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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 เพื่อใหบ้ริการดา้นงานการออกแบบวศิวกรรม 
การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในดา้นงานวาง
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมาก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี งานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ ไดแ้ก่
ผูป้ระกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลงังาน บริษทัฯ ไดข้ยายฐานเงินทุน และการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ 
เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 และยา้ยเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ภายใตก้ลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 
และตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อยูใ่นหมวดธุรกิจบริการรับเหมา
ก่อสร้าง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (ผ่านการทบทวนล่าสุดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 8 
พฤศจกิายน 2560) 

 วสัิยทศัน์ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ใน

อุตสาหกรรมพลงังานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 พนัธกจิ 

1. ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีให้บริการครบวงจรในลกัษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ใน 
งานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน ้ ามนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนดา้นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน เพื่อการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และมัน่คง 

3. ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพโดยค านึงถึงความปลอดภยั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
4. พฒันาการลงทุนในธุรกิจพลงังานและ ปิโตรเคมี 

 เป้าหมาย 
1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ลา้นบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม) 
2. พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 4 โครงการ ภายในปี 2562 
3. ไดรั้บรางวลัมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Class) ภายในปี 2562 

 ค่านิยม 
T - Transparency, Ethics & Integrity ซ่ือสตัย ์โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม 
R - Respect and Trust          เคารพกนัและกนั เช่ือมัน่ไวใ้จ 
C - Commitment         มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อสงัคม 
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2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  
กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 ปี 2556  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญั 5 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงาน 2 โครงการ ดงัน้ี 

- โครงการท่อเช่ือมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 834.01 
ลา้นบาท และ 7.55 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

- โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ภายใตก้ารด าเนินงานของ
กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี สัดส่วนเงินลงทุนระหว่างบริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม 
เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน กบับริษทัฯ เท่ากบัร้อยละ 70:30 มูลค่างาน 4,433.65 ลา้นบาท และ103.45 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงาน 3 โครงการ ดงัน้ี 
- โครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบติัการพลงังานประยกุต ์

จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ลา้นบาท และ 275 ลา้นบาท ตามล าดบั 
- งานก่อสร้างถนน สะพานขา้มคลองชลประทานท่ี 26 และระบบระบายน ้ าเฟส 1 โครงการ TPARK Wang Noi2 

จากบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั มูลค่างาน 163.61 ลา้นบาท  
- งานจา้งเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย ์และงานสุขาภิบาล อาคารเก็บสินคา้ อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 จาก

บริษทั อลูคอน จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ลา้นบาท  
 TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ไดรั้บงาน Front End Engineering and Design (FEED) for 

SR-WWTP Odor Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มูลค่างาน 350,000 โอมาน
เรียล ภายใตค้วามร่วมมือกบับริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนกังานคร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) ดงัน้ี 
- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
- ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป และลดทุนจดทะเบียนท่ีส ารองไวส้ าหรับการเพ่ิมทุนดงักล่าว 

และทุนท่ีส ารองส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 177,858,559 หุ้น   

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอ
ขายต่อผูถื้อหุน้เดิม  

 บริษทัฯ ออกหุน้ปันผลจ านวน 112,146,533 หุน้ และไดรั้บช าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 
31,269,062 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 78.17 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 
425,514,868.50 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 408,293,386.50 บาท 

 เดือนเมษายน 2556 บริษทัฯ ยา้ยจากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ไปเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย  
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 เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัดีเด่น บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ดา้นผลการด าเนินงาน และ
นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จ ากดั” ร่วมกบับริษทั คูโด คองยุง 
จ ากดั พนัธมิตรจากประเทศเกาหลี โดยสหการวิศวกรถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.97 เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

 ปี 2557  

 บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญั 2 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ ก าลงัการผลิต 450 ตนัต่อวนั จากบริษทั บางจากไบโอ   

ฟเูอล จ ากดั มูลค่างาน 1,200 ลา้นบาท  
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั มูลค่างาน 519 ลา้นบาท และ 11.33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  
 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จ ากดั ยา้ยส านกังานใหญ่มาตั้งอยู่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น ท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ เน้ือท่ี 7 ไร่ 
1 งาน 45 ตารางวา  

 TRC International Limited ซ้ือหุ้น TRC Middle East LLC เพ่ิมเติม ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 60 เป็น 
ร้อยละ 70  

 เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษทั และช าระบญัชีบริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จ ากดั เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการ โดยยงัไม่ไดมี้การด าเนินธุรกิจใด ๆ นบัแต่มีการจดัตั้ง  

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 1 - 3 จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ี    
เกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 - 2 รวม 5,954,933 หุ้น ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
จ านวน 425,514,869 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 411,306,853 บาท 

  ปี 2558  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญั 4 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จาก

บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ลา้นบาท 
2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงาน 3 โครงการ ดงัน้ี  

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 ลา้นบาท 
- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวดั           

สุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ 
มูลค่างาน 858 ลา้นบาท 

- โครงการงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง 
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 837.07 ลา้นบาท (หรือ 15,476,635.11 ยโูร)  
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 เดือนมีนาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายภาสิต ล้ีสกุล เป็นกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการ
ปรับสิทธิ ESOP-W2 ดงัน้ี 
- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท  
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 500 ลา้นบาท  
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท            
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 423,741,039 บาท 
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวนไม่เกิน 330,461,068 

หุน้ 
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 423,741,039 บาท เป็น 655,358,932.25 บาท 
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,852,943,146 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้กบั

บุคคลในวงจ ากัด รวมถึงบุคคลท่ีได้จองซ้ือหุ้นกู ้การจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W2 

 เดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 
- เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท 
- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท 
- ออกหุน้ปันผลจ านวน 830,537,602 หุน้ 

 เดือนกรกฎาคม 2558  
- ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่าย

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
- เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 330,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กบับุคคลในวงจ ากดั 16 ราย ไดรั้บเงินค่าหุ้น 

เพ่ิมทุนสุทธิจ านวน 713.09 ลา้นบาท 
- บริษทัฯ ลงทุนซ้ือท่ีดินท่ีอ าเภอมาบข่า จงัหวดัระยอง เน้ือท่ี 5 ไร่ เพื่อก่อสร้าง Fabrication Shop ใชใ้นการจดัเก็บ 

รักษา และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร รวมถึงรองรับโครงการขนาดใหญ่ และการขยายธุรกิจในอนาคต 
 เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2015 จ านวน 2 รางวลั คือ รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการ

ด าเนินงานดีเด่น และรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น 
 ในระหวา่งปี 2558 มีการลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ดงัน้ี 

- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซ้ือหุ้น APOT เพ่ิมจ านวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท   
คิดเป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท ท าให ้TRC International Limited ถือหุน้ใน APOT จ านวน 750,000 หุน้  

- วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2558 มีมติอนุมติัให้ TRC Investment Limited  
บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐมอริเชียส ซ้ือหุ้น APOT จ านวนไม่เกิน 6.30 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่า
ประมาณ 1,260 ลา้นบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited 
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- วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดจ่้ายเงินค่าหุน้งวดท่ี 1 จ านวน 355 ลา้นบาท และวนัท่ี 30 ตุลาคม 
2558 ไดรั้บโอนหุ้น APOT จ านวน 1,775,000 หุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 
2558 เพ่ิมเป็นร้อยละ 12.25 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 3.64 ท่ีทุนช าระแลว้ 2,060.84 ลา้นบาท 

 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยและจดทะเบียนเพ่ิมทุน ดงัน้ี 
- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จ ากดั” (“CR3”) ร่วมกบั China Railway No. 3 

Engineering Group Co., Ltd. พนัธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ท่ีร้อยละ 51 
วตัถุประสงค์เพื่อเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัดังกล่าวไม่ได้เขา้
ประมูลงาน และไม่มีแผนการด าเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจดัการจึงด าเนินการปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการและไดช้ าระบญัชีแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2558 

- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “กิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกบับริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) สัดส่วนการ
ลงทุนของสหการวศิวกรอยูท่ี่ร้อยละ 49 เพื่อด าเนินโครงรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานของ
กิจการร่วมคา้ทั้งหมด โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหาย    
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ 

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 4 - 7 จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเกิด

จากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3 - 6 รวม 48,001,970 หุ้น (คร้ังท่ี 3 และ 4 อตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 คร้ังท่ี 5 และ 6 อตัราการใชสิ้ทธิ 
1:5) ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932.25 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 565,345,762 บาท 

 ปี 2559  

 เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface 
Processing and Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างาน 142.03 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 416.00 ลา้นยโูร และ 12,433.39 ลา้นบาท หรือประมาณ 34,089.50 ลา้นบาท และในเดือนพฤษภาคม ไดรั้บ 
Notice to Proceed ส าหรับงาน Early Works ในส่วนงานวศิวกรรมและงานส ารวจพ้ืนท่ีมูลค่า 10.20 ลา้นยโูร และ 294.94 
ลา้นบาท หรือประมาณ 711.36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. 
Surface Processing and Facilities 

 เดือนมีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ปิดบริษทั TRC Middle East LLC และ 
TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณสุลต่านโอมาน เน่ืองจากบริษทัทั้งสองมิไดด้ าเนินโครงการใด ๆ ตั้งแต่ปี 
2558 และไม่มีแผนการเขา้ประมูลงานเพ่ิมเติม 

 เดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.40 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
- อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นกูข้องบริษทัฯ 

ท่ีเสนอขายในวงจ ากดัเป็นจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็น 570,665,282.63 บาท 
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- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็น 726,373,442.88 บาท  
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,245,665,282 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีออกใหก้บับุคคลในวงจ ากดัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้กู ้และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2  
 เดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท 
- ออกหุน้ปันผลจ านวน 570,436,077 หุน้ 

 TRC Investment Limited ลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) โดยได้
จ่ายค่าหุน้งวดท่ี 2 - 4 จ านวน 905 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุน้ APOT จ านวน 2,750,000 หุน้ ท าใหส้ดัส่วนการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 2559 เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22 ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited      
ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ท่ีทุนช าระแลว้ 2,688.31 ลา้นบาท  

 บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SET100 ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2559 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 8 - 9 (คร้ังสุดทา้ย) จ านวนหุ้น

เพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อตัราการใชสิ้ทธิ 1:5) ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีทุน            
จดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 641,998,220 บาท 

ปี 2560 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญั 8 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงาน 4 โครงการ ดงัน้ี 

- EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษทั ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 492 ลา้นบาท 

- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 
229.28 ลา้นบาท 

- โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัสถานีบริการ NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย (น ้ าพอง) จาก
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 59.15 ลา้นบาท 

- โครงการ RGC#Sales Gas GSP6 Mixing Header จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 28.15 ลา้นบาท 
2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงาน 4 โครงการ ดงัน้ี 

- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา
นครหลวง และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท  

- โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท (กระทรวงคมนาคม) การ
ไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ลา้นบาท  

- โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าท่ีท าการอุทยานแห่งชาติขนอม  จากแขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชท่ี 1 จงัหวดันครศรีธรรมราช มูลค่างาน 47.80 ลา้นบาท 

- โครงการวางท่อแยกจ่ายน ้ าดิบบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จ ากดั จากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า
ภาคตะวนัออก จ ากดั มูลค่างาน 15.42 ลา้นบาท 
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 เดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บ Limited Notice to Proceed (LNTP) งาน Early Work of Underground Mining 
Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 711 ลา้นบาท (มูลค่างานตาม LOA ประมาณ 34,000 
ลา้นบาท) เพ่ือเร่ิมงานด้านวิศวกรรมของโรงแต่งแร่ และงานสั่งซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีเป็น Long Lead Item 
ตามล าดบั 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 

5,135,985,760 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน 

- อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 733,712,250 หุน้ จากทุนจด
ทะเบียน 641,998,220 บาท เพ่ิมเป็น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 5,869,698,010 หุ้น และ
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 733,712,250 หุน้ เพื่อรองรับการออกหุน้ปันผล 
 เดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท 
- ออกหุน้ปันผลจ านวน 733,707,536 หุน้ 

 เดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการ
สมัปทานประปาจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ลา้นบาท  

 เดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ1 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี การจ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

 เดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS18001:2007) จาก SGS 
(Thailand) Company Limited 

 เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ร่วมกบั Huayuan 
Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พนัธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49  
ตามล าดบั ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด 
และงานขดุเจาะอุโมงค ์

 บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหน่ึงในหลกัทรัพยใ์นการค านวณดชันีราคา sSET Index หรือดชันีราคาท่ีสะท ้อนความ
เคล่ือนไหวของราคาหุ้ นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ งประเทศไทย ซ่ึงอยู่นอกเหนือดชันี SET50 และ 
SET100 เป็นกลุ่มหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่ องในการซ้ือขายสม ่าเสมอ และมีสดัส่วนผู ้ถือหุ ้นรายยอ่ยตามท่ีก าหนด 

 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย 

 ในระหวา่งปี 2560 บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) บริษทัร่วม มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน
และทุนช าระแลว้ดงัน้ี 
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- เดือนมีนาคม 2560 APOT ไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากกระทรวงการคลงัจ านวน 80 ลา้นบาท เป็นการช าระค่าหุ้น
เพ่ิมทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จาก 2,688,308,700 
บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ท าให ้ณ ส้ินปี 2560 สดัส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT ลดลงเป็นร้อยละ 
25.13 ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 
2.67 

- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็น 29,472,035,900 บาท ซ่ึง
เป็นไปตามมติการเพ่ิมทุนอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายได้ ด าเนินการโดย 
สัดส่วน
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จ านวนงิน  
(ลบ.) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้าง 

บริษทัฯ 
 

861.67 35.37 1,240.08 33.18 838.68 21.21 

1.1 รายไดจ้ากใหบ้ริการ
ก่อสร้างระบบท่อ  

กิจการร่วมคา้    
ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

30% 1.40 0.06 132.98 3.56 1,132.29 28.63 

       

กิจการร่วมคา้ 
ไฮโดรเทค็ สหการ 

49% 211.62 8.69 423.35 11.33 137.39 3.47 

รวม 1,074.69 44.12 1,796.41 48.07 2,108.36 53.31 

1.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ   52.02 2.13 650.15 17.40 1,534.59 38.80 
ระบบวศิวกรรมและ
ก่อสร้างโรงงานใน 

สหการวศิวกร 99.99% 293.42 12.05 508.39 13.60 - - 

อุตสาหกรรมพลงังาน         

และปิโตรเคมี           

รวม 345.44 14.18 1,158.54 31.00 1,534.59 38.80 

1.3 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 
 

298.17 12.24 272.63 7.30   

           ก่อสร้างงานโยธา สหการวศิวกร 99.99% 651.83 26.76 469.72 12.57 236.12 5.97 

รวม 950.00 39.00 725.35 19.87 236.12 5.97 

1.4 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 
 

- - - - 1.10 0.03 

          อ่ืน ๆ         

รวม 2,370.13 97.30 - - 1.10 0.03 

รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2370.13 97.30 3,697.30 98.94 3,880.17 98.11 

2. ดอกเบีย้รับ 1.34 0.05 3.20 0.09 11.03 0.28 

3. รายได้อืน่ 64.36 2.64 36.40 0.97 63.83 1.61 

รวมรายได้ 2,435.83 100.00 3,736.90 100.00 3,955.03 100.00 
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1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและบริการ 

 บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบทางวิศวกรรม จดัหาเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์ และการก่อสร้างแบบครบวงจร โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ การรับเหมา
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี รวมทั้งธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุนดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดย
บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการให้บริการก่อสร้างงานโยธาและงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานคือ บริษทั สหการวิศวกร 
จ ากดั ซ่ึงมีประสบการณ์มากกวา่ 60 ปี ในการรับงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และบริษทัเอกชนชั้นน า 

บริษทัฯ มีการเขา้ร่วมงานกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูรั้บเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเขา้ร่วมประกวด
ราคารวมทั้งอามีการเขา้ร่วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม (Consortium) เพื่อใชใ้นการเขา้ประมูลงานและ
ด าเนินโครงการ 

บริษทัฯ วางแผนกลยทุธ์การลงทุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน โดยตั้งเป้าหมาย
พฒันาโครงการลงทนต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 4 โครงการภายในปี 2562 โดยในระหวา่งปี 2558 - 2559 บริษทัฯ มีการลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ผ่านบริษทัยอ่ย คือ TRC Investment Limited จ านวน 6,300,000 หุ้น 
หรือร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited จ านวน 750,000 หุน้ หรือร้อยละ 2.67 รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน APOT ร้อยละ 
25.13 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (APOT มีทุนช าระแลว้จ านวน 2,805,797,300 บาท) 

ลกัษณะงานท่ีบริษทัฯ ด าเนินการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั คือ   
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานท่ีลูกคา้จา้งให้บริษทัฯ ออกแบบทางวิศวกรรม งานน้ีเป็นงานท่ี

ตอ้งใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
2. งานจัดซ้ือ (Procurement) คือ งานการจัดหาวสัดุก่อสร้างตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มาเพ่ือก่อสร้างและติดตั้งตามแผน

