึส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-

ทีอาร์ซี เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ ได้รับงานส่วนที่รับผิดชอบมาด�าเนินการ ซึ่งผลก�าไรจากการด�าเนินงานได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว 

(หน่วย : ล้านบาท)

2559

สินทรัพย์หมุนเวียน 330

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,595

หนี้สินหมุนเวียน 184

หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,020

สินทรัพย์ - สุทธิ 1,721

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 26.22

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ ในสินทรัพย์ - สุทธิ 451

การตัดรายการระหว่างกัน (7)

ค่าความนิยม 884

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 1,328

(หน่วย : ล้านบาท)

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

รายได้ 4

ก�าไร (ขาดทุน) (101)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (101)

(หน่วย : พันบาท)

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินรวม

สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วน ด้เสีย

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วน
ด้เสีย

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ

กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี รับเหมาก่อสร้าง 30 30 2,376 2,376 2,376 2,376 - -

รวม 2,376 2,376 2,376 2,376 - -
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16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  เงินลงทุนระยะยาวอื่นตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2559 มีมติอนุมัติการตัดจ�าหน่ายเงินลงทุนในหุ้นบริษัท เอเชีย 

แอฟริกา เอ็นเนอจี ลิมิเต็ด จ�ากัด และบริษัท เรนโบว์ พาวเวอร์ อินทิเกร็ดเต็ด คอนเซ็ปต์ จ�ากัด เนื่องจากไม่มีการด�าเนินกิจการใดๆ เป็น

ระยะเวลาหลายปี และไม่มีแผนการด�าเนินธุรกิจต่อ

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน

2559 2558 2559 2558 2559 2558

ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซีอินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท

เอเชีย แอฟริกา เอ็นเนอจี ลิมิเต็ด ผู้ลงทุน ฮ่องกง - 64 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

- 5.00 - 2,010

เรนโบว์ พาวเวอร์ อินทิเกร็ดเต็ด
  คอนเซ็ปต์ 

พัฒนาและลงทุนใน 
  อุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ

สาธารณรัฐ
  ไนจีเรีย

- 6,957 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

- 8.00 - 243,518

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด  
  (มหาชน)

ขุดเจาะเหมืองแร่ ไทย - 2,060,837,300 
บาท

- 8.61 - 355,225,624

ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ�ากัด  
  (มหาชน)

ขุดเจาะเหมืองแร่ ไทย - 2,060,837,300 
บาท

- 3.64 - 100,000,000

รวม - 455,471,152

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน - (245,528)

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ - 455,225,624

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 114,791 220,844 3,341 168,800 89,443 103,303 12,671 713,193

ซื้อเพิ่ม 40,158 375 - 258,959 14,767 16,882 38,298 369,439

จ�าหน่าย (12,887) (25,249) - (13,003) (16,788) (32,029) - (99,956)

ตัดจ�าหน่าย - - - (295) (147) - - (442)

โอนเข้า (ออก) - 15,766 - 31,066 108 - (46,940) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 423 - 1,903 1,843 1,080 - 5,249

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 142,062 212,159 3,341 447,430 89,226 89,236 4,029 987,483

ซื้อเพิ่ม - 36 - 52,751 9,070 13,067 58,469 133,393

จ�าหน่าย - - - (121) (4) (3,156) - (3,281)

ตัดจ�าหน่าย - - (3,341) (4,599) (1,962) (17) - (9,919)

โอนเข้า (ออก) - 573 - 4,234 578 - (5,385) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 142,062 212,768 - 499,695 96,908 99,130 57,113 1,107,676
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 20,255 3,229 133,607 48,496 52,606 - 258,193

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 8,936 63 39,844 14,413 14,769 - 78,025

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย - (17,709) - (7,158) (16,521) (18,742) - (60,130)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   - - - (251) (120) - - (371)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 406 - 1,878 1,734 1,047 - 5,065

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 11,888 3,292 167,920 48,002 49,680 - 280,782

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,667 37 74,405 13,921 16,169 - 112,199

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   - - - (62) (4) (2,854) - (2,920)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย - - (3,329) (3,768) (1,897) (5) - (8,999)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 19,555 - 238,495 60,022 62,990 - 381,062

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 142,062 200,271 49 279,510 41,224 39,556 4,029 706,701

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 142,062 193,213 - 261,200 36,886 36,140 57,113 726,614

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2558 (38 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 78,025

2559 (71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 112,199

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 113,201 216,370 3,341 71,169 62,746 72,326 12,671 551,824

ซื้อเพิ่ม 40,158 375 - 225,605 14,733 14,439 38,298 333,608

จ�าหน่าย (12,887) (20,352) - (4,521) (348) (19,557) - (57,665)

ตัดจ�าหน่าย - - - (274) (117) - - (391)

โอนเข้า (ออก) - 15,766 - 31,066 108 - (46,940) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 140,472 212,159 3,341 323,045 77,122 67,208 4,029 827,376

ซื้อเพิ่ม - 36 - 52,711 9,047 13,067 58,469 133,330

จ�าหน่าย - - - (121) (4) (2,956) - (3,081)

ตัดจ�าหน่าย - - (3,341) (4,555) (1,768) (17) - (9,681)

โอนเข้า (ออก) - 573 - 4,234 578 - (5,385) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 140,472 212,768 - 375,314 84,975 77,302 57,113 947,944
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
สินทรัพย์เช่า

เครื่องมือ
และ

อุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 16,097 3,229 48,701 27,712 30,635 - 126,374

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 8,730 63 30,420 10,798 10,509 - 60,520

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   - (12,939) - (109) (258) (6,466) - (19,772)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   - - - (235) (94) - - (329)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 11,888 3,292 78,777 38,158 34,678 - 166,793