ด าเนินงานท่ีวางไว ้บริษทัฯ มกัไดรั้บการวา่จา้งใหด้ าเนินการงานประเภทน้ีพร้อมกบังานก่อสร้าง 
3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวศิวกรรมหลงัจากท่ีไดมี้การออกแบบทางวศิวกรรม

และจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการพฒันา

และลงทุนในโครงการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
โดยลูกคา้อาจจา้งให้บริษทัฯ ด าเนินการในงานลกัษณะเดียว หรือหลายลกัษณะประกอบกนั และบริษทัฯ อาจมีการจา้ง

หรือด าเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เป็นพิเศษ  
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดงัน้ี 
1. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ลูกคา้

ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ในอดีตบริษทัฯ จะท างานในส่วนของระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และไดส้ัง่สมประสบการณ์ร่วมท างานกบัพนัธมิตรต่างประเทศในงานวางระบบท่อ
ก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือขา้มจงัหวดั (Cross-country pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บ
โครงการท่อก๊าซวงันอ้ย-แก่งคอยเป็นโครงการแรกของบริษทัฯ ด าเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมคา้ซีพีพี-ทีอาร์ซี เป็นการร่วมมือ
ระหว่างบริษทัฯ กับบริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร) จนกระทัง่ปัจจุบัน บริษทัฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ไดด้ว้ยตวัเอง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ท่อขนส่งวตัถุดิบ
ทางดา้นปิโตรเคมี ท่อน ้ า และท่อน ้ ามนั 
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2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี บริษทัฯ ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาออกแบบวิศวกรรม จัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรให้แก่ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  

3. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบสาธารณูปโภค ด าเนินการโดยบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  
4. ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน มุ่งเนน้การพฒันาโครงการดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และโรงงาน 

ปิโตรเคมี วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมลงทุนระยะยาว  และรับงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ 
 

 บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (“สหการวศิวกร”) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จ ากดั ก่อตั้งในปี 2497 

ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค าประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   
กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงินและเขา้สู่

แผนฟ้ืนฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรไดด้ าเนินการฟ้ืนฟูกิจการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลส าเร็จ และศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของสหการวศิวกร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547   

ในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุ้นเดิมของสหการวิศวกรไดท้ ารายการแลกหุ้นกับบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) ท าใหส้หการวศิวกรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา 

สหการวิศวกรไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการจดัล าดบัชั้นจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพิเศษหลาย
แห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางน ้ าและพณิชยนาวี กรมทรัพยากรน ้ า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ      
เป็นตน้ ซ่ึงท าใหส้หการวศิวกรสามารถเขา้ร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานราชการดงักล่าวได ้ตั้งแต่ปี 2552 สหการ
วิศวกรไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท างานท่ีเทียบเท่า
ระบบสากล 

ปัจจุบนั บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีทุนจดทะเบียน และทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 500 ลา้นบาท  
  

 บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั 
 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อ

ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา 
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ ลกัษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตน ้ าประปา และบริหารจดัการขายน ้ าประปาให้กบั
อุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

 

 บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ร่วมกบั Huayuan Innovative Development (Hong Kong) 

Company Limited พนัธมิตรจากประเทศจีน ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท 
เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอุโมงค ์ 
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 บริษัทย่อยทีส่าธารณรัฐสุลต่านโอมาน  
- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพ่ือรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of Flow 

Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งน ้ ามนัดิบ โดย
ระยะเวลาตามสญัญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการท างานท่ีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ในปี 2555 
บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายสุญัญา ส าหรับงานเพ่ิมเติมอีก 2 ปี โครงการดงักล่าวก่อสร้างแลว้เสร็จและไดส่้งมอบงานใหลู้กคา้
เรียบร้อยแลว้ตั้งแตปี่ 2557 

- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยในปี 
2554 ไดรั้บงานวางท่อน ้ ามนัดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานส้ินสุดปี 2555 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ไดพ้ิจารณาอนุมติัให้ปิดบริษทั TRC Middle 
East  LLC และบริษทั TRC Engineering LLC เน่ืองจากโครงการท่ีไดรั้บจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East  LLC ได้
ก่อสร้างแลว้เสร็จและไดส่้งมอบงานต่อลูกคา้แลว้ และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัทั้งสองไม่ไดด้ าเนินโครงการใด ๆ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และช าระบญัชีคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในปี 2561 

 
งานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยสรุปดงัน้ี 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 4,634.76 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 10 2,077.24 
มูลค่างานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 18 6,712.00 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)    

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง  
มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

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

E,P,C บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

3,725.00 1,330.20 ก.พ.58 - ต.ค.61 

2. LNTP for Turnkey Delivery of 
APOT Project Package 2. Surface 
Processing and Facilities  
2.1 Engineering, road subbase and 

Temporary site facilities 
2.2 Long Lead Equipment for 

Processing Plant 

E,P,C บริษทั อาเซียนโปแตช
ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)   

 
 
 

711.36 
 

2,310.72 

 
 
 

239.36 
 

2,310.72 

 
 
 

พ.ค.59 - ธ.ค.61 
 

พ.ค.60 - ธ.ค.61 
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ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง  
มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

3. RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 
Back Pressure Steam Turbine and 
Utilities System 

E,P,C บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

492.00 451.26 ก.ย.60 - มิ.ย.62 

4. BV4.19 PIG Launcher and Receiver 
Installation Project 

E,P,C บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

229.28 167.67 ก.ย.60 - พ.ย.61 

5. Revamp LPG Transfer Pump to 
Domestic BRP 

E,P,C บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

208.50 54.79 เม.ย.60 - ก.ย.61 

6. Preparation and Refurbishment of 
Existing Decline 

E,P,C บริษทั อาเซียนโปแตช
ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)   

162.40 63.60 ม.ค.59 - ธ.ค.61 

7. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติไปยงั
สถานีบริการ NGV สมาคมขนส่งทาง
บกแห่งประเทศไทย 

E,P,C บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

59.15 0.30 ม.ค.60 - ธ.ค.60 

8. RGC # Sales Gas GSP6 Mixing 
Header 

E,P,C บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

28.15 16.86 ก.ย.60 - พ.ค.61 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 8 โครงการ 7,926.56 4,634.76  
 
- บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั    

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง  
มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. จา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการ
ประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย อ าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะ
ท่ี 1 ส่วนท่ี 2 (วางท่อส่งน ้ าจากอ าเภอ
ดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมุย) 

E,P,C การประปาส่วนภูมิภาค 855.23 82.87 ส.ค.58 - เม.ย.61 

2. จดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้น
กระบวนการผลิตยาเสน้พอง (M-01/2) 
(มูลค่างาน 237.21 ลา้นบาท และ 
15.48 ลา้นยโูร) 

 
 

E,P,C โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั 

834.42 32.61 ธ.ค.58 - มิ.ย.61 
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ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง  
มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

3. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ 
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบั
ถนนศรีนครินทร์กบัถนนกรุงเทพ
กรีฑาและก่อสร้างถนนจากถนนศรี
นครินทร์ ถึง คลองหวัหมาก 

E,P,C กรุงเทพมหานคร 826.85 15.23 ก.ค.58 - ม.ค.61 

4. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ์ E,P,C กรมทางหลวงชนบท 445.16 418.89 พ.ค.60 - ส.ค.61 
  การไฟฟ้านครหลวง 361.85 361.85 พ.ค.60 - ก.ค.61 
  การประปานครหลวง 42.71 40.73 พ.ค.60 - ก.ค.61 
5. โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ  E,P,C กรุงเทพมหานคร 367.29 367.29 ก.ย.60 - ก.ย.62 

    – ถนนมิตรไมตรี  การไฟฟ้านครหลวง 418.79 418.79 พ.ย.60 - ส.ค.61 
  การประปานครหลวง 195.23 195.23 ธ.ค.60 - ส.ค.61 
  บริษทั ทีโอที จ ากดั 

(มหาชน) 
9.53 9.53 ธ.ค.60 - ส.ค.61 

6. โครงการปรับปรุงเสน้ทางศึกษา
ธรรมชาติเขา้ท่ีท าการอุทยาน
แห่งชาติขนอม – หมู่เกาะทะเลใต ้

E,P,C จงัหวดันครศรีธรรมราช 98.11 81.39 พ.ค.60 - มิ.ย.61 

7. งานก่อสร้างสถานีจ่ายน ้ าทอ้งเนียน
และวางท่อจ่ายน ้ า 

E,P,C การประปาส่วนภูมิภาค 47.80 33.22 ก.ค.60 - มี.ค.61 

8. โครงการวางท่อแยกจ่ายน ้ าดิบ E,P,C บริษทั จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) 

15.42 0.42 ก.ย.60 - ม.ค.61 

9. งานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียน
อนุบาลวดัพรพระร่วง คสล.๒ ชั้น 
(แบบพเิศษ) 

E,P,C โรงเรียนอนุบาลวดั 
พรพระร่วง 

15.34 15.34 ธ.ค.60 - ธ.ค.61 

10. ปรับพ้ืนท่ี ถมดินและบดอดัพร้อม
ก าแพงกนัดิน 

E,P,C บริษทั อมตะจดัจ าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จ ากดั 

12.00 3.85 ก.พ.60 - ก.พ.61 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 10 โครงการ 4,545.73 2,077.24  
หมายเหต:ุ 
(1) E = Engineering (งานวศิวกรรม) P = Procurement (งานจดัซ้ือ) C = Construction (งานก่อสร้าง) 
(2) มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ค านวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 39.3938 บาทต่อยโูร 

และ 32.8472 บาทต่อเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 
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2. การตลาดและการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยทุธ์การแข่งขนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 

ส่งงานใหต้รงตามก าหนดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้  
2. ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯ ลว้นมีความรู้และประสบการณ์การท างานภาคปฏิบติัในงานวิศวกรรมมากกวา่ 
20 ปี และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ท าให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการท างานของวิศวกรระดบั
ผูจ้ดัการโครงการอีกต่อหน่ึง 

3. ผลงานในอดตี  ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตท่ีไดรั้บมอบหมายในงานโครงการจ านวนมาก ประกอบกบั
ความส าเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานใน
อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ในลกัษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจต่างประเทศ ท าให้ลูกคา้จ านวนมากให้
ความเช่ือถือและไวว้างใจ มีการใชบ้ริการของบริษทัฯ ในโครงการอ่ืน ๆ รวมทั้งไดแ้นะน าต่อไปยงัลูกคา้อ่ืน ๆ ดว้ย  

4. ความสามารถของบุคลากร บริษทัฯ มีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีด าเนินการอยูจ่  านวนมากท าให้สามารถ
ให้บริการกับลูกคา้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมีการ
ฝึกอบรมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการท างาน 

5. การร่วมมอืกบัพนัธมติร เพ่ือเสริมศกัยภาพในการเขา้แข่งขนัประมูลงานและด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ บริษทัฯ 
มีการร่วมมือทางธุรกิจกบัพนัธมิตรทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น การร่วมมือกบัพนัธมิตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในงานท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างดา้นสาธารณูปโภค การวา่จา้งเจา้ของเทคโนโลยีการผลิตจากสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี เป็นตน้ 

กลยุทธ์ด้านการตลาด 
กลยทุธ์ดา้นการตลาดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างดา้น

การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยไดรั้บความไวว้างใจของลูกคา้รายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัในเครือปตท. บริษทัฯ เนน้การควบคุมคุณภาพของงานตามระบบ ISO ท่ีทางบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดรั้บ
การรับรองมาตั้งแต่ปี 2550 และ 2552 ตามล าดบั และการส่งมอบงานท่ีตรงเวลา  

2. การขยายบริการด้านงานก่อสร้างทีม่กีระบวนการผลติผลติภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมหีรือพลังงานทดแทน จากนโยบาย
และยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ บริษทัฯ ไดส้ะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงาน
ท่ีมีกระบวนการผลิตพลงังานทดแทน เช่น โรงงานผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล โดยไดมี้การส่งมอบงานไปแลว้หลาย
โครงการ ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ มีความพร้อมทั้งทีมวิศวกรด้านงานออกแบบวิศวกรรมและทีมก่อสร้างท่ีมีความช านาญในการ
ก่อสร้างกระบวนการผลิตดงักล่าว ก่อใหเ้กิดโอกาสในการน าเสนองานและขยายการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

3. การขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษทัฯ ไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการแบบครบวงจรในหลากหลายประเภท เช่น   
- Engineering + Procurement + Construction (EPC) 
- Engineering + Procurement + Construction + Commissioning (EPCC) และ  
- Engineering + Procurement + Construction + Finance (EPCF)  
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 รวมไปถึง Operation and Maintenance (O&M) ทั้งน้ี เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ให้หลากหลายมากข้ึน มี
โอกาสน าเสนองานใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ใหม่ทั้งในประเทศและประเทศใกลเ้คียง เพ่ือรองรับการเปิดตลาดเสรีของกลุ่มประเทศ AEC 

4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพ่ือเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
บริษทัฯ ด าเนินการแสวงหาและสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจอยู่ในทุกโอกาส มีการผนึกก าลงักับพนัธมิตรจากสหพนัธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจกัรเดนมาร์ก และอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเสริมศกัยภาพทางดา้นการตลาดและการใหบ้ริการแบบครบวงจร 

5. การเพิ่มความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้า บริษทัฯ มีนโยบายและไดด้ าเนินการเร่ืองการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้
เป็นระยะ ๆ ตลอดการด าเนินการโครงการ และมีการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือพฒันาการบริการเพ่ือให้ลูกคา้เกิดความพึง
พอใจ เกิดความยนิดีท่ีจะบอกต่อ และ/หรือเลือกใชบ้ริการของบริษทัฯ อีก 

6. การรักษาช่ือเสียงบริษัทฯ  ดว้ยผลงานและการบริหารงานโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการบริหารงานธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมายาวนานท าให้บริษทัฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวาง บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Outstanding Company 
Performance Awards จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2556 และ 2558 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาช่ือเสียงให้ย ัง่ยืน 
ดว้ยการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีด าเนินการอยู ่และรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพ ให้ไดรั้บ
ความสุขจากการปฏิบติังานเพ่ือก่อใหเ้กิดงานบริการท่ีมีประสิทธิผลต่อกลุ่มลูกคา้ และเกิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

สภาพการแข่งขัน 
  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อขนส่งผลิตภณัฑด์า้นปิโตรเลียมและรับออกแบบติดตั้ง
เคร่ืองจกัรส าหรับกระบวนการผลิตต่าง ๆ  บริษทัฯ ไดส้ร้างเครือข่ายพนัธมิตรและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจท าใหบ้ริษทัฯ ได้
เขา้ร่วมประมูลงานขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญสูง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2559 - 2560 ท่ีผ่านมาการประมูลงาน       
ขนาดใหญ่มีการแข่งขนัทวคีวามรุนแรงมากข้ึนทั้งจ านวนคู่แข่งขนัและการต่อสูท้างดา้นราคาส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถชนะการ
ประมูลบางโครงการตามท่ีคาดหวงั 

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้ น กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบ 
การให้บริการเป็นลักษณะ Turn-key ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้ งแต่งานด้านวิศวกรรม จัดซ้ือ 
จดัจา้ง ก่อสร้าง จนกระทัง่ส่งมอบโครงการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ 
 ส่วนธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา และงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ มีนโยบายให้บริษทัยอ่ย คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูรั้บเหมาชั้น 1 กบั
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนหลายแห่งเป็นผูรั้บงานดา้นน้ี โดยใชว้ธีิพิจารณาคดัเลือกเขา้ร่วมงานโครงการท่ีทางบริษทัฯ มี
ความช านาญใหผ้ลตอบแทนดี หากเป็นกรณีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทางบริษทัฯ จะเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัดว้ยการร่วมมือกบักลุ่มพนัธมิตรต่างชาติ ท่ีมีช่ือเสียงและมากไปดว้ยประสบการณ์ ทั้งน้ีจะท าให้สามารถรับงานขนาดใหญ่ 
และงานเฉพาะทางไดเ้ป็นอยา่งดี   

ลกัษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และติดตั้งระบบวศิวกรรมในอุตสาหกรรมพลงังาน

และปิโตรเคมี กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และบริษทัเอกชนท่ีอยู่ในธุรกิจเก่ียวขอ้งกับ
อุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิงใน
การผลิต โดยมีกลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ  
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ส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธาและระบบสาธารณูปโภค กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึง
ให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานกรุงเทพมหานคร เป็นตน้ รวมถึงบริษทัภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์พลงังาน และปิโตรเคมี 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

ภาพรวมเศรษฐกจิและธุรกจิพลงังาน 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ขยายตวัร้อยละ 3.8 เพ่ิมข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปีก่อน โดยปัจจยัสนบัสนุนจากการ
ขยายตวัของการส่งออกสินคา้ การขยายตวัต่อเน่ืองของการบริโภคภาคเอกชน การใชจ่้ายภาครัฐบาล และการลงทุน รวมทั้งในส่วน
การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรมท่ีขยายตวัในเกณฑ์สูง ดา้นการขนส่งและการคมนาคมมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
ในขณะท่ีราคาในการก่อสร้างปรับตวัลดลง ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานวา่ 
แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.6-4.6 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 

(1) การขยายตวัในเกณฑดี์ของเศรษฐกิจโลกยงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนภาคส่งออกอยา่งต่อเน่ือง 
(2) แรงขบัเคล่ือนจากการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโนม้เร่งตวัข้ึน 
(3) การปรับตวัดีข้ึนของการลงทุนภาคเอกชน 
(4) สาขาเศรษฐกิจส าคญัมีแนวโนม้ขยายตวัดีต่อเน่ืองจากปีก่อน 
(5) การปรับตวัดีข้ึนของการจา้งงานและฐานรายไดข้องประชาชนในระบบเศรษฐกิจ 
ในขณะท่ีมาตรการดูแลเกษตรกรและผูมี้รายไดน้อ้ยยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี คาดวา่มูลค่าการส่งออก

สินคา้จะขยายตวัร้อยละ 5.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 3.1 และร้อยละ 5.5 ตามล าดบั  
 กลไกในขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญและพัฒนา ประการหน่ึงมาจากพลังงาน พลังงานเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม แรงงาน สังคม ตลอดจนภาคครัวเรือนลว้นตอ้งพ่ึงพาพลงังานดว้ยกนัทั้งส้ิน กระทรวงพลงังานไดก้ าหนดนโยบาย
พลงังาน 4.0 เพ่ือขบัเคล่ือนแรงสนับสนุนเศรษฐกิจ ภายใตห้ลกัการส าคญัคือ การยกระดบัประสิทธิภาพของระบบพลงังานใน
ปัจจุบนัและน านวตักรรมท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันา ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จดัหา แปรรูป ไปจนถึงการใช ้
โดยแบ่งตามประเภทพลงังาน ไดแ้ก่ น ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า ในแนวทางการพฒันาดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นไดใ้ห้
หลกัส าคญัความพร้อมดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีแผนจะพฒันาระบบท่อใหม้ากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความมัน่คงในการ
ขนส่งน ้ ามนั ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งน ้ ามนัทางรถยนต ์และท าให้โครงสร้างราคาขายปลีกน ้ ามนัในต่างจงัหวดัใกลเ้คียงกบั
ราคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากข้ึน 

ความต้องการและการใช้พลงังาน 
 ตามรายงานการของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน พบวา่ความตอ้งการการใชพ้ลงังาน
เชิงพาณิชยข์ั้นตน้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ี่ระดบั 2,137 พนับาร์เรล เทียบเท่าน ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
1.5 โดยการใชก๊้าซธรรมชาติ มีสดัส่วนการใชสู้งสุดคิดเป็นร้อยละ 42 มีการใชล้ดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 43 การใชน้ ้ ามนั
มีสัดส่วนการใชร้องลงมาคิดเป็นร้อยละ 38 เท่ากบัในปีท่ีผ่านมา มีการใชถ่้านหินน าเขา้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 14 นอกจากนั้นการใช้
ลิกไนต ์และไฟฟ้าพลงัน ้ า/ไฟฟ้าน าเขา้ มีสดัส่วนการใชเ้ทียบเท่ากบัปีก่อน ดงัน้ี 
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สัดส่วนการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

 

ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 

ส าหรับการผลิตพลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยูท่ี่ระดบั 963 พนับาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ
ต่อวนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.0 เป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 66 อย่างไรก็ตามก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด ดงัน้ี 

 
สัดส่วนการผลติพลงังานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

 

ท่ีมา: ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 21 - 

 

แนวโน้ม 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบแผนระบบรับส่งและแผน

โครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ เพ่ือความมัน่คงของโครงการลงทุนในส่วนท่ี 1 ทั้ง 3 ระยะ โดยมีบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูด้  าเนินโครงการ เพ่ือสร้างความมัน่คงและรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา: http://www.dmf.go.th/publication/Gas%20Plan%20_Final_Publish.pdf 

ปลายปี 2560 ทางคณะกรรมการของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมติัแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561 - 2565) 
วงเงินรวม 341,962 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                   (หน่วย : ลา้นบาท) 
ธุรกจิ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม ร้อยละ 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 3,854 2,463 1,759 1,676 1,040 10,792 3% 
ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 26,049 17,841 5,819 6,437 755 56,901 17% 
ธุรกิจน ้ ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศ 12,169 71 6 6 6 12,258 3% 
ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 21,033 4 4 4 5 21,050 7% 
ส านกังานใหญ่และอ่ืน ๆ 7,038 3,532 4,142 4,259 3,789 22,760 6% 
การร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัท่ีปตท.  
ถือหุน้ร้อยละ 100 

176,470 21,969 10,771 8,987 4 218,201 64% 

รวม 246,613 45,880 22,501 21,369 5,599 341,962 100% 
ท่ีมา : ข่าวท่ีบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 22 - 

 

จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี โดยเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และธุรกิจน ้ ามนัซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ 
ปตท. โดยมีการลงทุนหลกั ไดแ้ก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และพฒันาสถานีบริการ การร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัย่อยท่ี 
ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิ การลงทุนในการขยายความสามารถในการน าาเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความ
ตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศ นอกจากน้ีการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ก็ยงัคงเป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อเน่ืองให้การขยายตวัในความตอ้งการดา้นพลงังานของกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตวัเพ่ิมข้ึน  
ผลจากนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในดา้นพลงังาน รวมทั้งประเทศสมาชิกได้ให้ความส าคญักบัการ
ผลกัดนัการด าเนินการโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการ
เช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียงัไดมี้การลงนามขอ้ตกลงการเช่ือมโยง
ท่อก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2545 และต่อมาไดร้วมถึงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบท่อส่ง
ก๊าซระหวา่งกนั และส่งเสริมการคา้ก๊าซเสรีดว้ยความปลอดภยัผา่นระบบเครือข่ายน้ี และมีแผนท่ีจะเพ่ิมจ านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 โครงการภายในปี 2563 เพ่ือรองรับปริมาณก๊าซท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
ท่ีเช่ือมต่อกนั ยอ่มท าให้สามารถซ้ือขายพลงังานขา้มประเทศไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน จะเป็นการกระตุน้ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ
พลงังานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริมความมัน่คง ดา้นพลงังานในภูมิภาคอีกดว้ย ประกอบกบัการเปิดเสรีทางการคา้ระหว่าง
ประเทศสมาชิก ก่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะ
ช่วยเพ่ิมช่องทางในการขยายการลงทุนในรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศและขยายไปยงั
ประเทศสมาชิก 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 

ท่ีมา: http://ptt.listedcompany.com/misc/PRESN/20171115-ptt-am-3q2017-02.pdf 
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จากปัจจยัขา้งตน้ทางดา้นพลงังานและความตอ้งการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมัน่คงในระยะยาว ประกอบกบัแผนการลงทุนท่ี
ชดัเจน ท าใหเ้ห็นวา่โอกาสงานในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างดา้นงานวางระบบท่อยงัมีแนวโนม้ท่ีดี โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตามเพ่ือ
เขา้ร่วมประมูลงานโครงการอยา่งสม ่าเสมอ  
 ในส่วนของพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัดา้นการผลิตสินคา้และบริการ อีกทั้งความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือย ๆ แต่ละประเทศจึงตอ้งเพ่ิมความสามารถในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจดัหาพลงังานไฟฟ้าอยา่งเพียงพอและมีตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัได ้โดยโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
หรือ ASEAN Power Grid เป็นหน่ึงในวิสัยทศัน์อาเซียน 2563 มีการศึกษาและคดัเลือกโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า
ระหว่างประเทศเพ่ือนบา้น เร่ิมจากการด าเนินการในกรอบสัญญาแบบทวิภาคีเช่ือมโยงระบบส่งเพ่ือแลกเปล่ียนซ้ือขายไฟฟ้า
ระหวา่ง 2 ประเทศ จากนั้นจึงจะค่อย ๆ ขยายเป็นการเช่ือมโยงในระหวา่งกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น และทา้ยท่ีสุดจะเช่ือมโยงระบบ
ไฟฟ้าของทุกประเทศในอาเซียนเขา้ดว้ยกนั 

ดงัรูปดา้นล่าง ส าหรับโครงการเช่ือมโยงระบบส่งของประเทศไทยท่ีแลว้เสร็จและมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ 
ประกอบดว้ยระบบสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบ
สายส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา: https://www.tcijthai.com/news/2012/21/archived/1017 

 
 โดยโครงการเช่ือมโยงระบบส่งของประเทศไทยท่ีแลว้เสร็จและมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ ประกอบดว้ยระบบ
สายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยง
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ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ส่วนการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอ่ืน ๆ ของอาเซียน ส่วนใหญ่ยงัอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ส่วนแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (พีดีพี 2015) ฉบบัปัจจุบนั ซ่ึงถูกใชง้านมา
กวา่ 2 ปี มีหลายปัจจยัท่ีเขา้มากระทบใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าเบ่ียงเบนไปจากสมมติฐานเดิม โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง
รวดเร็วในยคุ Disruptive Technology ท่ีมีอิทธิพลต่อทิศทางการใชไ้ฟฟ้าในอนาคต ทั้งการส่งเสริมยานยนตไ์ฟฟ้า (EV) และการ
ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนและภาคเอกชนหันไปผลิตไฟฟ้าใช้
เองมากข้ึน 

 
ท่ีมา: http://www.thansettakij.com/content/226193 

 
นอกจากน้ี ยงัมีโครงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างอาเซียน ท่ีได้มีการลงนามขอ้ตกลงการเช่ือมโยงท่อก๊าซ

ธรรมชาติไปแลว้ตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ดว้ย โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ระหว่างกนั และส่งเสริมการคา้ก๊าซเสรีดว้ยความปลอดภยัผ่านระบบเครือข่ายน้ี ปัจจุบนัมีสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ท่ีมี    
ถงัเก็บและสามารถเปล่ียนของเหลวให้เป็นก๊าซตามชายฝ่ัง 4 แห่ง รองรับไดป้ระมาณ 17.8 ลา้นตนั คณะมนตรีอาเซียนดา้น
ปิโตรเลียม มีแผนจะเพ่ิมจ านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 โครงการ ภายในปี 2563 เพื่อรองรับปริมาณ
ก๊าซท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการ โดยประเมินวา่ยอดการใชก๊้าซของกลุ่มประเทศอาเซียน จะเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 23,000 ลา้นคิวบิก
ฟตุต่อวนัในปี 2578  

หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยงัคงสามารถขยายการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดจ้ากการ
ท่ีภาครัฐเร่งเบิก - จ่ายงบประมาณ เพ่ือผลกัดนัให้เกิดความต่อเน่ืองในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ในดา้นสาธารณูปโภค ดา้น
คมนาคมขนส่งภายในประเทศและขยายการเช่ือมโยงไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงก่อให้เกิดการเช่ือมโยงกนัในดา้นต่าง ๆ พร้อมรับกบัการเปิดเสรีทางการคา้ เพ่ือแสดงความ
มุ่งมัน่ในการรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดียว และมีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั สามารถเคล่ือนยา้ย
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สินคา้ ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอยา่งเสรี จะเห็นไดจ้ากประเทศสมาชิกในหลายประเทศเร่ิมจดัท าแผน
รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในดา้นการคา้ การลงทุน รวมทั้งการพฒันาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และการคมนาคม จดัท าโซนน่ิงเขตอุตสาหกรรมและเขตท าการเกษตร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเร่ือง
คน แรงงาน และการศึกษา เพ่ือรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนเฉล่ียเป็น 8.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซ่ึงมีผลต่อการจ้างงานและ 
มีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลากหลาย โดยประเภทงานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
คือ งานก่อสร้างของภาครัฐและงานก่อสร้างของภาคเอกชน โดยมูลค่าการลงทุนมีสัดส่วนเฉล่ีย 55:45 นอกเหนือจาก 
งานก่อสร้างในประเทศ ผู ้รับเหมาก่อสร้างในไทยยังขยายฐานลูกค้าออกไปรับงานในต่างประเทศ ซ่ึงปัจ จุบันเน้น 
รับงานก่อสร้างในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
(สปป.ลาว) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีอยูใ่นช่วงของการเร่งพฒันา มีการขยายลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยอาศยัการมีพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูป้ระกอบการในประเทศนั้นๆ  

ประเภท งานก่อสร้างของภาครัฐ งานก่อสร้างของภาคเอกชน 
ลกัษณะงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่ เ ป็นงานก่อสร้างโครงสร้าง พ้ืนฐาน     

ขนาดใหญ่ท่ีตอ้งอาศยัความช านาญ เช่น โครงข่าย
ถนน 

งานก่อสร้างกระจุกตวัในกลุ่มท่ีอยู่อาศยั รองลงมา
เป็นโรงงานอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น หา้ง
สรรพสินคา้ 

เกณฑก์ารรับรู้รายได ้ ค่าก่อสร้างปรับตามค่า K ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วย
ลดความ เส่ียงจากความผนัผวนของค่าก่อสร้าง ณ 
วนัท่ีเบิกจ่ายงวด งานเทียบกับช่วงท่ีเปิดประกวด
ราคา ทั้งน้ี หากค่า K ปรับเพ่ิม มากกวา่ 4% ผูรั้บเหมา
จะไดรั้บค่าชดเชย แต่ถา้ลดลง มากกวา่ 4% ผูรั้บเหมา
จะตอ้งคืนเงินชดเชยค่า K ใหแ้ก่รัฐ 

ค่าก่อสร้างในโครงการภาคเอกชนมกัผนัแปรตาม
ตน้ทุนการก่อสร้างในตลาด ถา้ราคาวสัดุก่อสร้าง
ปรับเพ่ิมข้ึนจากช่วงท่ีตกลงรับงาน ผูรั้บเหมาตอ้งรับ
ความเส่ียงเองทั้งหมด แต่หากราคาวสัดุก่อสร้างปรับ
ลดลง ผูรั้บเหมาจะไดก้ าไรมากข้ึน 

การคดัเลือกผูรั้บเหมา เปิดประกวดราคาทางอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding)  งานก่อสร้างทั่วไปไม่มีระบบการคัดเลือกท่ี
แน่นอน มกัจา้งผูรั้บเหมาท่ีคุน้เคย  

 งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใช้วิธีการเปิด
ประกวดราคาเพ่ือคดัเลือกผูรั้บเหมา ซ่ึงอาจใชว้ิธี
ประมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือยืน่ซองเอกสาร 

ผลตอบแทน Margin ค่อนขา้งต ่า Margin สูงกวา่งานภาครัฐ 
แหล่งเงินทุน งบประมาณของรัฐเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู ้   

การร่วมทุน ระหว่างรัฐกบัเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure fund) 

เงินทุนหรือเงินกู้ของเจ้าของโครงการ (รวมการ
ระดมทุนจากหุน้สามญัและหุน้กู)้ 

ท่ีมา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx 
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การลงทุนในภาคก่อสร้างของไทยในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ค่อนขา้งผนัผวน เน่ืองจากปัญหาการเมืองภายในประเทศท่ีมีอยา่ง
ต่อเน่ืองและการเปล่ียนแปลงของรัฐบาล มีผลใหก้ารผลกัดนัโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐขาดความต่อเน่ือง และมีผล
ต่อความเช่ือมัน่และการตดัสินใจลงทุนของภาคเอกชน 
 แต่อยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างโดยรวมพลิกกลบัมาขยายตวัอีกคร้ังตามการลงทุนของรัฐบาลเพ่ือหวงักระตุน้เศรษฐกิจไทย 
โดยในปี 2558 พบวา่มีมูลค่างานก่อสร้าง 1,158.9 ลา้นบาท เติบโต 11.6% YoY เป็นผลจากการเร่งลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐ 
อาทิ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมโครงข่ายถนน และโครงการปรับปรุงอาคารของหน่วยงานราชการ รวมทั้งมีโครงการก่อสร้างเมกะ
โปรเจกตท่ี์เร่ิมเขา้สู่ขั้นตอนการก่อสร้างอยา่งโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และในปี 2559 มูลค่างานก่อสร้างก็ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง อยู่
ท่ี 1,224.3 ลา้นบาท ขยายตวั 5.6% YoY 

Construction 2013 2014 2015 2016 
2017F 2018F 2019F 

Worse Best Worse Best Worse Best 

Total Construction          
(THB, bn) 1,052.2 1,038.5 1,158.9 1,224.3 1,311.0 1,330.0 1,442.0 1,477.0 1,595.0 1,633.0 
Growth (%) 1.5 -1.3 11.6 5.6 7.0 8.6 9.2 11.9 9.3 11.9 
Public Construction          
(THB, bn) 497.1 494.6 629.6 701.1 785.0 799.0 903.0 927.0 1,034.0 1,061.0 
Growth (%) -3.0 -0.5 27.3 11.4 12.0 14.0 14.0 17.0 13.0 16.0 
Private Construction          
(THB, bn) 555.1 543.9 529.4 523.2 526.0 531.0 539.0 550.0 561.0 572.0 
Growth (%) 6.0 -2.0 -2.7 -1.2 0.5 1.5 2.0 4.0 3.0 5.0 