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 7,667 37 64,102 12,994 12,298 - 97,098

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่จ�าหน่าย   - - - (62) (4) (2,654) - (2,720)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับส่วนที่ตัดจ�าหน่าย   - - (3,329) (3,730) (1,708) (5) - (8,772)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 19,555 - 139,087 49,440 44,317 - 252,399

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 140,472 200,271 49 244,268 38,964 32,530 4,029 660,583

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 140,472 193,213 - 236,227 35,535 32,985 57,113 695,545

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2558 (35 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 60,520

2559 (70 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขายและให้บริการก่อสร้าง ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 97,098

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน

หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ 153 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 84 ล้านบาท) (2558: 122 ล้านบาท 

เฉพาะของบริษัทฯ: 67 ล้านบาท)

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมียอดคงเหลอืของเครือ่งมอืและยานพาหนะซึง่ได้มาภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน โดยมี

มูลค่าสทุธติามบญัชเีป็นจ�านวนประมาณ 34 ล้านบาท (เฉพาะของบรษิทัฯ: 21 ล้านบาท) (2558: 45 ล้านบาท เฉพาะของบรษิทัฯ: 25 ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้น�าที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ�านวน 100 ล้านบาท ไปจดจ�านองไว้กับธนาคารเพื่อค�้า

ประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

ราคาทุน 23,481 22,706

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (8,970) (8,736)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 14,511 13,970

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน 15,094 14,319

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (7,071) (6,914)

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 8,023 7,405
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  การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

19.  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค�้าประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

21. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 8,023 8,832 7,405 8,520

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 8,387 1,031 8,387 669

ตัดจ�าหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ตัดจ�าหน่าย - (463) - (463)

ค่าตัดจ�าหน่าย (1,899) (1,377) (1,822) (1,321)

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 14,511 8,023 13,970 7,405

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 319,886 429,239 181,645 290,841

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 39,356 11,168

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,541 26,705 3,518 26,665

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3 -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 118,025 96,840 107,190 82,998

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 441,452 552,784 331,712 411,672

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

การรับประกัน
ลงาน

ลขาดทุนจาก
โครงการก่อสร้าง

ค่าปรับ
ความล่าช้า รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 28,911 244 5,168 34,323

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 12,336 5,000 498 17,834

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (16,000) (1,593) (4,867) (22,460)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (7,850) (244) (799) (8,893)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 17,397 3,407 - 20,804

(หน่วย : พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อป)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3.30% - 3.40% 30,000 -

ทรัสต์รีซีท 3.36% 74,255 -

รวม 104,255 -
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

การรับประกัน
ลงาน

ลขาดทุนจาก
โครงการก่อสร้าง

ค่าปรับ
ความล่าช้า รวม

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 17,000 - - 17,000

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (6,573) (3,208) - (9,781)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (5,016) - - (5,016)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 22,808 199 - 23,007

ชื่อของหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2560”

จ�านวนเงิน 100 ล้านบาท 

อาย ุ 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 

วันที่ออกหุ้นกู ้ 8 กรกฎาคม 2558

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

การรับประกัน
ลงาน

ลขาดทุนจาก
โครงการก่อสร้าง

ค่าปรับ
ความล่าช้า รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 19,660 - - 19,660

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 7,000 - 498 7,498

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (7,863) - (498) (8,361)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (6,444) - - (6,444)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 12,353 - - 12,353

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 17,000 - - 17,000

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (6,122) - - (6,122)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (5,016) - - (5,016)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 18,215 - - 18,215

22. หุ้นกู้
  บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ ครบกำาหนด
งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 ร้อยละ 4.68 2 ปี 8 กรกฎาคม 2560 100,000 100,000

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ร้อยละ 4.40 2 ปี 10 มีนาคม 2561 200,000 -

300,000 100,000

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (100,000) -

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 200,000 100,000

  รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

  1. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560
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ชื่อของหุ้นกู้ “หุ้นกู้บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนด ไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2561”

จ�านวนเงิน 200 ล้านบาท 

อาย ุ 2 (สอง) ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 

วันที่ออกหุ้นกู ้ 10 มีนาคม 2559

อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

ระยะเวลาการช�าระดอกเบี้ย ช�าระปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 10 มีนาคม, 10 มิถุนายน, 10 กันยายน และวันที่ 10 ธันวาคม
ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 10 มิถุนายน 2559

การช�าระเงินต้น ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ 10 มีนาคม 2561

 2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561

  ทัง้น้ี ภายใต้ข้อก�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้บรษิทัฯ ต้องปฏบัิตติามข้อก�าหนดและหน้าทีบ่างประการซึง่รวมถงึการด�ารงอตัราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และอัตราความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt-Service Coverage Ratio) ให้เป็นไป

ตามสัดส่วนที่ก�าหนดไว้ในสัญญาตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ หนี้สินให้หมายถึงเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าเครื่องมือและยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมี

ก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.68 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้

ระยะเวลาการช�าระดอกเบี้ย ช�าระปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 8 มกราคม, 8 เมษายน, 8 กรกฏาคม และวันที่ 8 ตุลาคม
ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 8 ตุลาคม 2558 

การช�าระเงินต้น ในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่ 8 กรกฎาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 31,953 47,275 16,919 26,464

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (1,933) (3,671) (689) (1,634)

รวม 30,020 43,604 16,230 24,830

หัก: ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (12,806) (12,532) (8,997) (8,600)

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ - สทุธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี 17,214 31,072 7,233 16,230

(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

ม่เกิน 1 ป 1  3 ป รวม ม่เกิน 1 ป 1  2 ป รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า 13,961 17,992 31,953 9,545 7,374 16,919