ท่ีมา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx 

 แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในช่วงปี 2561 - 2562 จะขยายตวัตามความคืบหน้าของเมกะโปรเจกต์ โดยคาดว่ามูลค่า
ก่อสร้างภาครัฐจะเติบโตราวร้อยละ 13 - 16 ต่อปี มีมูลค่าก่อสร้างรวมสองปีราว 1.9 ลา้นลา้นบาท ท าให้กลุ่มผูรั้บเหมา 
รายใหญ่สามารถสะสม Backlog ไดต้่อเน่ือง และผูรั้บเหมารายยอ่ยก็จะไดก้ารรับเหมาช่วง (Sub-contract) ต่อจากรายใหญ่ และยงั
ไดรั้บผลดีจากการท่ีภาครัฐแบ่งสัญญาเมกะโปรเจกต์หลายโครงการออกเป็นสัญญาย่อย ๆ อีกดว้ย ส่วนงานก่อสร้างภาคเอกชน
ในช่วงปี 2561 - 2562 คาดวา่จะขยายตวัราวร้อยละ 2 - 4 ต่อปี โดยมีปัจจยับวกหนุนจากงานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงคาดวา่จะทยอย
ขยบัดีข้ึนในปี 2561 
 โอกาสรับงานก่อสร้างในประเทศเพ่ือนบ้านยงัเติบโตต่อเน่ือง คาดในกลุ่มประเทศ CLM (ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) ย ัง เ ร่งขยายการลงทุน 
ในโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีก าลังเติบโตสูง 
จากการเร่งขยายการลงทุนของภาคธุรกิจและการท่องเท่ียว จึงเป็นโอกาสแก่ผูรั้บเหมาไทยท่ีจะเขา้ไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง 
เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบจากการมีชายแดนติดต่อกนั ท าใหส้ะดวกต่อการขนส่งวสัดุก่อสร้างและเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้น
งานก่อสร้าง 

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา รัฐบาลเมียนมายงัลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่อเน่ือง อีกทั้งการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์
กลบัมาฟ้ืนตวั โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยัและพาณิชยกรรม ท าใหเ้ป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย 
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 ราชอาณาจักรกัมพูชา คาดมีการเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและยงัมีงานก่อสร้างโครงการต่อเน่ือง 
ในกลุ่มอสงัหาริมทรัพย ์แมส้ญัญาณการลงทุนจะไม่ขยายตวัสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงก่อนหนา้ 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) คาดว่าจะมีการขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคม 
ขนาดใหญ่มากข้ึน โดยเฉพาะโครงการท่ีร่วมลงทุนระหว่างประเทศ จากท่ีก่อนหน้าน้ีมีโครงการโรงไฟฟ้า
ค่อนขา้งมาก 

Countries Investment Projects 
Total Value of 

Investment 
(USD, m) 

Time Period 

 - Transport development master plan (air, road, rail and marine) 22,000 2014 - 2030 

Myanmar - HAGL Myanmar center (mixed-use project) 550 2015 - 2018 
 - The junction city in Yangon (mixed-use project) 300 2016 - 2019 

 - Luxury hotel (Guangzhou R&F properties), Phnom Penh 3,000 2017 - 2020 

Cambodia - Phnom Penh–Sihanoukville highway corridor improvements 1,000 2014 - 2018 

 - Shangri-La hotel, Phnom Penh 580 2016 - 2018 

 - The Park (Disney Laos) at Thakhaek SEZ, Khammuan 10,000 2016 - 2024 

Lao PDR - High speed train (Kunming, China to Vientiane, Lao) (420 km) 7,200 2016 - 2020 

 - Motorway in Vientiane (14 km) 200 2017 - 2019 
           ท่ีมา: https://www.krungsri.com/bank/getmedia/0c1192bb-680c-4910-af61-2a4f6fc0f582/IO_Construction_Contractor_ 2017_TH.aspx  

 
จะเห็นไดว้า่ สภาวะผูรั้บเหมาก่อสร้างมีแนวโนม้ดีข้ึน โดยเฉพาะรายใหญ่ท่ีจะมีงานในมือ (Backlog) เพ่ิมมากข้ึน ช่วยให้

มีผลประกอบการดีต่อเน่ือง ผูรั้บเหมางานก่อสร้างภาครัฐ โดยเฉพาะงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา จะไดรั้บผลจากปริมาณงาน
ก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต ์(Mega Projects) ท่ีเร่งข้ึนในระยะขา้งหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโครงการภายใต ้Action Plan ปี 2559 
และปี 2560 ของรัฐบาล (มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 2,339 พนัลา้นบาท ในช่วงปี 2559 - 2567) นอกจากน้ียงัมีโครงการขนาดกลาง - 
เลก็ ท่ีคาดวา่จะเร่งเดินหนา้ลงทุนอีกหลายโครงการ ท าให้ผูรั้บเหมามีงานต่อเน่ืองในมือ ส่วนผูรั้บเหมางานก่อสร้างภาคเอกชน มี
แนวโนม้ดีข้ึนตั้งแต่ปี 2561 โดยคาดวา่ปริมาณงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะทยอยฟ้ืนตวัตามเศรษฐกิจไทยและก าลงัซ้ือผูบ้ริโภค 
ภาวะการแข่งขนัในธุรกิจยงัมีสูง โดยกลุ่มผูรั้บเหมารายใหญ่และรายกลางท่ีเนน้รับงานก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัและพาณิชยกรรมยงัมี 
Backlog ต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีโอกาสรับงานก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ทั้งในกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีอยู่
อาศยั สถานท่ีพกัแรม พาณิชยกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม ท าใหส้ามารถประคบัประคองธุรกิจไวไ้ด ้

 
3. การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 บุคลากร 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั จ านวนบุคลากรท่ีตอ้งใชข้ึ้นอยูก่บัขนาดของโครงการท่ีจะไดรั้บคดัเลือกจาก

การประกวดราคา บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัจา้งวิศวกรและพนักงานประจ าในระดบัท่ีเหมาะสมกบัประมาณการรายไดข้อง 
บริษทัฯ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งพนักงานหรือช่างเช่ือมจ านวนมาก โดยจะจัดเตรียมกลุ่มพนักงานจ านวนหน่ึง 
(Standby Team) ซ่ึงรวมถึงช่างเช่ือมจ านวนหน่ึงไวใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาฉุกเฉินท่ีพนกังานในแต่ละโครงการขาดไปชัว่คราวเท่านั้น  
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จากการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็วของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงปี 2554 - 2559 จึงไดมี้การวา่จา้งพนกังานประจ าในส่วนงาน
ต่าง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบัติการ รวมถึงฝ่ายจัดซ้ือ เพ่ือรองรับการ
บริหารงานขนาดใหญ่ 

 แหล่งเงนิทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชน้โยบายการขอแหล่งเงินกูป้ระเภทสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนัการเงินเป็นราย

โครงการ เพ่ือสนับสนุนดา้นการเงินในการด าเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจใชว้ิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมคา้ เพื่อเขา้
ด าเนินงาน โดยร่วมกบัคู่สญัญาเพ่ือร่วมกนัสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้าง   

 ผู้รับเหมาช่วง 
กลุ่มบริษทัฯ มีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในงานบางส่วนท่ีบริษทัฯ ไม่มีความช านาญ หรือช่วงเวลาท่ีมีปริมาณงานเกินกว่า

ก าลงัคน โดยจะพิจารณาเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะก าหนดรายละเอียดในการจา้งช่วงให้เหมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ท ากบัลูกคา้ 
(Back-to-back) ทั้งในเร่ืองการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นตน้  

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน 

ส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่องานก่อสร้าง บริษทัฯ จะท าการเช่าเพ่ือน ามาใชใ้นแต่ละโครงการตามความตอ้งการ 
นอกจากน้ีการท่ีสหการวิศวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด และรถแทรกเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึง
สามารถใชร่้วมกนัได ้ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 วตัถุดบิ  
วตัถุดิบในการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  
1.  วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น     

ท่อ วาลว์ เป็นตน้ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมกัมีการก าหนดรายละเอียดของวสัดุท่ีใชจ้ากเจา้ของโครงการ ท าให้ในบางคร้ังบริษทัฯ 
ตอ้งซ้ือวสัดุดงักล่าวจากตวัแทนจ าหน่าย หรือผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้ งบริษทัในประเทศไทยหรือบริษทัในต่างประเทศ 
แลว้แต่กรณี อยา่งไรก็ตาม โดยปกติแลว้เจา้ของโครงการมกัก าหนดรายละเอียดของวสัดุให้สามารถเลือกใชสิ้นคา้ไดม้ากกวา่หน่ึง
บริษทั และบริษทัฯ จะมีการต่อรองและขอการยืนยนัราคาจากตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนยื่นประกวดราคา และให้คงราคา
ดงักล่าวไวช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

2.  วสัดุก่อสร้างทัว่ไป เช่น ลวดเช่ือม อิฐ กระดาษทราย เป็นตน้ บริษทัฯ จะมีการซ้ือวสัดุก่อสร้างทัว่ไปจากภายในประเทศ 
โดยอาจมีการซ้ือตามบริษทัคู่คา้ท่ีซ้ือขายกนัมาเป็นประจ า หรืออาจมีการซ้ือจากร้านคา้ตามหนา้งานบา้งตามความจ าเป็น  

สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในและต่างประเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ในปี 2560 เท่ากบั 63:37 ตามล าดบั 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 
1. ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกจิ   

1.1 ความเส่ียงของผลประกอบการจากลกัษณะทางธรุกจิและการได้รับงานสัญญาใหม่ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั การรับรู้รายไดก้ารให้บริการก่อสร้างท่ี จะข้ึนอยู่กับ

ระยะเวลาของโครงการ ซ่ึงตามปกติลกัษณะการรับรู้รายได้จากความกา้วหนา้ของโครงการ คือ ในช่วงตน้และปลายโครงการจะมี
ปริมาณงานก่อสร้างค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากช่วงตน้โครงการงานส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการเตรียมการจดัการพ้ืนท่ี ส่วนปลาย
โครงการเป็นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานท่ีใกลแ้ลว้เสร็จ ในช่วงกลางโครงการปริมาณงานก่อสร้างท่ีท ามีมากกวา่ส่วนอ่ืน ๆ จึง
รับรู้รายไดม้ากกวา่ ดงันั้น ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงผนัแปรตามระยะเวลาและขั้นตอนงานก่อสร้างตามสัญญาในช่วงเวลา
ใดเวลาหน่ึง นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ืองของการไดรั้บงานใหม่ตามสัญญา ซ่ึงบริษทัฯ ไม่อาจคาดการณ์ไดว้า่บริษทัฯ จะ
ไดรั้บงานสญัญาใหม่หรือไม่ และเม่ือใดเน่ืองจากงานส่วนใหญ่ตอ้งผ่านการประมูลหรือประกวดราคางานเป็นหลกั ระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างใชเ้วลานานหลายเดือน อีกทั้งบางคร้ังโครงการท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะเปิดประมูลงานมีการ
เล่ือนระยะเวลาออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการรวมทั้งสภาวการณ์ของตลาดและแหล่งเงินทุนของเจา้ของโครงการ  

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในแต่ละปีของกลุ่มบริษทัฯ มีความไม่แน่นอน และในกรณีของ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) งานบางส่วนพ่ึงพิงกบังานจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หาก
มีความไม่แน่นอนดา้นเสถียรภาพทางการเมืองอาจส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งเนน้การ
ด าเนินธุรกิจให้อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการให้บริการท่ีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และการรักษาฐานลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจ และมอบหมายโครงการก่อสร้าง
ส าหรับโครงการอ่ืน ๆ ต่อไปให้กับบริษทัฯ นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้สม ่าเสมอในระยะยาวเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว   

1.2 ความเส่ียงจากการประมูลงานทีม่กีารแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง 
ต่อเน่ืองจากปี 2559 ในปี 2560 ยงัเป็นปีท่ีมีการแข่งขนัในการเขา้ประมูลงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสูงมาก ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในประเทศเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั ในเบ้ืองตน้จะมีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการประมูลดว้ยการก าหนด
คุณสมบัติตามท่ีเจา้ของโครงการระบุไว ้หลงัจากนั้นเจา้ของโครงการจะพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างจากผูท่ี้เสนอราคา
ประมูลท่ีต ่าท่ีสุด ท าใหบ้ริษทัฯตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งจากผูรั้บเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาด
ใหญ่จะมีการเขา้มาแข่งขนัจากผูรั้บเหมาในประเทศ และบริษทัต่างชาติท่ีมีแหล่งเงินทุนและศกัยภาพในการด าเนินงานท่ีมากกว่า
บริษทัฯ  เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงโครงการใหม่ ๆ ท าใหบ้ริษทัฯ อาจจะตอ้งยอมเสนอราคาท่ีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงหรือเสนอเง่ือนไขของ
การท างานท่ีดีข้ึนแก่เจา้ของโครงการ หากบริษทัฯ ไม่ไดโ้ครงการใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองจะท าใหส่้วนแบ่งทางการตลาดลดลง ผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดแ้สวงหาความร่วมมือ
กบัพนัธมิตรต่างชาติใหม่ ๆ ท่ีมีศกัยภาพทั้งดา้นแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถเขา้แข่งขนัประมูลงานต่าง ๆ ทั้งโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ดา้นพลงังานและปิโตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภคดา้นคมนาคมของภาครัฐ ดา้น
กระบวนการภายในบริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกับลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ใหบ้ริการในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น ปรับปรุงมาตรฐานดา้นคุณภาพ ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และมุ่งเนน้
การพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะความสามารถเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างาน 
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1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
โครงสร้างรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ มาจากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้กบัธุรกิจพลงังาน

และ ปิโตรเคมี กลุ่มลูกคา้หลกัมาจากบริษทัในกลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัพลงังานระดบัชาติของไทย บริษทัฯ 
ไดเ้ล็งเห็นถึงความเส่ียงในการพ่ึงพาลูกคา้นอ้ยราย จึงไดข้ยายงานวางระบบท่อให้ครอบคลุมถึงท่อน ้ า ท่อส่งผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
ต่าง ๆ และขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลงังานทดแทน อาทิ การผลิตไบโอ
ดีเซล และเอทานอล เป็นต้น รวมทั้ งขยายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายข้ึน อาทิเช่น โรงไฟฟ้า ระบบคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นตน้ (สดัส่วนรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมาจากงานธุรกิจรับเหมาวางระบบท่อเท่ากบัร้อยละ 54: 
49: 45 ในปี 2558 ถึง 2560 ตามล าดบั)  

1.4 ความเส่ียงด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ  
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะทาง การสูญเสีย

หรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่าน้ีถือเป็นอีกหน่ึงความเส่ียงหลักของบริษัทฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ความสามารถในการแข่งขนั ประกอบกบังานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจงัหวะการไดรั้บงานใหม่  จึงอาจเกิดช่วงเวลาท่ี
บริษทัฯ ประมูลงานไม่ได้ หรือการเขา้ประมูลงานล่าช้าไปจากแผนงาน ท าให้บริษทัฯ มีตน้ทุนเพ่ิมในส่วนของอตัราก าลงัท่ี
จ าเป็นตอ้งรักษาไว ้บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้นบุคลากรทั้งพนกังานประจ าและสัญญาจา้ง โดยการวางแผนงานดา้น
บุคลากรท่ีมีการพิจารณาถึงโครงการท่ีด าเนินการอยูแ่ละโครงการในอนาคตอยา่งรอบคอบ มีการพิจารณาเพ่ิม/ลดสัดส่วนการจา้ง
ผูรั้บเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงทรัพยากรดา้นบุคคลเป็นส าคญัจึงมีการวางแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม การสร้างขวญัและก าลงัใจ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
พนกังานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเสริมสร้างทกัษะ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือ
น ามาพฒันางานท่ีปฏิบติัอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการท างานและระบบงานให้มีความ
พร้อมตลอดเวลา และยงัส่งเสริมใหพ้นกังานในบริษทัฯ ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพ่ือร่วมสร้างความเขา้ใจ
หรือพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่กนั  

1.5 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายต่าง ๆ  
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใหก้บักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยความสามารถในการเติบโตของ

ธุรกิจโดยรวมข้ึนอยูก่บันโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการ
พฒันาประเทศ ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ และการใชจ่้ายของรัฐบาลอาจจะเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียง
ดงักล่าว กลุ่มบริษทัฯ จึงพยายามลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพฒันาการลงทุน
ระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ ในปี 2560 มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือบริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั เพ่ือด าเนินโครงการผลิตและ
จ าหน่ายน ้ าประปาท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ จงัหวดัระยอง  