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,155) (778) (1,933) (548) (141) (689)
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายท้ังสิ้น

ตามสัญญาเช่า 12,806 17,214 30,020 8,997 7,233 16,230
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(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

ม่เกิน 1 ป 1  4 ป รวม ม่เกิน 1 ป 1  2 ป รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเช่า 14,270 33,005 47,275 9,545 16,919 26,464

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (1,738) (1,933) (3,671) (945) (689) (1,634)
มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น

ตามสัญญาเช่า 12,532 31,072 43,604 8,600 16,230 24,830

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม

2559 2558
ลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 33,953 - 33,953 25,048 - 25,048

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 7,263 1,102 8,365 6,896 - 6,896

ต้นทุนดอกเบี้ย 726 85 811 616 - 616

ต้นทุนบริการในอดีต - 4,311 4,311 - - -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ (136) - (136) (3,099) - (3,099)

ส่วนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมตทิางการเงนิ (101) - (101) 2,836 - 2,836

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (6,652) - (6,652) 2,098 - 2,098

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (1,206) (1,206) (457) - (457)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - - 15 - 15

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 35,053 31,072 39,345 33,953 - 33,953

24. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

25. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
  จ�านวนเงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีขายตั้งพัก 11,375 35,206 11,132 28,637

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 7,944 12,773 6,604 7,603

อื่นๆ 1,750 4,414 1,264 2,962

รวม 21,069 52,393 19,000 39,202
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(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558
ลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ลประโยชน์
หลังออก 
จากงาน

ลประโยชน์
ระยะยาวอื่น รวม

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 31,286 - 31,286 23,588 - 23,588

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,086 923 7,009 6,031 - 6,031

ต้นทุนดอกเบี้ย 640 73 713 562 - 562

ต้นทุนบริการในอดีต - 3,746 3,746 - - -

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ (291) - (291)  (3,393) -  (3,393)

ส่วนท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติทางการเงนิ (126) - (126) 2,767 - 2,767

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (6,171) - (6,171) 1,731 - 1,731

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี - (1,065) (1,065) - - -

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 31,424 3,677 35,101 31,286 - 31,286

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�านวนประมาณ 3 ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท) (2558: 7 ล้านบาท เฉพาะบริษัทฯ: 7 ล้านบาท) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการจ่ายช�าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2558: 8 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8 ปี)

  สมมติฐานที่ส�าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

(ร้อยละต่อป) (ร้อยละต่อป) (ร้อยละต่อป) (ร้อยละต่อป)

อัตราคิดลด 2.60 - 2.86 2.55 - 2.93 2.60 2.55

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00 5.00 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ) 0.00 - 17.00 0.00 - 21.00 0.00 - 17.00 0.00 - 21.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองค�า 3.00 - 3.00 -

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ต้นทุนการให้บริการ 6,224 3,404 5,541 2,939

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7,263 4,108 5,927 3,654

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน 13,487 7,512 11,468 6,593
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  ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่�าคญัต่อมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

งบการเงินรวม

ลประโยชน์หลังออกจากงาน ลประโยชน์ระยะยาวอื่น

เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1. เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1.

อัตราคิดลด (2.7) 3.1 (0.3) 0.3

อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.0 (2.6) - -

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (2.9) 0.9 (0.3) 0.3

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

งบการเงินเ พาะกิจการ

ลประโยชน์หลังออกจากงาน ลประโยชน์ระยะยาวอื่น

เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1. เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1.

อัตราคิดลด (2.3) 2.7 (0.2) 0.2

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.6 (2.3) - -

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน (2.5) 0.8 (0.3) 0.2

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

งบการเงินรวม

ลประโยชน์หลังออกจากงาน ลประโยชน์ระยะยาวอื่น

เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1. เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1.

อัตราคิดลด (2.3) 2.6 - -

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.7 (2.4) - -

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

งบการเงินเ พาะกิจการ

ลประโยชน์หลังออกจากงาน ลประโยชน์ระยะยาวอื่น

เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1. เพิ่มขึ้น 1. ลดลง 1.

อัตราคิดลด (2.0) 2.3 - -

อัตราการขึ้นเงินเดือน 2.4 (2.1) - -
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26. ทุนเรือนหุ้น
  จ�านวนหุ้นสามัญ ทุนช�าระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

26.1 อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวนไม่เกิน 570.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาท

26.2 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 655.4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 570.7 ล้านบาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 4,565.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�าหน่ายและเป็นส่วนที่เกิน

จากจ�านวนหุน้สามญัทีต้่องส�ารองไว้ส�าหรบัการใช้สทิธติามใบส�าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัฯ ทีอ่อกให้กบักรรมการและ/หรอืพนกังานของบริษทัฯ

และบริษัทย่อย (ESOP-W2) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

26.3 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 570.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 726.4 ล้านบาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 1,245.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรดังนี้

- เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ�านวนไม่เกิน 570.4 ล้านหุ้น

- เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจ�ากัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้จ�านวนไม่เกิน 675.0 ล้านหุ้น

- เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 จากเหตุการณ์การปรับสิทธิเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ�านวนไม่เกิน 

0.2 ล้านหุ้น

  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 726.4 ล้านบาท จ�านวน 5,811.0 

ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 570.4 ล้านบาท จ�านวน 4,563.5 ล้านหุ้น

รายการ
จำานวนหุ้น จำานวนเงิน ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้น วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

(พันหุ้น) (พันบาท) (พันบาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน - - -

ณ วันต้นปี 5,242,871 655,359

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 1,245,666 155,708 11 พฤษภาคม 2559