นอกจากนั้นแลว้ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั บริษยัยอ่ย ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรจากประเทศจีน คือ Huayuan Innovative 
Development (Hong Kong) Company Limited ผูเ้ช่ียวชาญในงานลอดท่อใตดิ้น ในการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือ บริษทั เอสเอช 
ครอสซ่ิงส์ จ ากดั เพ่ือรับงานท่อลอดสายไฟฟ้าใตดิ้น เพ่ือเขา้ประมูลโครงการใหม่จากนโยบายภาครัฐบาลในการน าสายไฟฟ้าและ
สายส่ือสารลงใตดิ้นเพื่อรองรับมหานครอาเซียน 

นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนด
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ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบัน
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ เขม้งวดมากข้ึนตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงโดยการก ากบัดูแล
ให้มีฝ่ายหรือส่วนงานเพ่ือรับผิดชอบโดยตรง มีการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคลอ้ง และมีการด าเนินการท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  
2.1 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 

สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสัญญาเหมาจ่ายซ่ึงมีการตกลงก าหนด ราคาการก่อสร้างและระยะเวลาโครงการไว้
ตั้ งแต่ท าสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีก าไรตามเป้าหมายหรือสูงกว่าถ้าสามารถบริหารต้นทุนให้เท่ากับหรือต ่ากว่า
งบประมาณ ทั้งน้ี หากเกิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้าง ภาระค่าใชจ่้ายโครงการจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ช่ือเสียงของบริษทัฯ   

ความล่าชา้ของโครงการท่ีท าใหแ้ผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีวางไวอ้าจเกิดจากกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น 
1. บริษทัฯ หรือผูรั้บเหมาช่วงด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  
2. สถานการณ์เฉพาะท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  
3. ผูว้า่จา้ง/เจา้ของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระหวา่งโครงการ  
นอกจากค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค แลว้ยงัอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับจากความล่าชา้

จากการด าเนินงาน ดงันั้น เพ่ือป้องความเส่ียงดงักล่าวในการบริหารโครงการตั้งแต่เร่ิมแรกบริษทัฯ มีนโยบายให้จดัท าแผนงาน 
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบติังาน ติดต่อประสานงานกบัเจา้ของโครงการและหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานท่ีตกลงร่วมกนั ในส่วนของการจา้งผูรั้บเหมาช่วง บริษทัฯ 
เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีประสบการณ์ผลงานส่งมอบไดต้ามมาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความล่าชา้ท่ีอาจจะให้
เกิดข้ึนความเสียหายของผูรั้บเหมาช่วงจึงก าหนดให้ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งวางหลกัประกนัการท างานให้แก่บริษทั ส าหรับสถานการณ์
และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถระบุผูรั้บผิดไดน้ั้น เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ บริษทัฯ จะท าสัญญาประกนัภยัให้กบัโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือใหค้วามคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2.2 ความเส่ียงจากการจดัหาวสัดุก่อสร้าง 
วสัดุก่อสร้างท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินงานโครงการของบริษทัฯ นั้น มีทั้งวสัดุท่ีตอ้งสั่งซ้ือจากผูข้ายทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ วสัดุบางรายการอาจใชเ้วลานานในการจดัซ้ือและส่งของ บริษทัฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยการจดักลุ่มวสัดุท่ี
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสั่งซ้ือนาน (Long Lead Equipment) มาบริหารจดัซ้ือล่วงหนา้ เพ่ือให้มีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะไม่เกิดความ
ล่าชา้จนส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ก่อนการเขา้ประมูลงานโครงการก่อสร้างบริษทัฯ จะศึกษาหาขอ้มูลการจดัหาวสัดุท่ี
ส าคญัโดยติดต่อกบัผูจ้ดัหา/ผูข้ายวสัดุ (Supplier) หรือการท าบนัทึกความร่วมมือเฉพาะรายกบัผูข้าย (Exclusive Supply) เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจในเบ้ืองตน้ถึงความพร้อมในการจดัหาวสัดุท่ีส าคญัตามปริมาณท่ีตอ้งการ การเจรจาต่อรองราคาวสัดุก่อสร้างล่วงหน้า
เพ่ือใชใ้นการวางแผนและรักษาระดบัตน้ทุนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัราคาท่ีเสนอในการประมูล การประมาณการค่าใชจ่้าย 
Contingency ไวใ้นประมาณการตน้ทุนล่วงหนา้ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา เพ่ือลดความเส่ียงในความผนัผวนของราคา และ/หรือ 
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญการช าระเงินภายในเครดิตเทอมท่ีได้รับจากผูข้าย รวมทั้ งด าเนินธุรกิจอย่าง
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผูข้ายเกิดความเช่ือมัน่ ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีจากผูข้ายในการส่งวสัดุไดต้รงตามค าสั่งซ้ือและส่ง
สินคา้ภายในระยะเวลามาโดยตลอด 
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2.3 ความเส่ียงจากความล่าช้าในการท าสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities  
โครงการ Surface & Processing Plant and Facilities เป็นโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มูลค่างาน

โดยรวมประมาณ 34,000 ลา้นบาทท่ี บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of award โครงการดงักล่าวจากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) (APOT) ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 ปัจจุบนั ยงัไม่ไดล้งนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างหลกัแต่อยา่งใด เน่ืองจาก
โครงการเหมืองแร่โปแตชเป็นโครงการขนาดใหญ่ จ าเป็นตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการก่อสร้างและพฒันาโครงการให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจ ซ่ึง APOT อยูใ่นระหวา่งการจดัหาแหล่งเงินทุนจากผูถื้อหุน้และแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นเหตุท าใหย้งัไม่มี
การลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้าง แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ท าการเจรจาตกลงกบั APOT ให้แบ่งงานบางส่วนท่ีสามารถท าได้
ล่วงหนา้ อยา่งเช่น การเคลียร์พ้ืนท่ี สร้างออฟฟิศชัว่คราว รวมถึงการสั่งซ้ืออุปกรณ์เฉพาะบางรายการท่ีตอ้งใชเ้วลาในการผลิตนาน
จากต่างประเทศ  (Long Lead Equipment) ออกมาจากสัญญาหลกัทาง APOT จึงออก Limited Notice to Proceed จ านวน 2 ฉบบั 
มูลค่ารวมประมาณ 3,022.08 ลา้นบาท ให้บริษทัฯด าเนินการท างานก่อสร้างดงักล่าว แมว้า่บริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบจากความ
ล่าชา้ของการลงนามในสญัญาหลกัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งน้ีในฐานะท่ีกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน APOT และมีกรรมการ
บริษทัไปเป็นกรรมการในAPOT จึงทราบแผนการด าเนินงานและความเป็นไปในการบริหารจดัการ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ใน
เงินลงทุนของบริษทัฯ ใน APOT ให้เกิดประโยชน์ตอบแทนสูงสุดแก่บริษทัฯ ในภาพรวม บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ผูถื้อหุ้นและสถาบนั
การเงินจะสนบัสนุนทางการเงินแก่โครงการเหมืองแร่โปแตชใหด้ าเนินการลุล่วงไปโดยส าเร็จภายในปี 2561   

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
3.1 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับช าระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า 

ธุรกิจก่อสร้างมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับช าระเงินจากผูว้่าจ้าง หรือไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
เน่ืองจากการเรียกเก็บเงินจะตอ้งเป็นไปตามความกา้วหนา้ของงานก่อสร้าง ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และเงินทุนหมุนเวียน แต่เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงและฐานะการเงินมัน่คง และ/
หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงท าให้ความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ กรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ จะมีการศึกษาประวติัความ
เป็นมาของธุรกิจ ผูบ้ริหาร ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกคา้อยา่งละเอียด รอบคอบ และในบางกรณีอาจจะมีการเจรจาต่อรอง
ให้ลูกคา้ช าระเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเร่ิมงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเรียกเก็บเงินไม่ไดมี้
ค่อนขา้งนอ้ย แต่อาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีไม่สามารถเก็บหน้ีไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจมี
ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมติัท่ียุง่ยากและซบัซอ้นมากกวา่ภาคเอกชน ดงันั้นในการประกอบธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ บริษทัฯ 
จะก าหนดสัดส่วนการรับงานของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจัยและ
สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ประกอบกนั  

3.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละตน้ทุนบางโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกบัเงินบาทจะมีผลต่อตน้ทุนหรือผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมบริหาร
จดัการความเส่ียงตั้งแต่การประเมินตน้ทุนก่อนเขา้ประมูลงานโดยประมาณการอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในการซ้ือ
สินคา้/วสัดุท่ีสูงกวา่อตัราแลกเปล่ียนจริงในขณะนั้น เพ่ือส ารองตน้ทุนเผื่อส าหรับความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจริง
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีจ าเป็นตอ้งน าเขา้วสัดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษทัฯ มีการเจรจาต่อรองเจา้ของโครงการ
ก าหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกลุเดียวกนั จากนั้นบริษทัฯ จะบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
ไดรั้บมาจากผูว้า่จา้งดว้ยวธีิการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยการน าฝากเงินท่ีไดรั้บจากผูว้า่จา้งท่ีเป็นสกุล
เงินต่างประเทศไวใ้นบญัชี FCD (Foreign Currency Deposit) เม่ือโครงการมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ 
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จะใชเ้งินจากบญัชี FCD จ่ายช าระภาระดงักล่าว นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และการท า
ประกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (FX Link)  

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ มีโครงการท่ีรับช าระค่างานดว้ยดว้ยสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 3 โครงการ คือ 
โครงการ Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับงานในนาม Sinopec-
TRC Joint Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited ซ่ึงทั้งสองโครงการไดแ้ลว้
เสร็จ และไดส่้งมอบใหก้บัเจา้ของโครงการในปี 2560 เรียบร้อยแลว้   และโครงการของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) คือ
งานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั  

3.3 ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 
ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนค่อนขา้งสูง ในการจดัซ้ือวสัดุ 

อุปกรณ์ และจ่ายค่าแรงงาน บริษทัฯ จะไดรั้บค่าจา้งภายหลงัจากการส่งมอบงานในแต่ละงวด หากผูว้า่จา้งมีปัญหาช าระเงินล่าชา้กวา่
ก าหนด หรือบริษทัฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลต่อกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการเจรจากบัเจา้ของโครงการใหไ้ดม้าซ่ึงเง่ือนไขการช าระเงินท่ีรัดกุม 
รวมถึงการขอเงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง และมีมาตรการบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ ดว้ยการจดัท าประมาณการทางการเงินใน
แต่ละโครงการ เพื่อบริหารจดัการใหร้ะยะเวลาท่ีไดรั้บช าระเงินค่างวดงานกบัการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนัโดยไม่กระทบต่อ
สภาพคล่อง  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนัการเงิน การออกหุ้นกูใ้น
ระหวา่งปี 2559-2560  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัและนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ 

3.4 ความเส่ียงจากการสนับสนุนทางการเงนิให้กบับริษัทในกลุ่ม  
เน่ืองดว้ยความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยดว้ยการค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ หรือใหบ้ริษทัยอ่ยใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการขาดทุนหรือมี
ก าไรค่อนขา้งต ่า อนัเป็นหตุให้การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงิน ส่งผลให้บริษทัฯ 
ตอ้งรับผิดชอบในฐานะผูค้  ้าประกนั เพ่ือลดความเส่ียงอนัอาจท่ีจะเกิดข้ึน บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดอ านาจอนุมติัและขั้นตอนการปฏิบติั
ท่ีชดัเจนในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย   

3.5 ความเส่ียงจากการปฏิบัตติามเงือ่นไขของหุ้นกู้ 
 ตามขอ้ก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้บริษทัฯ จะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อก

หุ้นกู ้(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 (สองต่อหน่ึง) ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีในทุก ๆ ปีตลอดอาย ุ
และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ในอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 3 (สาม) เท่า หาก
บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติั “หนา้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู”้ ในขอ้น้ีไดอ้าจส่งผลกระทบในทางลบต่อความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ โอกาสการ
ทางธุรกิจและการระดมเงินทุนในอนาคต ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงจดัให้มีการบริหารทางการเงินและประเมินความสามารถในการ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ 

 เน่ืองจากในปีท่ีผ่านมาและจากการประมาณการของบริษทัฯ ในเร่ืองการระดมทุน บริษทัฯ อาจมีการระดมทุนระยะสั้น
เพ่ิมข้ึน ทางฝ่ายบริหารจึงมีความเห็นวา่ การใชอ้ตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) 
น่าจะไม่เหมาะสม เน่ืองจากตวัหารของสูตรน้ีเป็น “หน้ีสินระยะยาวท่ีจะถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี” ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ ไม่
สามารถด ารงอตัราส่วน DSCR ไดบ้ริษทัฯ จึงไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นเดือนมกราคม 2561 และไดรั้บอนุมติัให้เปล่ียนแปลงการ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงินให้เหมาะสม โดยเสนอให้เปล่ียนการด ารงอตัราส่วนทางการเงินจาก DSCR : Debt Service Coverage 
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Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 3 เท่า เป็น Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses ไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่าแทนโดยมีผลส าหรับงบ
การเงินรวม ณ ส้ินงวดปี 2560 ของบริษทัฯ 

4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 1,660,896,316 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.30 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงท าให้ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมผูถื้อหุ้นไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด บริษทั เคพีเค 1999 
จ ากดั อาจจะสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดส าหรับวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้
เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการถ่วงดุลอ านาจจึงก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส อีกทั้งก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมรวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงในการประชุมบุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมติัในวาระนั้น ๆ รวมทั้งการจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทัเพ่ือแสดง
ความโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นวา่จะสามารถสอบทานการท างาน กลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้และถ่วงดุลอ านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้นระดบัหน่ึง   
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
1. ลกัษณะส าคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยถ์าวรท่ีส าคญัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบญัชี 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทลกัษณะสินทรัพย์ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ1 
(พนับาท) 

มูลค่าหลกัประกนัทีต่ดิ
ภาระค า้ประกนั (สุทธิ
จากค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์) (พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  เป็นเจา้ของ 142,062 142,062 100,000 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ใหก้บัสถาบนัการเงิน
วงเงิน 1,105 ลา้นบาท 

2. อาคาร เป็นเจา้ของ 285,984 261,426 - ไม่มี 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์2 เป็นเจา้ของ/ 

เช่าซ้ือ 
502,704 199,419 - ไม่มี 

4. เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 97,657 27,733 - ไม่มี 

5. ยานพาหนะ2 เป็นเจา้ของ/ 
เช่าซ้ือ 

97,907  22,983 - ไม่มี 

6. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 31,121 31,121 - ไม่มี 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,157,435 684,744   
หมายเหตุ: 1. มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

  2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มียานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ท่ีเกิดจากสัญญเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิตาม
บญัชีจ านวน 27 ลา้นบาท สญัญาเช่าการเงินมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 5 ปี 

 

 1.1  การประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
 1.2  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีส่ าคญั         
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน (พนับาท) มูลค่าสุทธิ (พนับาท)* ภาระผูกพนั 
คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ เป็นเจา้ของ 24,075 12,847 ไม่มี 

 หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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2.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 หน่ึงในเป้าหมายของบริษทัฯ คือ พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 4 โครงการ ภายในปี 2562 โดยบริษทัฯ  
มีนโยบายการลงทุนในในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรม
ท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตโดยจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจจะมีการร่วมมือกบั
พนัธมิตรหรือนกัลงทุนรายอ่ืนในการร่วมพฒันาโครงการการลงทุนดงักล่าว   
 บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้บริหารร่วมกบัตวัแทนผูถื้อหุ้นหลกัตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจน เพ่ือร่วมในการตดัสินใจ และด าเนินนโยบายของบริษทัฯ นั้น ๆ  รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสดัส่วนการลงทุน
และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นส าคญั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่          
ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานสัญญาจา้ง ซ่ึงวา่จา้งส าหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญา
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  
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6.  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลส าคญัอืน่ 
 
ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม

และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและ
การลงทุน 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107548000293  
เวบ็ไซต ์ : www.trc-con.com 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
จ านวนทุนจดทะเบียน : 733,712,251.25 บาท 
จ านวนทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 733,711,662 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 5,869,693,296 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.125 บาท 
 
บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์                                 
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
+66 2009 9000  
+66 2009 9991  
 

ผู้สอบบัญชี 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  
เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
+66 2264 0777, +66 2661 9190 
+66 2264 0789-90, +66 2661 9192 
 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 
 
 
ท่ีตั้ง 
โทรศพัท ์   
 

: 
 
 
: 
: 
 
 

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จ ากดั (มหาชน) 
ฝ่ายปฏิบติัการตลาดทุนตลาดเงินและการช าระเงิน  
หน่วยงานนายทะเบียนและตวัแทนช าระเงิน ชั้น 15 
เลขท่ี 44 ถนนหลงัส่วน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
+66 2626 7506, +66 2626 7511 
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ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 บริษัทย่อย 
ช่ือบริษทั : บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและงานก่อสร้างทัว่ไป  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105497000257 
เวบ็ไซต ์ : www.sahakarn.com 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 500,000,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 50,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10 บาท 
   