ลดลงระหว่างปี (677,549) (84,694) 10 พฤษภาคม 2559

ณ วันปลายปี 5,810,988 726,373

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันต้นปี 4,522,766 565,346 1,010,976

เพิ่มทุนเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล 570,436 71,304 - 26 พฤษภาคม 2559

การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

   ESOP-W2 ครั้งที่ 7 12,064 1,508 8,726 7 มกราคม 2559

   ESOP-W2 ครั้งที่ 8 28,673 3,584 20,750 11 เมษายน 2559

   ESOP-W2 ครั้งที่ 9 2,047 256 1,288 7 กรกฎาคม 2559

ณ วันปลายปี 5,135,986 641,998 1,041,740
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27. ใบส�าคัญแสดงสิทธิ / ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จ�านวน 31,598,200 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 4.70 บาทต่อหุ้น

อัตราการใช้สิทธิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ 1) ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันสุดท้ายของไตรมาส โดยก�าหนดวัน
ใช้สิทธิครั้งแรกเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2559

2) ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในแต่ละ
ครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 12.5 ของจ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร

3) ใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรอืไม่ถกูใช้สทิธิในวนัก�าหนดใช้สทิธิใดๆ สามารถ
สะสมเพื่อน�าไปใช้สิทธิในวันก�าหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขอืน่ ในกรณีที่ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ/หรือพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วน
ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯสามารถน�าใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวมาจัดสรรแก่กรรมการและ

  มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออกเท่ากับ 0.88 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบ

จ�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 และ

อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 3.01

  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขราคาใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิจากเดิม 

4.70 บาทต่อหุ้นเป็น 3.03 บาทต่อหุ้น จากการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิดังกล่าว ท�าให้มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิ

ที่ออกเท่ากับ 1.21 บาท ค�านวณโดยใช้แบบจ�าลองการก�าหนดราคาสิทธิตามแบบจ�าลอง Black-Scholes Merton ข้อมูลน�าเข้าแบบจ�าลอง

ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันที่ก�าหนดราคาใหม่ ซึ่งเท่ากับ 3.38 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.03 บาท ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ 63.18 ความ

คาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1.65 อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ 2.22

  เมือ่วันที ่29 เมษายน 2558 ทีป่ระชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตักิารจ่ายหุน้ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ�านวน 

830.5 ล้านหุ้น (หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น) และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ บริษัทฯ จึงปรับสิทธิตามข้อก�าหนดของ ESOP - W2 

ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิ
(ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ
(บาท หุ้น)

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่

ESOP-W2 1 5 3.03 0.606

  เมือ่วันที ่27 เมษายน 2559 ทีป่ระชมุสามัญประจ�าปีผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตักิารจ่ายหุน้ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ�านวน 

570.4 ล้านหุ้นดังที่กล่าวในหมายเหตุ 26.1 บริษัทฯ จึงปรับสิทธิตามข้อก�าหนดของ ESOP - W2 ดังนี้
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อัตราการใช้สิทธิ
(ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ
(บาท หุ้น)

เดิม ใหม่ เดิม ใหม่

ESOP-W2 5 5.625 0.606 0.538667

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายส�าหรับ ESOP ดังกล่าว จ�านวน 0.5 ล้านบาท (เฉพาะ

ของบริษัทฯ: 0.5 ล้านบาท) (2558: 3.8 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 3.3 ล้านบาท) ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน พร้อมกับรับรู้

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ด้วยจ�านวนเดียวกัน

  ในระหว่างปี ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ESOP มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  บริษัทฯ ได้ยกเลิกการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ สะสมจนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2559 จ�านวน 858,020 หน่วย เนื่องจากพนักงานผู้ได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวลาออก โดยตามเงื่อนไขการจัดสรร พนักงาน

ที่ลาออกจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบส�าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิครั้งที่ 8 จ�านวน 5,734,643 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจ�านวน 28,673,215 หุ้น ใน

ราคาหุน้ละ 0.606 บาท บริษทัฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2559 และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

  เมือ่วันที ่30 มิถุนายน 2559 ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธิใช้สทิธคิรัง้ท่ี 9 จ�านวน 363,875 หน่วย ซือ้หุน้สามญัจ�านวน 2,046,797 หุน้ ในราคา

หุน้ละ 0.538667 บาท บรษิทัฯ ได้จดทะเบยีนเพิม่ทนุช�าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณชิย์เมือ่วนัที ่7 กรกฎาคม 2559 และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญข้างต้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

28. ส�ารองตามกฎหมาย
 บริษัทฯ

  ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองน้ีจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

 บริษัทย่อยในประเทศ

  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนผลก�าไร ซึ่งบริษัทท�า

มาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส�ารองนั้นจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนทุนของบริษัท ส�ารองตามกฎหมายดังกล่าว

ไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันต้นปี 6,516,143 หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 8 (5,734,643) หน่วย

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 9 (363,875) หน่วย

ยกเลิก (417,625) หน่วย

ณ วันปลายปี - หน่วย
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29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

30. ภาษีเงินได้
  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

  จ�านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

สรุปได้ดังนี้ 

  รายการกระทบยอดจ�านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 547,752 516,382 515,684 433,762

ค่าเสื่อมราคา 112,199 78,025 97,098 60,520

ค่าตัดจ�าหน่าย 1,899 1,377 1,822 1,321

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา 2,280,959 1,952,304 1,521,056 1,574,402

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน 98,042 94,840 95,667 85,139

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 94,947 100,796 89,731 98,257

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว

3,391 (26,252) (598) (902)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 98,338 74,544 89,133 97,355

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลก�าไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 1,378 (367) 1,318 (221)

1,378 (367) 1,318 (221)