ช่ือบริษทั : TRC Investment Limited 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 
เลขทะเบียนบริษทั : 079207 C1/GBL 
ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
จ านวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
   
ช่ือบริษทั : TRC International Limited 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่น TRC Investment Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษทั : 1202588 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
จ านวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
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ช่ือบริษทั : TRC Middle East LLC  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,  

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 
เลขทะเบียนบริษทั : 1070009 
ทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 150,000 โอมานเรียล 
จ านวนหุน้สามญั : 150,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
   
ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,  

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 
เลขทะเบียนบริษทั : 1108601 
ทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 
จ านวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
   
ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105560100101 
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 250,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 10,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
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ช่ือบริษทั : บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่นบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั) 
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอุโมงค ์
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105560194041 
ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 40,000,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 400,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
 

 กจิการร่วมค้า 
ช่ือบริษทั : กจิการร่วมค้า ซิโนเปค-ทอีาร์ซี  
สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ : ร้อยละ 30  

(บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ ร้อยละ 70) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจงัหวดัสระบุรีถึงจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000315361 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7761  
 
ช่ือบริษทั : กจิการร่วมค้า ไฮโดรเทค็ สหการ  
สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ : ร้อยละ 49  

(บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 51) 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินการงานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 

อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (กิจการร่วมคา้น้ีจดัตั้งข้ึนเฉพาะการด าเนินงานก่อสร้าง
โครงการน้ีเท่านั้น) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14  ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000342674 
โทรศพัท ์ : +66 2936 1661-2  
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 บริษัทร่วม    
ช่ือบริษทั : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจ ากดั (มหาชน)  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : รวมร้อยละ 25.13 ประกอบดว้ย  

ร้อยละ 22.46 (ถือผา่น TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส) 
ร้อยละ 2.67 (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชเพ่ือใช ้ในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละปุ๋ย 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้ น 5 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000478  
โทรศพัท ์ : +66 2001 7733 
โทรสาร : +66 2001 7739 
ทุนจดทะเบียน : 29,472,035,900 บาท 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 2,805,797,300 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 28,057,973 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1.    จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนเรียกช าระแลว้ 733,711,662 บาท แบ่งเป็น

หุน้สามญั 5,869,693,296 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท   
1.1 หุ้นประเภทอืน่ทีม่ีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 -ไม่มี- 
1.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -ไม่มี- 

2.    โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1.    กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 1,680,367,458 28.63% 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์ 19,471,142 0.33% 

- บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั(1) 1,660,896,316  28.30% 

2.    SMPR Holding Pte. Ltd. (2) 331,842,850 5.65% 

3.   นายอานนทช์ยั วรีะประวติั   180,000,000  3.07% 

4.   นายแสงชยั วสุนธรา 176,106,600 3.00% 

5.    บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 110,425,693 1.88% 

6.    UBS AG LONDON BRANCH  90,526,513 1.54% 

7.   นายบุญธรรม ไกรวฒันพงศ ์ 76,071,428 1.30% 

8.   นางจารุณี ชินวงศว์รกลุ  71,500,000 1.22% 

9.   นายสมยั ล้ีสกลุ 62,767,582 1.07% 

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

56,339,588 0.96% 

11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 3,033,745,584 51.68% 

จ านวนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้วทั้งหมด 5,869,693,296 100.00% 
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หมายเหตุ:  
1. บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50.50 
2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุน้ SMPR Holding Pte. 

Ltd.ร้อยละ 100) 

3.    การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัฯ มีการออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ2 ปี ครบ
ก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2560  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ2 ปี 
ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2561 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ1 ปี 
ครบก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

4.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 4.1    นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย 
อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการ
ช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของ
บริษทัฯ มีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหัวขอ้ 14. “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” หัวขอ้ย่อย 
“อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 120 

 
4.2 นโยบายของบริษัทย่อย  

 -ไม่มี- 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท         
คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั         

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทัฯ ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนร่วมก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององคก์ร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
      

คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และทีป่รึกษา 

คณ
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มก

าร
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วจ
สอ

บ 
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มก

าร
พจิ

าร
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มก

าร
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ร 
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คณ
ะก
รร
มก

าร
จัด

กา
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1. นางไพจิตร รัตนานนท*์ ประธานกรรมการ 
    

  
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตวจสอบ       

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

      

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ   
 

 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

      

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  





  
7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธาน

กรรมการจดัการ 
  


   

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด        
9. นายโลห์  อิง คี กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ        
10. นายศกัดา ตนัติวฒันกูล รองประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ        
11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ        
12. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร        
13. นายวิศลัย ์เอกธรรมกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานวิศวกรรม       

14. นายอ านวย ลายไม ้ ท่ีปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ         
15. นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกุล ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์        
16. นายศุภโชค เล่ียมแกว้ ท่ีปรึกษาฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร       

รวมจ านวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด 9 3 6 3 4 4 10 
ประธานกรรมการ    กรรมการ     

* ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล และ       

นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส เป็นเลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัท สหการวศิวกร จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 


๏

2. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ 


๏

3. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ 
 ๏

4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 


๏

5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู กรรมการ 
 

6. นายเชวง รีศรีกิตต ์ กรรมการ 


รวมจ านวนกรรมการ 6 4 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ 


๏

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 


๏

3. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ 


๏

รวมจ านวนกรรมการ 3 3 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ 


๏

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 


๏

3. นายเฉิน คง กรรมการ 


๏

รวมจ านวนกรรมการ 3 3 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 
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 สรุปการเขา้ประชุมของกรรมการในปี 2560 
 จ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560 (คร้ัง) 

 
รายช่ือกรรมการบริษัท 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 1/1 6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 1/1 6/6 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
3. นายอรุณ จิรชวาลา  1/1 6/6 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 1/1 6/6 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  1/1 6/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 1/1 6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/1 ไม่ไดเ้ป็น 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 1/1 6/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 18/19 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 1/1 6/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 2/2 1/1 15/19 
9. นายโลห์ อิง คี 1/1 6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/1 13/19 

 

 สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

ปีทีเ่ลอืก
คร้ังล่าสุด 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 

การแต่งตั้ง 
ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น
คร้ังถัดไป 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2548 2559 ประธานกรรมการ ไม่ใช่ 2562 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 

3. นายอรุณ จิรชวาลา 2552 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ใช่ 2563 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 

6. นายสมยั ล้ีสกลุ 2550 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2563 

7. นายภาสิต ล้ีสกลุ 2556 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2563 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2550 2558 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2561 

9. นายโลห์ อิง คี 2558 2559 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2562 
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2.  ผู้บริหาร 
 โครงสร้างองคก์รของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด    
3. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
4. นายเชวง รีศรีกิตต ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
5. นายโลห์ อิง คี   รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
6. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส และเลขานุการบริษทั 
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีดงัน้ี 
1. เป็นผูส้นบัสนุน และอ านวยการการท างานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งในดา้นปฏิบติัการและดา้นงานอ านวยการ น าเสนองาน

ต่อคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทั และพนกังาน 

2. ด าเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ 
งานจดัซ้ือ การผลิต และการส่งมอบ 
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3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจดัการ และน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
และดูแลการจดัการ และจดัสรรทรัพยากรองคก์รใหเ้ป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ 
และขอ้บงัคบั 

4. ก ากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว ้และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 

5. ด าเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องค์กร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภูมิใจของผูถื้อหุน้ 

6. ด าเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการด าเนินงานของบริษทั วางแผนการจดัหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจดัหาทุน การจดัท า
เอกสารการหาทุน และอ่ืน ๆ 

7. ด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารจะด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการจดัการโดยต าแหน่ง 
อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด) ท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

 
3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2550  

การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการท างาน:  ปรากฏดงัหวัขอ้ “คณะกรรมการและผูบ้ริหาร” 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท มีดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร 

- ทะเบียนกรรมการ  
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นเลขานุการ คือ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
- หนงัสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนงัสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศก าหนด  และตามท่ีบริษทัฯ มอบหมาย อาทิเช่น  
- ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบัติดา้นการก ากับดูแลให้การด าเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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- ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล   

- ท าหน้าท่ีเป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตาม
กฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์

- หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560  

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน คนละ 10,000 
บาทต่อเดือน  

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนสัทั้งส้ิน 1,837,869 บาท ดงัน้ี 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ   660,000 บาท  
- กรรมการอิสระ 4 คน และอดีตกรรมการอิสระ 1 คน ประกอบดว้ย 

1.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์   300,000 บาท 
2.  นายอรุณ จิรชวาลา    300,000 บาท 
3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร    300,000 บาท 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์*   255,738 บาท 
5.  พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อดีตกรรมการอิสระ)**   22,131 บาท 
* ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 โบนสัค านวณตามจ านวนวนัท่ีด ารงต าแหน่ง

กรรมการในปี 2559 คือ 312 วนั 
** ลาออกจากกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559 โบนสัค านวณตามจ านวนวนัท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในปี 

2559 คือ 27 วนั 
3. ค่าเบ้ียประชุม ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ)   

ส าหรับบริษทัย่อย ในปี 2560 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ใน
รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนใหก้รรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน   

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 เป็นดงัน้ี 
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                      (หน่วย: บาท) 
 

 
กรรมการบริษัทฯ และ 

บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ
สหการ
วิศวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

(ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนราย
เดอืนปี 60 และ
โบนัสปี 59) 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน
และสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 1,260,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 1,380,000 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 600,000 40,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 680,000 
3. นายอรุณ จิรชวาลา 540,000 40,000 20,000 10,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 630,000 
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี* 22,131 - - - - - 22,131 
5. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 495,738 40,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 555,738 
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 540,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น  570,000 
7. นายสมยั ล้ีสกลุ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 240,000 
8. นายภาสิต ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
120,000 240,000 

9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

120,000 240,000 

10. นายโลห์ อิง คี 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 
11. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 
12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 
ทอีาร์ซี และสหการวศิวกรปี 2560 

3,937,869 120,000 80,000 20,000 40,000 720,000 4,917,869 

*  พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นอดีตกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีลาออกจากกรรมการ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2559  
 

(ข) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผู้บริหาร  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ:       1.  ผูบ้ริหาร 7 คน ประกอบดว้ยนายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ นายโลห์ อิง คี นายศกัดา ตนัติวฒันกูล 

นายเชวง รีศรีกิตต ์และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงินเดือนรวม 7 29.67 7 31.97 
โบนสัรวม 8* 6.20 

(โบนสัปี 2558) 
7 6.92 

(โบนสัปี 2559) 
รวมทั้งส้ิน   35.87   38.89 
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  2.  โบนสัส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ท่ีจ่ายจริงในปี 2559 ไดร้วมนางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ อดีตรักษาการประธาน
เจา้หนา้ท่ีการเงินท่ีด ารงต าแหน่งระหวา่งปี 2558  

 3.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ เงิน
ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่าย
การเงิน 

 

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 

 ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน ้ ามนั 

 
 ค่าตอบแทนอืน่ 

 (ก) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 
 ประธานกรรมการไดรั้บเงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ในปี 2560 รวม 59,713 บาท) ประกนั
ชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน ้ ามนั  

 (ข) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการอสิระ 
 กรรมการอิสระไดรั้บประกนัสุขภาพ 

      (ค) ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
 
 
 
ห
มายเหตุ: ผูบ้ริหาร 5 คน ประกอบดว้ย นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ นายศกัดา ตนัติวฒันกูล และ 

   นางสาวภาวิตา ล้ีสกลุ 
5. บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,029 คน ประกอบดว้ยพนกังาน
ประจ า 421 คน และพนกังานชัว่คราว 608 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 

เงนิสมทบ 
ปี 2559 ปี 2560 

จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5 1.29 5 1.45 
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สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2559 ปี 2560 
1. พนกังานประจ า   
2. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการสายงานข้ึนไป) 7 7 
3. สายงานการตลาด  26 23 
4. สายงานวศิวกรรม 44 32 
5. สายงานปฏิบติัการ  186 168 
6. สายงานบริการงานก่อสร้าง 81 41 
7. สายงานบริหารองคก์ร 82 61 
8. สายงานบริหารคุณภาพ 80 68 
9. สายงานบญัชีและการเงิน 19 21 

รวม 525 421 
พนกังานชัว่คราว 682 608 

รวมพนกังานทั้งหมด 1,207 1,029 

 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวน
รวมทั้งส้ิน 484.24 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสงัคม ค่าเบ้ียประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม 
ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
                                                                                                                                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลตอบแทนพนกังาน 
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารทีแ่สดงในหัวข้อก่อนหน้า) 

ปี 2559 ปี 2560 

พนกังานประจ า 347.71 306.38 
พนกังานสญัญาจา้ง  171.45 177.86 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 519.26 484.24 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ          
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนและบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และจูงใจให้พนกังานท างานกบับริษทัฯ ในระยะยาว ในปี 2560 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้พนักงานจ านวน 8.05 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 นโยบายการพฒันาพนกังาน  
ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ึดมัน่และ

มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีตอ้งการเป็นผูน้ าของ
ประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเน้นคุณภาพและความปลอดภยั ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้าง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลงังาน และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง   

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
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1. บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานอยา่งเป็นขั้นตอนโดยค านึงถึงลกัษณะงานและคุณสมบติัของ
พนักงานตามความต้องการ โดยเม่ือพนักงานมาเร่ิมงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและช้ีแจงรายละเอียดงานตาม Job 
Description ใหพ้นกังานไดรั้บทราบเพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังานต่อไป 

2. บริษทัฯ มีกระบวนการดูแลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน โดยนอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานตาม
กฎหมายแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติมใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ 

2.1 การจดัท าบตัรประกนัสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ค่าผ่าตดั 
รวมถึงอุบติัเหตุฉุกเฉินและการรักษาดา้นทนัตกรรม   

2.2 การจดัท าประกนัชีวติและอุบติัเหตุหมู่ 
2.3 การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานเพ่ือใหพ้นกังานไดส้ะสมเงินเพื่อไวใ้ชใ้นยามเกษียณอายงุาน 

บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินสมทบให้กบัพนักงานตามจ านวนปีในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพนักงานสามารถหักเงิน
สะสมเขา้กองทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราร้อยละ 3 - 10 ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและความสมคัรใจของพนกังาน 

3. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณ
การข้ึนเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเร่ืองดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้ งปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ สภาวะ
เศรษฐกิจ อตัราเฉล่ียการข้ึนเงินเดือนและการจ่ายโบนสัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจยัภายใน (เช่น ผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวติัการข้ึนเงินเดือนและโบนสัในอดีต) เพ่ือก าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    

4. บริษทัฯ มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานไดพ้ฒันาความรู้และ
ทกัษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทัว่ไป ดงัน้ี     

4.1 พนกังานใหม่  
บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบติังานอนัประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าหมายขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู้
ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบปฏิบติัการ และความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

4.2 พนกังานประจ าทุกระดบั  
บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทั้ง

ในดา้นการบริหารจดัการทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวทิยากร
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูใ้หค้วามรู้  

ในปี 2560 มีการจดัอบรม ดงัน้ี 
การอบรมระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป อาทิเช่น 
- หลกัสูตร “Knowledge Management ระดบัปฏิบติัการ” เพ่ือให้เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนการจดัการ

ความรู้ และเขา้ใจบทบาทของผูอ้บรมต่อความส าเร็จในการจัดการความรู้ รวมทั้ งยงัเป็นการปรับ
แนวคิดให้เห็นถึงความส าคญัและมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ไปใช้ในการท างาน เพ่ือให้การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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- หลกัสูตร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (จป.บริหาร)” เพื่อให้ทราบถึงบทบาท
และหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการบริหารงานดา้นความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกระทรวงแรงงานก าหนด
และขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

- หลกัสูตร “เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” เพื่อให้พนกังานมีความรู้และความเขา้ใจใน
หน่ึงในเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีจะได้รับรางวลัมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Thailand Quality Class) 
ภายในปี 2562 ซ่ึงเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจประเมินและช่วย
พฒันาระบบบริหารจดัการขององค์กร โดยมีมุมมองและการขบัเคล่ือนเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลพัธ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั สร้างความ
สอดคลอ้งไปในแนวทางตามปรัชญาองคก์ร วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ 

- หลกัสูตร “Project Management Professional” เพื่อทบทวนทกัษะ ความรู้ และความสามารถ ทั้งในดา้น
บทบาทหน้าท่ี ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการให้แก่
ผูบ้ริหารโครงการ ผูบ้ริหารงานก่อสร้าง และผูจ้ดัการ ท าให้มีขีดความสามารถในการบริหารโครงการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรองรับการเติบโตขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

- หลกัสูตร “Project Management Practitioner” เพ่ือใหพ้นกังานระดบัหวัหนา้งานเกิดความรู้ความเขา้ใจ
ดา้นการบริหารโครงการ และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมมาประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “Modern Approach  for Modern Management” เพื่อใหผู้บ้ริหารเขา้ใจถึงหลกัส าคญัของการ
บริหาร การจดัการ และสามารถน าเคร่ืองมือการบริหาร การจดัการชนิดต่าง ๆ ไปใชเ้พ่ือสนบัสนุนการ
บริหาร การจดัการในหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- หลกัสูตร “ส่ือสารให้ไดใ้จ น าเสนอไดผ้ลงาน” เพ่ือส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ทั้งการท างาน
ส่วนบุคคล และการท างานเป็นทีม เน่ืองจากการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพ
และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายใน
การปฏิบติังานของทีมงานและองคก์ร 

 การอบรมระดบัพนกังาน อาทิเช่น 
- หลกัสูตร “การวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน Key Performance Indicators (KPI)” เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน (KPI) ให้แก่พนักงาน และพนักงาน
สามารถจดัท า KPI รายบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบาย
ของบริษทัฯ สามารถน าระบบ KPI มาใชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือส่งเสริม
ใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

- หลกัสูตร “ผูป้ฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ” เพ่ือให้นายจา้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบั
อากาศ พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามค าสั่งของนายจา้งไดรั้บการ
ฝึกอบรมวธีิการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศตามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนดไว ้รวมทั้งเป็นการ
เพ่ิมความรู้และทกัษะการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศใหแ้ก่พนกังาน 
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- หลกัสูตร “TRC Beyond 2017” เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวฒันธรรมองค์กรให้แก่
พนกังานทุกระดบัใหต้ระหนกัถึงความส าคญั และสร้างเสริมพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามวฒันธรรมองคก์ร 
อนัจะน าไปสู่การบรรลุซ่ึงวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย  

- หลกัสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- หลักสูตร “ผูค้วบคุมการใช้งานป้ันจั่น ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้ังคบัรถป้ันจั่น ผูเ้กาะยึดวสัดุ” เพื่อให้
พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัป้ันจัน่ไดท้ราบขอ้ก าหนด และขอ้ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ รวมถึงไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการท างานไฟฟ้า” เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัไฟฟ้าไดอ้ย่างปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด และทราบถึงอนัตรายจากไฟฟ้าและหลกัการ
ป้องกันอันตรายเก่ียวกับไฟฟ้า และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภยัทั้ งผูป้ระสบ
อนัตรายและผูช่้วยเหลือ 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและ
ลูกจา้งเขา้ท างานใหม่” เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเองในดา้นความ
ปลอดภยัในการท างาน สอดคลอ้งกบักฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน  

นอกจากน้ี ในปี 2560 บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management) ภายใน
องค์กรข้ึน เพ่ือให้เกิดการรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใชค้วามรู้ในองค์กร จึงจดักิจกรรมหลกัสูตรการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้หรือ “Knowledge Sharing” โดยให้ตวัแทนของแต่ละฝ่ายงานน าเสนอหลกัสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างาน เพ่ือแลกเปล่ียนใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีสนใจเขา้รับฟังการบรรยายและซกัถาม อาทิเช่น 

- หลกัสูตร “การประยกุตใ์ช ้Cloud ส าหรับท างาน” น าเสนอโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์
ขอ้มูล เพ่ือสามารถน ามาประยกุตใ์ชง้านกบัการท างานและชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- หลกัสูตร “ประโยคพ้ืนฐานภาษาองักฤษในการติดต่อธุรกิจ” น าเสนอโดยฝ่ายสนบัสนุนองคก์ร เช่น 
ค าท่ีมกัพบบ่อย การจบัใจความส าคญั การเขียนอีเมลอ์ยา่งง่าย เป็นตน้ 

- หลกัสูตร “การลงทุนในกองทุนเพื่อประหยดัภาษี” น าเสนอโดยฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อให้ความรู้
การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF  

- หลกัสูตร “ทกัษะการโคช้ ส าหรับหวัหนา้งาน” น าเสนอโดยฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพ่ือใหค้วามรู้วิธีการโคช้
หรือสอนงาน พร้อมเทคนิคการส่ือสารใหส้ามารถโคช้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ส าหรับปี 2560 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดจ้ดัให้พนักงานในทุกระดบัเขา้ฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก 
โดยสรุปเป็นชัว่โมงในการอบรม ดงัน้ี   

การอบรมของพนกังาน 
ปี 2559 ปี 2560 

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก 
ระดบัพนกังาน 271 678 476 383 
ระดบัหวัหนา้งาน 465 708 306 418 

รวมช่ัวโมงการอบรม 736 1,386 782 801 
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5. การจัดท ากิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์ (Employee Relations) บริษทัฯ มีการจัดท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร ดงัน้ี 

5.1 ประชาสมัพนัธ์ We are TRC เพ่ือปลูกฝังวฒันธรรมองคก์รใหก้บัพนกังานทั้งท่ีส านกังานใหญ่และไซทง์าน 
5.2 การจดักิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั เพ่ือให้พนกังานไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร 

ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวนัสงกรานต ์เป็นตน้ 
5.3 กิจกรรม “Move for change แค่ขยบัชีวิตก็เปล่ียน” เพื่อรณรงคใ์ห้พนกังานหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

ดว้ยการออกก าลงักาย 
5.4 จดัตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมแบดมินตนั และชมรมฟตุบอล เป็นตน้ 
5.5 กิจกรรม 5ส เพ่ือเสริมสร้างวินยั และสุขนิสัยให้กบัพนกังาน โดยมีตวัแทนผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละฝ่าย 

ร่วมประเมินผลกิจกรรม 
5.6 การจดัท ากิจกรรมกีฬาสี และเล้ียงสงัสรรคปี์ใหม่ประจ าปี เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนทั้งท่ีส านกังาน

ใหญ่และพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีไซท์งาน มีโอกาสร่วมแข่งขนักีฬาและร่วมงานปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี และไดพ้บปะ
สงัสรรคก์นัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์รระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน โดยมีฝ่ายส่ือสาร
องค์กรเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ือง
นโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสารดงักล่าว
ไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้หพ้นกังานไดรั้บทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของ
ระบบ ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 
ไดแ้ก่ ข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ในแตละเดือน วนัเกิดพนกังาน แนะน าพนกังานเขา้ใหม่ประจ าเดือน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการ
ส่ือสารผา่น Email, Application Line และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 

7. บริษทัฯ ให้ความส าคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหว่างเพศ 
รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง 

8. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนผ่านผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารบุคคลเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัอย่าง
เคร่งครัด 

 
 ข้อพพิาททางด้านแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

ไม่มี 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

 
1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนักว่า การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างย ัง่ยืนของ
กิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนักงาน โดยไดจ้ดัท าเป็นรูปเล่มแจกให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อย เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบัติ โดยการค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ความมีจริยธรรม ความยติุธรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ประพฤติและปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยได้
เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และได้
ผนวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคน 

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
รวมทั้งขอ้ควรปฏิบติัต่าง ๆ และรับทราบขอ้เสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) ในโครงการส ารวจการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 โดยบริษทัฯ ไดรั้บผลประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2560 ดว้ย
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 90 (ระดบั “ดีเลิศ”) สูงข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 87 (ระดบั “ดีมาก”) และสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจด
ทะเบียนโดยรวมจากการส ารวจบริษทัจดทะเบียนจ านวน 620 บริษทั ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 80 และสูงกวา่ค่าเฉล่ียในทุกหมวดของการ
ประเมิน  

2. คณะกรรมการชุดย่อย  
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการจดัการ รายละเอียดดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
3. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการอิสระ 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  กรรมการอิสระ 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  กรรมการอิสระ  
6. นายสมยั ล้ีสกลุ   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
9. นายโลห์ อิง คี   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

  โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส เป็นเลขานุการบริษทั  
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 คณะกรรมการบริษัท สหการวศิวกร จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ  
2. นายสมยั ล้ีสกลุ   กรรมการ 
3. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการ  
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการ 
5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  กรรมการ 
6.  นายเชวง รีศรีกิตต ์   กรรมการ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ และบริษัทย่อย 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ประกอบดว้ยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมยั   

ล้ีสกลุ นายภาสิต ล้ีสกลุ และนางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ือง

ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้ 

2.   ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
3.   ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และการก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ยกเวน้นโยบายหรือการด าเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร 
และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวงัในการ

ปฏิบติังาน 
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
บริหารการจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. ก าหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ 
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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11. อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ีจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้ งน้ี ก าหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ี
เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน
กนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจดัการเพื่อปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี การมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้กรรมการจดัการสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท ากบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้
ค  าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษทัฯ ประธานกรรมการ
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอรุณ จิรชวาลา    
3. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์    
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โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน      

งบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 24 เมษายน 

2562)    
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย วตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัฯ ก็ได ้

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หรือคดัเลือก
ผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ การเลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน
ร่วมกับผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรายงานส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการ
วเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง     
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าอยา่งเป็นประจ า เพ่ือคณะกรรมการบริษทัทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดงัต่อไปน้ี 
9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่าง ๆ ไว ้ 

อยา่งชดัเจน 
9.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 
9.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10.2 ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 
10.3 ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ

การเงิน และผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการ แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อส านักงานก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัรับทราบ และเพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้
ใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีการเพ่ือให้ไดซ่ึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. มีอ านาจเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทัฯ เพ่ือร่วมหารือหรือตอบค าถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามท่ี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร  

3. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวม 6 คน ดงัน้ี 
1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  
3. นายอรุณ จิรชวาลา   
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์   
5. นายภาสิต ล้ีสกุล   
6. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   
โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบ

วาระวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564) 
กฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยหน้าท่ีและความรับผิดชอบดา้นการพิจารณา

ค่าตอบแทน และดา้นการสรรหากรรมการ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
การประเมินผลการปฏิบติังาน ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร วา่มีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และผลงาน โดยเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีความเป็นธรรม 

1.2 ร่วมก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าเสนอผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

1.3 พิจารณาก าหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนสัประจ าปีในอตัราท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ  

1.4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ยอ่ย  จะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

1.5 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ ซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีพิจารณาเง่ือนไข หลกัเกณฑก์ารจดัสรรท่ีเหมาะสม และ
เป็นธรรมต่อทั้งพนกังาน และผูถื้อหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส าหรับกรณีท่ีมีการ
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จดัสรรให้กรรมการเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการ 
2.1 ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาการท างานใหบ้ริษทัฯ  
2.2 สรรหา คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

- เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับกรรมการ
บริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือการเพ่ิมจ านวนกรรมการ  

- เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง
กรณีท่ีกรรมการลาออกหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหนา้ท่ีในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ าเป็นหรือเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการบรรรษัทภบิาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1  

คน รวม 3 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  เป็น ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   

 โดยมีนางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 19 มีนาคม 
2564) 

กฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ย หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง 
การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังานไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล  
1. สอบทานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและน าเสนอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการน านโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปด าเนินการในเชิงปฏิบติั 
5. ติดตามงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
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นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าท่ีในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลตามความจ าเป็นหรือเห็นสมควร  

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 2 คน รวม 4 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  เป็น ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  
3. นายภาสิต  ล้ีสกลุ   
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   
โดยมีนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์รเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2562) 
กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขต

และอ านาจหนา้ท่ี การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังานไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุม

ถึงความเส่ียงท่ีส าคญัประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงในการเขา้ประมูลงาน  ความเส่ียงดา้นการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์  
ความเส่ียงการก่อสร้าง ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้ค  าแนะน าแก่
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการตามแผนงาน  
3. ก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองค์กรก าหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายขององคก์ร  
4. ก ากบัดูแล สนับสนุน ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีส าคญั การประเมินสถานะความเส่ียง การ

บริหารความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดในการด าเนินงาน  รวมถึงวิธีการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว  

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจจดัตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีดา้นบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   
 
 

6. คณะกรรมการบริหาร 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ดงัน้ี  
1. นายสมยั ล้ีสกลุ เป็น ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายภาสิต ล้ีสกลุ   
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   
4. นายโลห์ อิง คี    

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสยัหรือไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการจดัการวา่มี
เหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 

4. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
             ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหค้ณะกรรมการจดัการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีอ านาจอนุมติัทางการ
เงินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได ้
             อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 
          ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

7. คณะกรรมการจดัการ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน ดงัน้ี 
รายช่ือคณะกรรมการจดัการ  ต าแหน่งด้านบริหาร 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล เป็น ประธานกรรมการจดัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ              ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
3. นายโลห์ อิง คี     รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู    รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์    รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
6. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ    ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
7. นายวศิลัย ์เอกธรรมกลุ    ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานวศิวกรรม 
8. นายอ านวย ลายไม ้    ท่ีปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ 
9. นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกลุ   ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
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10. นายศุภโชค เล่ียมแกว้    ท่ีปรึกษาฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 

อ านาจในการอนุมตัวิงเงนิของคณะกรรมการจดัการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการอนุมติัวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการปี 2561 ท่ีประกาศใชใ้นเดือนมกราคม 2561 อาทิเช่น 

เร่ือง คณะกรรมการจดัการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- งบประมาณรายจ่ายต่อโครงการ 
- การตดัหน้ีสูญ 
- การเบิกเงินทดรอง 
- ค่าเล้ียงรับรอง การประชาสมัพนัธ์ และการบริจาค 
- การกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งบริษทัในเครือ 

- 
5-10 ลา้นบาท 

- 
- 

50-100 ลา้นบาท 

ไม่จ ากดัวงเงิน 
 < 5 ลา้นบาท 

> 100,000 บาท/คร้ัง 
> 50,000 บาท/คร้ัง 

< 50 ลา้นบาท 
 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ  

1. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
2. อนุมติัควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 
3. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือท าให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ

น ามาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพ่ือท าสญัญาดงักล่าว 
4. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้

หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 
5. ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื การกูย้มื การจดัหาวงเงินสินเช่ือ 

รวมถึงการใหห้ลกัประกนั จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน   
ใด ๆ ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ดว้ย 

6. พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
7. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน 

เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป 
8. ด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

หรือคณะกรรมการบริหารในแตล่ะคราวไป 
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยวา่ มีเหตุการณ์ทุจริต มี

การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการจดัการไดต้ามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร  
 
 

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
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(1) กรรมการอสิระ 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั (น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้

อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  
3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 การสรรหากรรมการ 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั (น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจ านวน
กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี    

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่ออนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีมี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีนโยบายให้ผู ้บริหารระดับสูงระดับ
ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดต าแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการท างานให้กบัพนกังานใน
องคก์รท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเห็นวา่สามารถแทนต าแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุ

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 
• การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

• ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
• มีความเป็นผูน้ า และมีวสิยัทศันท่ี์กวา้งไกล 
• มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  
• มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  

 นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ ให้

เป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ท่ีวา่  
“ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และในกรณีท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายในกรณี
ดงักล่าว ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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4. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมโดยมอบอ านาจให้

ฝ่ายจดัการด าเนินการ ดงัน้ี 
- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทั

ยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจ  
- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าว พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ  
- ก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและด าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ขอ้มูล และด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
เก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพย ์

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัของบริษทัดงักล่าว อาทิเช่น การเพ่ิมหรือลดทุน การเลิกบริษทั ใหน้ าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั
ก่อนด าเนินการใด ๆ  
 
5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ไดก้ าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ โดยไดใ้ชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป

เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง  
บริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ควร
หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ขอ้ก าหนดน้ี
ใหร้วมความถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืน
ระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าความผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร แจง้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ให้บริษทัฯ รับทราบ และให้น าส่งส าเนาแบบรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ท่ีได้
รายงานต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์่อเลขานุการบริษทั  เพ่ือจดัเก็บเป็นหลกัฐาน และรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั   
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6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   

 
บริษทัผูส้อบบญัชี 

ค่าสอบบญัชี 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2560 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 1,050,000 บาท 
บริษัทย่อย:   
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 820,000 บาท 
TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. 