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 383,443 375,495 447,062 496,482
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  ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของก�าไรทางภาษีส่วนที่เกินกว่า 30,000 

โอมานเรียล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจ�านวน 231 ล้านบาท (2558: 232 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯ

ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯพิจารณาแล้วคาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�านวน 2 ล้านโอมานเรียล (2558: 2 ล้านโอมานเรียล) ที่บริษัท

ย่อยไม่ได้บันทกึสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัย่อยพจิารณาแล้วเหน็ว่าบรษิทัย่อยอาจไม่มกี�าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่

จะน�าผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ 

31. ก�าไรต่อหุ้น
  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามัญทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรบัจ�านวนหุน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจ�านวนหุน้สามญัทีเ่ปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการ

(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 12% และ 20% 12% และ 20% 20% 20%

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 75,425 74,380 89,412 99,296

ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน 3,059 1,481 - -

ผลกระทบทางภาษีส�าหรับ:

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,665 1,688 2,878 1,703

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (3,102) (2,274) (3,100) (211)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี (57) - (57) (3,433)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,741 - - -

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ - (7,483) - -

ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 13,607 6,752 - -

รวม 19,854 (1,317) (279) (1,941)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 98,338 74,544 89,133 97,355

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 614 1,150 614 1,150

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 3,202 4,161 2,243 2,470

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,869 6,790 7,020 6,257

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 22,692 26,376 - -

รวม 34,377 38,477 9,877 9,877

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 727 58 824 104

รวม 727 58 824 104
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ออกหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุ 26 และได้ปรับปรุง

จ�านวนหุน้สามญัที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุน้ของงวดก่อนทีน่�ามาเปรยีบเทยีบ (ปรบัจ�านวนหุน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจ�านวนหุน้สามญัที่

เปลี่ยนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)

  ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�านวน

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักของหุน้สามัญทีอ่อกอยู่ในระหว่างปีกบัจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯอาจต้องออกเพือ่แปลงหุ้นสามญั

เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�านวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำา รสำาหรับป จำานวนหุ้นสามัญถัวเ ลี่ย 
ถ่วงนำ้าหนัก กำา รต่อหุ้น

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น)
(ปรับปรุงใหม่)

(บาท) (บาท)
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  290,756 305,963 5,127,290 4,843,540 0.057 0.063

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP - W2) - - 6,288 68,042

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด
ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดง
สิทธิ 290,756 305,963 5,133,578 4,911,582 0.057 0.062

งบการเงินเ พาะกิจการ

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำา รสำาหรับป จำานวนหุ้นสามัญถัวเ ลี่ย 
ถ่วงนำ้าหนัก กำา รต่อหุ้น

2559 2558 2559 2558 2559 2558
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท) (บาท)

(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  357,929 399,127 5,127,290 4,843,540 0.070 0.082

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ESOP - W2) - - 6,288 68,042

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด
ก�าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�าคัญแสดง
สิทธิ 357,929 399,127 5,133,578 4,911,582 0.070 0.081
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32. เงินปันผล/หุ้นปันผล

33. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
  บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบ

ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�านวนเงิน 

7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 6 ล้านบาท) (2558: 6 ล้านบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 5 ล้านบาท)

34. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน
  ข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานทีน่�าเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนินงานได้รบัและสอบ

ทานอย่างสม�่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�าเนินงานของส่วนงาน

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 

• ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา

• ส่วนงานขายและบริการอื่น

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด�าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

  ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

จัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�าไรหรือขาดทุนจากการ

ด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมซึง่วดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทนุจากการด�าเนนิงานและสนิทรพัย์รวมในงบการเงนิ 

  การบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการระหว่างส่วนงานทีร่ายงานเป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการบนัทกึบญัชสี�าหรบัรายการธรุกจิกบับคุคลภายนอก

เงินปน ล หุ้นปน ล อนุมัติโดย
จำานวนปน ลจ่าย ปน ลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 45,635 0.010000

หุ้นปันผลจากผลประกอบการปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 71,304 0.015625
รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2559 116,939 0.025625
เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 11,535 0.003472
หุ้นปันผลจากผลประกอบการปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 103,817 0.031250
รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2558 115,352 0.034722
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  ข้อมูลรายได้และก�าไรของส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

มีดังต่อไปนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

การให้บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้บริการ
ระบบ

วิศวกรรม

การให้บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขายและ
บริการอื่น รวมส่วนงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 1,663,429 1,158,542 469,715 - 3,291,686 - 3,291,686

รายได้จากการขายให้บริษัทร่วม - - 272,633 - 272,633 - 272,633

รายได้จากการขายให้กิจการร่วมค้า 132,981 - - - 132,981 - 132,981

ค่าเสื่อมราคา (58,075) (36,103) (19,482) - (113,660) 1,461 (112,199)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (161,564) (96,275) (50,637) - (308,476) - (308,476)

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 194,504 212,030 (19,230) - 387,304 13,550 400,854

รายได้อื่น 36,395

ดอกเบี้ยรับ 3,200

หนี้สงสัยจะสูญ (7,030)

ดอกเบี้ยจ่าย (17,034)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (32,941)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 383,444

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (98,338)

ก�าไรส�าหรับปี 285,106

(หน่วย : พันบาท)

สำาหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2

การให้บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้บริการ
ระบบ

วิศวกรรม

การให้บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขายและ
บริการอื่น รวมส่วนงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงิน
รวม

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 999,061 1,511,593 236,123 1,100 2,747,877 - 2,747,877

รายได้จากการขายให้กิจการร่วมค้า 1,132,295 - - - 1,132,295 - 1,132,295

ค่าเสื่อมราคา (36,160) (27,327) (15,125) (20) (78,632) 607 (78,025)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (148,525) (111,706) (31,834) (81) (292,146) 2 (292,144)

ก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 299,229 111,428 (113,562) 25 297,120 8,395 305,515

รายได้อื่น 63,831

ดอกเบี้ยรับ 11,030

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (127)

ดอกเบี้ยจ่าย (4,754)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 375,495

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (74,544)

ก�าไรส�าหรับปี 300,951
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 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ

เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

  ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนหนึ่งราย เป็นจ�านวนเงินประมาณ 1,368 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วน

งานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ (ปี 2558 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�านวนสามราย เป็นจ�านวนเงิน 2,040 ล้านบาท 968 ล้านบาท และ 

527 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ การให้บริการระบบวิศวกรรม และการให้บริการก่อสร้างงานโยธา)

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนจ�านวนเงิน 7 ล้านบาท (2558: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงงานประกอบ

ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็น

จ�านวนเงินประมาณ 731 ล้านบาท และ 15 ล้านยูโร (เฉพาะของบริษัทฯ: 168 ล้านบาท และ 8 ล้านยูโร) (2558: 1,371 ล้านบาท และ 

2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เฉพาะของบริษัทฯ: 813 ล้านบาท และ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เครื่องจักร รถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะ

เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

จ่ายช�าระ

ภายใน 1 ปี 17 18 17 18

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 27 39 27 38

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ค�้าประกันการก่อสร้างและการประมูลงาน
ก่อสร้าง

1,431 ล้านบาท

1 ล้านเหรียญสหรัฐ 

1 ล้านยูโร

1,634 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

1,173 ล้านบาท

1 ล้านเหรียญสหรัฐ

1,314 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ค�้าประกันการช�าระคืนเงินรับล่วงหน้าและเงิน
ประกันผลงาน

470 ล้านบาท
2 ล้านยูโร

237 ล้านบาท 176 ล้านบาท 94 ล้านบาท

35.4 หนังสือค�้าประกันธนาคาร

  หนังสือค�้าประกันออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

2559 2558 2559 2558

ค�้าประกันอื่นๆ 8 ล้านบาท 9 ล้านบาท 2 ล้านบาท 6 ล้านบาท

รวม 1,909 ล้านบาท

1 ล้านเหรียญสหรัฐ

3 ล้านยูโร

1,880 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

1,351 ล้านบาท

1 ล้านเหรียญสหรัฐ

1,414 ล้านบาท

4 ล้านเหรียญสหรัฐ

35.5 การค�้าประกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการค�้าประกันการช�าระหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน 

23 ล้านบาท (2558: 23 ล้านบาท)

36. คดีฟ้องร้อง
36.1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งมีจดหมายถึงธนาคารแห่งหนึ่งให้ยึดหนังสือค�้าประกันตามข้อเสนอทางการค้าที่บริษัทฯ

ได้วางไว้ต่อธนาคารจ�านวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวได้

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณี

คืนหนังสือค�้าประกันและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 27.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าธรรมเนียมหนังสือค�้า

ประกันตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นว่าการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดัง

กล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ เพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามข้อเสนอทางการค้า

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค�าพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันการยื่นค�าร้องและข้อเสนอ

ขายไฟฟ้า คือ หนังสือค�้าประกันของบริษัทฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 จ�านวน 20 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขให้ บริษัทฯ และธนาคารร่วม

กันหรือแทนกันรับผิดชดใช้เงินจ�านวน 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 29 

ธันวาคม 2554) ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จโดยให้ช�าระภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนอื่นที่บริษัทฯ ฟ้องให้ยกเสียทั้งสิ้น

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ

ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์ต่อศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้

สินที่อาจจะเกิดขึ้นจ�านวน 20 ล้านบาทไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ แล้ว

36.2 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลแพ่งในข้อหาผิดสัญญาจ้างท�าของ และเรียกค่า

เสียหายเป็นจ�านวนเงิน 17.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การในคดีดังกล่าวต่อศาลแพ่ง โดยปฏิเสธค�าฟ้องของคู่กรณี โดยบริษัทย่อยขอให้ศาล

พิพากษายกฟ้องบริษัทย่อย และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าผลงานตามสัญญาดังกล่าวจ�านวน 10.9 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อย ช�าระค่าเสียหายให้กับบริษัทคู่กรณี จ�านวน 11.01 ล้านบาทพร้อม

ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียม 0.1 ล้านบาทแทนคู่กรณี

  แต่บริษัทย่อยยังมีข้อเท็จจริงสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ จึงได้ด�าเนินการย่ืนอุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลช้ันต้น เน่ืองจากบริษัทย่อย และ 

คู่กรณีได้ท�าบันทึกข้อตกลงเลิกสัญญาจ้างเหมาฯคู่กรณีกับบริษัทย่อย เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มีผลให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง

สละสิทธิ์ผลประโยชน์ โดยต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในส่วนของตน โดยไม่เรียกร้องให้ฝ่ายใดต้องรับผิดหรือร่วมกันรับผิดระหว่างกัน และ/หรือ

รับผิดแทนกันกับบุคคลภายนอก แสดงว่าโจทก์ได้สละสิทธิ์โต้แย้ง มีผลให้บริษัทย่อยและโจทก์ตกลงระงับข้อพิพาทกันได้

  เมือ่วันที ่8 กรกฎาคม 2558 บรษิทัย่อยได้ยืน่ค�าร้องขอวางหลกัประกนัตามค�าสัง่ศาลชัน้ต้นเพือ่ของการบงัคบัคด ีและศาลชัน้ต้นมคี�าสัง่เมือ่

วันที ่21 กรกฎาคม 2558 ว่าบรษิทัย่อยวางหลกัประกนัและท�าหนงัสอืค�า้ประกนัแล้วตามรายงานเจ้าหน้าทีฉ่บบัลงวนัที ่8 กรกฎาคม 2558 โดย

วางหลักทรัพย์ อันได้แก่ บญัชเีงนิฝากประจ�าและหนงัสอืรบัรองยอดบญัชเีงินฝากของธนาคารกสกิรไทยเป็นเงินจ�านวน 15.4 ล้านบาท กบัโฉนด

ทีด่นิและหนังสือรับรองการท�าประโยชน์ น.ส. 3 ตัง้อยู ่ต�าบลหนองกระโดน อ�าเภอเมอืงนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ รวมจ�านวน 7 แปลง 

เป็นพืน้ทีร่วม 102 ไร่ 9 งาน 289 ตารางวา พร้อมหนงัสอืรบัรองราคาประเมนิทีด่นิจากส�านกังานทีด่นิจงัหวดันครสวรรค์ ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 

2558 รวมเป็นเงนิ 3.1 ล้านบาท ศาลชัน้ต้นจงึให้งดการบงัคบัคดีไว้ชัว่คราวจนกว่าศาลอทุธรณ์จะมคี�าสัง่เกีย่วกบัค�าร้องขอทเุลาการบงัคบัคดี
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  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษาว่า “ศาลมีค�าพิพากษาให้ยกค�าพิพากษาศาลช้ันต้นให้จ�าหน่ายคดี เพื่อให้โจทก์

และจ�าเลยไปด�าเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน จึงให้ถอนการบังคับคดี” และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีค�าสั่งถอนการอายัดเม่ือวันที่ 28 

ตุลาคม 2558

  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ศาลได้มีค�าสั่งให้คืนหลักประกัน และให้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการอุทธรณ์ จ�านวน 0.2 ล้านบาท และเงิน

ค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนจ�านวน 0.3 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อย

  ต่อมา คู่กรณียื่นฎีกาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และบริษัทย่อยได้ยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 

2559 ศาลฎีกามีค�าพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลแพ่งไม่มีอ�านาจในการพิจารณา และให้โจทก์ไปด�าเนินคดีนี้ในอนุญาโตตุลาการ บริษัทย่อย

เชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงของบริษัทย่อยและข้อกฎหมายสามารถต่อสู้กับคู่กรณีได้ บริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ในบัญชี

36.3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ช�าระเงินค่าเสียหายจาก

การบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ�านวน 13.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาทที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตาม

สัญญาจ้าง และให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 6.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสรจ็ อย่างไรกต็าม คูก่รณีได้ยืน่ค�าให้การต่อศาลปกครองกลางเมือ่วนัที ่20 สงิหาคม 2551 ว่าค่าเสยีหายจากการ

บอกเลิกสัญญาดังกล่าวนั้นสูงเกินจริง และจากรายงานการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการ

ของคู่กรณีได้มีมติจ่ายค่าสินไหมให้กับบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 0.8 ล้านบาทดังนั้นจึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท

  หลังจากนั้นมีการแก้ไขค�าร้องและค�าให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 คู่กรณีได้ยื่นค�าให้การแก้ไขล่าสุดต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือค�้าประกันการเบิก

เงินล่วงหน้าจ�านวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องเรื่องดังกล่าว และให้บริษัทย่อยช�าระเงินจ�านวน 7.7 ล้านบาทที่บริษัท

ย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง

  บริษัทย่อยได้ยื่นค�าร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้คู่กรณีน�าเงินค่า

เสียหายจ�านวน 19.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อด�าเนินการตามสัญญาจ้าง และ

ให้คู่กรณีช�าระเงินค่าเสียหายให้แก่บริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงิน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้น 

  ทัง้น้ี คู่กรณีได้ยืน่ค�าให้การปฏเิสธค�าฟ้องของบรษิทัย่อย โดยคูก่รณขีอให้ศาลพพิากษายกฟ้องคูก่รณ ีและขอให้บรษิทัย่อยคนืเงนิล่วงหน้า

ให้กับคู่กรณี

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีค�าพิพากษาให้บริษัทย่อยได้รับช�าระเงิน 3.3 ล้านบาท และให้ช�าระเงินคืนคู่กรณีจ�านวน 

4.4 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ค�าพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

  เนื่องจากผลของคดียังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงยังมิได้บันทึกรายการไว้ในงบการเงิน

36.4 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและพวก (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ และพวกต่อศาลปกครองชั้นต้นในข้อหาละเมิด และ

เรียกค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระแล้วเสร็จ

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าพิพากษายกฟ้อง แต่ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2556 คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

ปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าแก้อุทธรณ์และขอให้ศาลยกฟ้อง

  เนื่องจากคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลเสียหาย 

(หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวนี้ จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

36.5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้เสียหาย (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกับพวก 8 คน ต่อศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเนื่องจากท�าให้

ขาดรายได้จ�านวน 87.49 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นคัดค้านการขอยกเว้นค่า

ธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นค�าให้การต่อสู้คดีต่อศาลปกครอง 

  เมือ่วันที ่12 มกราคม 2560 บริษทัฯ ได้ย่ืนค�าคดัค้านค�าให้การ และศาลมคี�าส่ังให้บริษัทฯ ท�าค�าให้การเพิม่เติมและย่ืนต่อศาลภายใน 30 วนั

  สถานะคดแีละความเหน็ทางคดีนัน้ยงัอยูร่ะหว่างศาลปกครองพจิารณาส�านวนและก�าหนดฟังค�าพพิากษา อย่างไรกต็าม ผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเสียหาย (หากมี) อย่างเป็นสาระส�าคัญจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว จึงยังมิได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะ

เกิดขึ้นไว้ในบัญชี
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37. ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมแยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 39.6 - 39.6

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

ตราสารอนุพันธ์

   สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 3.7 - 3.7

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพันธ์

   สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 3.0 - 3.0

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 178.6 - 178.6

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนในกองทุนรวม - 0.9 - 0.9
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38. เครื่องมือทางการเงิน
38.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครื่องมือทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ี/เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงาน เงนิให้กูย้มื/เงนิกูย้มื เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค�า้ประกนั เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ หนีส้นิตามสญัญา

เช่าการเงนิ และหุน้กู ้บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยมีความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัเครือ่งมอืทางการเงินดังกล่าวและมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดงันี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บริษทัฯ และบรษัิทย่อยมีความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้า และเงนิให้กูย้มื ฝ่ายบรหิารควบคมุความเสีย่งนี้โดยการ

ก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้

สินเชื่อ จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกช�าระ และเงิน

ให้กู้ยืมระยะสั้นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม หนี้สินตาม

สญัญาเช่าการเงนิ และหุน้กู ้อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอัตราตลาด หรอื

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า 

  ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีส่�าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และส�าหรบัสนิทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงนิทีมี่อตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบก�าหนด หรอื วนัทีม่กีารก�าหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ (หากวนัทีม่กีารก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ป

มากกว่า 1
ถึง  ป

(ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 65 44 109 0.10 - 0.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 411 411 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 87 87 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 1 - 15 - 16 0.37 - 1.30

1 - 80 542 623
หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 104 - - - 104 3.30 - 3.36

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 441 441 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 51 51 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 17 - - 30 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ 100 200 - - 300 4.40 - 4.68

217 217 - 492 926
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ป

มากกว่า 1
ถึง  ป

(ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 450 - 838 1 1,289 0.25 - 2.07

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 636 636 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 164 164 -

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน 16 - 20 - 36 0.10 - 2.38

466 - 858 801 2,125
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 553 553 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 37 37 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13 31 - - 44 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ - 100 - - 100 4.68

13 131 - 590 734

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ป

มากกว่า 1
ถึง  ป

(ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 28 1 29 0.10 - 0.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 371 371 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 46 46 -

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3 1,306 - - 1,309 3.50 - 7.00

3 1,306 28 418 1,755
หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 104 - - - 104 3.30 - 3.36

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 332 332 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 25 25 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 30 - - - 30 2.50

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9 7 - - 16 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ 100 200 - - 300 4.40 - 4.68

243 207 - 357 807
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(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเ พาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด
ม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริงภายใน 1 ป

มากกว่า 1
ถึง  ป

(ร้อยละต่อป)
สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300 - 451 1 752 0.25 - 1.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - 535 535 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 147 147 -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 498 - - - 498 3.50 - 7.00

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกัน - - 3 - 3 0.25 - 2.38

798 - 454 683 1,935
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 412 412 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 26 26 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 9 16 - - 25 4.50 - 5.03

หุ้นกู้ - 100 - - 100 4.68

9 116 - 438 563

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเนือ่งจากการซือ้สนิค้า การให้บรกิารและการให้กูย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ในบางสถานการณ์บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่าง

ประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเ ลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,757 5,734 109 1,194 35.8307 36.0886

ยูโร 8,478 - 167 309 37.7577 39.4388

งบการเงินเ พาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเ ลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3,773 5,750 109 1,194 35.8307 36.0886

ยูโร - - 167 309 37.7577 39.4388

โอมานเรียล 25 25 - - 93.0425 93.7365
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

38.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนีส้นิทางการเงนิทีจ่ะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ ได้แก่ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้าและลกูหน้ีอืน่ 

ลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) หุน้กู้ทีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราคงทีแ่สดงมูลค่ายตุธิรรมโดยการค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้

โดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�าหรับหุ้นกู้ที่มีเง่ือนไขใกล้เคียงกัน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมลูค่ายตุธิรรมซึง่ค�านวณโดยใช้เทคนคิการคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคตและแบบจ�าลองตามทฤษฎีในการประเมนิ

มลูค่า ซึง่ข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ในตลาดทีเ่กีย่วข้อง เช่น อตัราแลกเปลีย่นทนัท ีอตัรา

แลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 

  ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

  มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ มีดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน
จำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

วันครบกำาหนดตามสัญญาจำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ยูโร 5 - 37.89 - 39.27 - มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560

งบการเงินเ พาะกิจการ

สกุลเงิน
จำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

วันครบกำาหนดตามสัญญาจำานวนที่ซื้อ จำานวนที่ขาย

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ยูโร 4 - 37.89 - 39.27 - มีนาคม 2560 - กรกฎาคม 2560

39. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในการบรหิารจัดการทนุทีส่�าคญัของบริษทัฯ คอืการจดัให้มซีึง่โครงสร้างทางการเงินทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนุนการด�าเนนิธรุกจิ

ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น

  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.86:1 (2558: 0.89:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้

สินต่อทุนเท่ากับ 0.51:1 (2558: 0.71:1)

40. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2

มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินรวม งบการเงินเ พาะกิจการ

กำา ร (ขาดทุน) กำา ร (ขาดทุน)

ตราสารอนุพันธ์

   สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (3.7) (3.0)



รายงานประจ ป

2

T - Transparency, Ethics & Integrity  ซ่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม

R - Respect & Trust  เคารพกันและกัน เช่อมั่น ว้ใจ

C - Commitment  มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม รับ ิดชอบต่อสังคม

เลขที่  ซอยสุขาภิบาล  ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 22
โทรศัพท์   2 22  โทรสาร   2 22  

.trc con.com