ฮ่องกง 
3,200 เหรียญสหรัฐ 

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

1,350 เหรียญสหรัฐ 

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

3,200 โอมานเรียล 

TRC Engineering LLC 
 

Talal Abu-Ghazaleh & Co.  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

3,200 โอมานเรียล 
 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 100,000 บาท 
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
 

ผูส้อบบญัชีอิสระ 5,000 บาท 

กจิการร่วมค้า: 
กิจการร่วมคา้ ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 
กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็ สหการ 

 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
300,000 บาท 
400,000 บาท 

- ค่าบริการอืน่ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีส าหรับการสอบบญัชี ปี 2560 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)    27,329 บาท 
- บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั      13,504 บาท 
 

7. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
ในปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศใช้หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) เพื่อใชแ้ทนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 โดยมีการปรับปรุงเน้ือหาและล าดับวิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีการประเด็นใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
1/2561 เม่ือนัท่ี 8 มกราคม 2561 ไดมี้มติรับทราบหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการพิจารณาทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการของ
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บริษทัฯ ในกรณีท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 เพื่อ
สะทอ้นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ในการยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัการดงัล่าว 

บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิดโอกาส
ล่วงหนา้ในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น การ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และยงัสนบัสนุนให้กรรมการบริษทัทุกคน ผูบ้ริหาร 
รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และในระหวา่งปีไม่มีการเรียก
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ ระหวา่งวนัท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพ่ือ
คดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบตอ้งออกตามวาระ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถแจง้บริษทัฯ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทั ผ่าน 3 ช่องทาง คือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โทรสารและไปรษณีย ์ทั้ งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือผูมี้คุณสมบัติในการไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการมาให้บริษทัฯ 
พิจารณาแต่อยา่งใด  

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุม 30 วนั (วนัท่ี 28 มีนาคม 2560) 
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 และเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถว้นทั้งภาษาไทยและ
องักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้รับทราบการเปิดเผยดงักล่าวโดยการแจง้ข่าวผ่านระบบ 
SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ 
ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และไดโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์3 วนั
ติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 
คน โดยประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย และ
ผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ใชร้ะบบบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน และนับ
คะแนนเสียง เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นและในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมขอ้มูล
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุม ท่ีปรึกษา

กฎหมายไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ การด าเนินการประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นไปตามล าดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุม ส าหรับ
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วาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การน าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุ้น โดย
แยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนไดข้อให้ใชบ้ตัรลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่
เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ    

 หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นซกัถาม ขอ้คิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ท่ีส าคญัในรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้

สามารถตรวจสอบได ้ดงัน้ี   
(1) วธีิการออกเสียงลงคะแนนและคะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ  
(2) คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ โดยระบุอยา่งชดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นจ านวน

เสียงและสดัส่วนเท่าใด  
(3) รายช่ือพร้อมทั้งต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษา และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม  
(4) สรุปสาระส าคญัของขอ้ซกัถาม ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญั และขอ้เสนอแนะ ของผูถื้อหุ้น รวมทั้งค  าช้ีแจงของกรรมการ

และผูบ้ริหารท่ีไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ  
บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษทัมหาชน กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 30 วนันับจากวนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและ
องักฤษ วดีีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนั
ประชุม 

บริษทัฯ มีการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 บริษทัฯ มี
สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยร้อยละ 63.81  

 
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
- เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถน าเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเป็น

การล่วงหน้า ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 1. สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็น          
ผูพิ้จารณาคุณสมบติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบั   

- ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และไม่กระท าการ
ใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดั ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และนกั
ลงทุนสถาบนั ทั้งน้ี บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยงัประธาน
กรรมการตรวจสอบ โดยกรณีเป็นขอ้ร้องเรียนจะมีการด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหาวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม กรณีเป็น
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ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จะเสนอเร่ืองดงักล่าว
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีเห็นสมควร  

- การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบั และน าเสนอวาระต่อท่ีประชุมเป็นไปตามล าดบัในหนงัสือเชิญประชุม มี
การแสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ และเปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ี
การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการ
ดว้ยการลงมติเป็นรายบุคคล  

- เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม และ
ส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือ 14 วนั (กรณีท่ีมีวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุน
จดทะเบียน หรือวาระอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด)   

- มีการใชร้ะบบบาร์โค๊ดในการนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม เพ่ือความถูกตอ้งและแม่นย  าในการนับ
คะแนน 

- มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุม ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่
เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง  

- ก่อนการเร่ิมประชุม จะมีการช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น และเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ   

-  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีมีความ
เขม้งวดกวา่เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวขอ้ “13. รายการระหวา่งกนั” และทุกไตรมาสไดมี้การ
น าเสนอสรุปรายการระหวา่งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวโยง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของรายการ และ
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาและใหค้วามเห็น โดยมีนโยบายในการทบทวนนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัเป็นประจ าทุกปี 

-  คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้บงัคบัการท างานเพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางไม่ชอบ และไดเ้ผยแพร่
ระเบียบขอ้บงัคบัการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ”  

- บริษทัฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

- บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบท
ก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
กรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ ให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งน้ี ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์
จะแจง้เตือนกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้รับทราบช่วงระยะเวลาห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็น
เวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะ
น าเสนอการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  
บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และตระหนกัถึงความสนบัสนุนจาก  

ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไรให้กบับริษทัฯ บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหาร
และพนกังาน” เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหัวขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ส าคญัเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ท าความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
   นโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  

 พนักงาน  
บริษทัฯ มีการส่ือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายให้กบัพนกังานทุกระดบั และให้ความส าคญัในการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีนโยบายพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญใน
งานท่ีตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภยัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม 
และเป็นธรรม มีการก าหนดและเช่ือมโยงการท างานของทุกส่วนงานใหมุ่้งสู่เป้าหมายของบริษทัฯ และก าหนดนโยบายค่าตอบแทน
ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ การปฏิบติัต่อพนกังานท่ีเป็นรูปธรรมไดแ้สดงในหัวขอ้ “9. โครงสร้างการจดัการ” 
หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการพฒันาพนกังาน”  

 ผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั มุ่งบริหารงานท่ี

สร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการด ารงกิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยมีก าหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ หลงัหักภาษีและ
ส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คู่แข่งขัน  
บริษทัฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ภายใต้

กรอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือท าใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

 ลูกค้า 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงทางการคา้อยา่ง
เคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของทุกขั้นตอนในการท างาน และความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบเป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากลกัษณะงานของบริษทัฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี  บริษทัฯ จึงให้
ความส าคญัในการฝึกอบรมพนกังานดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีเป็นมาตรฐานภายใต้
ความปลอดภยัสูงสุด   

ในระหวา่งงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอทุกโครงการ และยนิดีท่ีจะน าชม หรือ
อธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ เพ่ือใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่าง ๆ เหล่าน้ี ท าให้
ลูกคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐานเสมอ 
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นอกจากน้ี ในแต่ละโครงการจะมีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ โดยมีก าหนดทุก 6 เดือน และ/หรือ
ตามความคืบหนา้โครงการ ในกรณีท่ีโครงการมีระยะเวลาการด าเนินงานระยะสั้น อาจมีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้
เพียงคร้ังเดียวเม่ือเสร็จส้ินโครงการ 

 คู่ค้า 
บริษทัฯ มีการก าหนดแนวทางและวธีิการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ไว ้

อยา่งชดัเจน มีการจดัท าระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจดัหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบ
ได ้ และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจท าธุรกรรมต่าง ๆ จดัท าหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระ
ของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี 

 เจ้าหนี ้ 
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด และมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้น

การคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการช าระค่าสินคา้และบริการ การปฏิบติัตามเง่ือนไขค ้าประกนั การบริหารเงินทุน 
ตลอดจนก าหนดนโยบายกรณีท่ีอาจเกิดการผิดนดัช าระหน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ละปีจะมีการจดัให้เจา้หน้ีสถาบนัการเงินเขา้เยี่ยมชม
ไซท์งานโครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนับสนุนสินเช่ือโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการ และมีการจดัประชุม
ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน และพิจารณาวงเงิน
สินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน  

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ  
บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่วา่จะเป็นดา้นการออกแบบ การใชง้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน บริษทัฯ ไดมี้การจดัท า “นโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คงปลอดภยั และสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชง้านในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้ง และการคุกคามจากภยัต่าง ๆ  นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการจดัท า “ขั้นตอน
การด าเนินการเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภยัพิบติักบัระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (IT Contingency Plan)” เพื่อเป็นแนว
ทางการป้องกนัความเส่ียง และแกไ้ขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 การละเมดิสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 
รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงอีกดว้ย 

 สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมี

นโยบายจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว และส่งเสริมใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาชุมชน กิจกรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและชุมชนใน
ปี 2560 ปรากฏในหวัขอ้ “11. ความรับผิดชอบต่อสงัคม”  

 ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ไดมี้การประกาศนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 20 

กนัยายน 2559 เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการเคร่ืองมือการบริหารจดัการผา่นระบบบริหาร
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คุณภาพใหพ้นกังานทุกหน่วยงาน ด าเนินการตามอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง โดยถือเป็นบรรทดัฐาน เพ่ือก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรม
ดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม หรือ QSHE ควบคู่ไปกบัคุณภาพผลิตผลและการบริการแก่ลูกคา้ รวมถึง
ขอ้บงัคบัเก่ียวกับบริหารและการจดัการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงฝ่ายบริหารในทุกระดับจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
รวมทั้งสนับสนุน ผลกัดนั ติดตาม ทบทวนการด าเนินการและปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัอย่าง
จริงจงัและพนกังานทุกคนจะท าความเขา้ใจ ร่วมแรงร่วมใจน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นรูปธรรม
อยา่งย ัง่ยนื 

โดยในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดมุ่้งมัน่ปฏิบติัตามนโยบายดา้นคุณภาพ อาชีวอนามยั 
ความปลอดภยั และการบริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1. การมุ่งเน้นปฏิบัติงานสอดคล้องตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เช่น การตรวจสุขภาพตามความเส่ียงของพนกังานทุกคน ทั้งท่ีส านกังานใหญ่และไซท์งานให้การอบรมดา้นความปลอดภยั
ตามกฎหมาย ไดแ้ก่  

- หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร/ระดบัหวัหนา้งาน/คณะกรรมการความปลอดภยั ชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้ม 

- หลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ส าหรับลูกจา้งทัว่ไปก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
- การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัต่าง ๆ ในทุกโครงการ 
- หลกัสูตรดบัเพลิงเบ้ืองตน้  
รวมถึงให้การอบรมเฉพาะทางท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการท างานด้านความปลอดภยัของโครงการ เช่น 

หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมี หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า หลกัสูตรความปลอดภยั
ในการท างานท่ีอบัอากาศ อบรมผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูค้วบคุมการใชป้ั้นจัน่ ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัป้ันจัน่ ผูย้ึดเกาะวสัดุ และหลกัสูตร
ทบทวนการท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ หลกัสูตรการขบัและบ ารุงรักษารถยกเคร่ืองยนต์อยา่งถูกวิธีและปลอดภยั และด าเนินการซอ้ม
แผนฉุกเฉินประจ าปี 

                                                               
หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน                        หลกัสูตรดบัเพลิงเบ้ืองตน้  

          
            อบรมทบทวนการท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่          การซอ้มแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจ าปี 
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 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้            การดบัเพลิงเบ้ืองตน้(ภาคปฏิบติั)        
 

 
  หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน 

 การจดัท าคู่มอืความปลอดภัย 
- อา้งอิง ขอ้อา้งอิงกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย        

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 
- ด าเนินการจดัท าคู่มือความปลอดภยั ขอ้อา้งอิง และแจกจ่ายใหก้บัพนกังานในเดือนมีนาคม 2560 

 
2. การจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ทั้งในส านกังานส่วนกลาง

และพ้ืนท่ีปฏิบติังานของโครงการต่างใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัเป็นหลกั (Safety First) ดว้ยการก าหนดเป็นมาตรฐานใน
ทุก ๆ งาน จะตอ้งมีการประเมินความเส่ียงก่อนด าเนินงานและจดัท ามาตรการควมคุม เพ่ิมความรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรียม
ป้องกนัอนัตรายทางดา้นต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน เช่น การป้องกนัจากตวับุคคล ดว้ยการมีขอ้ก าหนดอย่างเคร่งครัดในการ
แต่งตวัให้เรียบร้อย รัดกุม โดยเฉพาะผูท่ี้ปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย และการจดัให้มีกิจกรรม Tool Book Talk ทุก
เชา้ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน พร้อมเนน้ย  ้าการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 
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ในการป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ในแต่ละไซท์งานจะมีพ้ืนท่ีในการจดัวางเคร่ืองมืออย่างเป็น

ระเบียบ มีการตรวจสอบและดูแลบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านได ้เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุต่อผูใ้ชง้าน รวมถึง
การจดัพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสมกบังานนั้น ๆ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ  

อีกทั้งบริษทัฯ มีการจดัสถานท่ีท างานของพนกังานให้เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ การท่ีพนกังานเสพเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ยาเสพติดหรือสารเสพติดอ่ืน ๆ จะมีผลบัน่
ทอนสมรรถภาพในการท างานของพนกังาน  และส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อความปลอดภยั และประสิทธิภาพในการท างาน 
รวมถึงทรัพยสิ์นของลูกคา้ จึงมีการตรวจคดักรองสารเสพติด และตรวจแอลกอฮอลข์องพนกังานก่อนเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ัง 

            
3. การป้องกันและควบคุม ผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ มีการด าเนินการ

ติดตามตรวจวดั ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการของระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) 
และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS18001:2007) 

        
การตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 

              
  การตรวจวดัไอระเหยของสารเคมีในพ้ืนท่ีจดัเก็บและพ้ืนท่ีการท างาน 
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  การตรวจวดัแสงสวา่งในพ้ืนท่ีการท างาน 

            
  การตรวจวดัระดบัเสียงท่ีตวับุคคล 

            
   การตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงของอาคารส านกังานใหญ่ 

4. บริหารกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตลอดสายห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามข้อตกลงและ
กรอบสัญญา และตอบสนองความต้องการ คาดหวงั 

 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และน าระบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS18001:2007) มาใชใ้นการ
ควบคุมมาตรฐานการท างานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยแนวทางการด าเนินงานทั้ง 3 ระบบ 
เป็นไปแบบผสมผสานหรือ Integration ผา่นการบริหารจดัการโดยสายงานบริหารระบบคุณภาพ บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
ทั้ง 3 ระบบ เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2560  
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 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ รับการตรวจประเมินศกัยภาพดา้นความยัง่ยืนของคู่คา้จากบริษทั 

ปตท. จ ากดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI โดยผลการประเมินออกมาในเกณฑ ์“ดีมาก” 
 บริษทัฯ ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัฯ จากกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในหลกัสูตรฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหัวหนา้งาน เพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ความรู้ ผ่าน
การอบรมใหก้บัหวัหนา้งานใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  

 
 
 บริษทัฯ ได้รับการพิจารณาให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของสถานประกอบกิจการจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

5. ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง 
 การร่วมกิจกรรมของผูบ้ริหาร (Safety Tour by Top Management)  

- วนัท่ี 3 เมษายน 2560 และวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2560 คณะผูบ้ริหารร่วมกบัฝ่ายความปลอดภยัฯ ประจ า
ส านกังานใหญ่ เขา้เยี่ยมชมการท างานดา้นความปลอดภยัของโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 
28” Recoating Section (RC-400) อ าเภอบา้นบึง จงัหวัชลบุรี และโครงการก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 เขตบางกะปิ 
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กรุงเทพมหานคร ตามล าดบั เพื่อรับฟังการรายงานดา้นความปลอดภยั ผลการท างาน อุปสรรค และปัญหาของโครงการ พร้อม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ก่อนน าไปสู่การแกไ้ขพฒันาปรับปรุง โดยคณะผูบ้ริหารไดเ้นน้ย  ้าเร่ืองความปลอดภยัในการท างานเพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อไป  

          
 

             
- การมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ในการด าเนินขอการรับรองระบบ ISO9001:2015, 

ISO14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ทั้งส านกังานใหญ่และไซทง์าน 

           
คณะผูบ้ริหารเขา้ร่วมเปิดประชุมการ Audit จาก SGS 

          
           ส ารวจการปฏิบติังาน การจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัฯ ส านกังานใหญ่และไซทง์าน 
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              คณะผูบ้ริหารถ่ายภาพร่วมกบัทีมงาน SGS 

 การรณรงค์ให้พนักงานทุกโครงการของบริษทัฯ ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัจนประสบความส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภยัท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละโครงการ จึงได้มีการจดังานสังสรรค์เพ่ือขอบคุณในความร่วมมือ และ
กระตุน้จิตส านึกดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตกิ้จกรรม Safety Awards  ไดแ้ก่ 

- วนัท่ี 8 เมษายน 2560 ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนไดร่้วมกิจกรรม Safety Awards 1,000,000 ชัว่โมง 
ของ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section (RC-400) อ าเภอบา้นบึง จงัหวัชลบุรี  

   
- วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 โครงการงานจดัหาติดตั้งทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี

ดา้นการผลิตยาเส้นพอง อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดจ้ดักิจกรรม Safety Awards 300,000 ชัว่โมงการท างานโดยไม่มี
อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน  
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั ทุกคน ด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส 

ถูกตอ้ง และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน โดย
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องสินบน ไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ 
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรมในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจะปฏิบติัตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด และให้มีการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่
อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย   

ตั้งแต่ปี 2559 บริษทัฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นทางการ หากมีการฝ่าฝืน
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมกบัการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่  ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ผูก้ระท าการดงักล่าว และผูเ้ก่ียวขอ้ง (ถา้มี) จะไดรั้บโทษระดบัสูงสุดตามระเบียบของบริษทัฯ  

 แนวปฏิบัตกิารป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นไวอ้ย่างชัดเจนในนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัน้ี  
1. ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและ
พนกังาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือเป็น
หนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือตามช่องทางการร้องเรียนของบริษทัฯ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

3. ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
ระดบัของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเร่ืองต่อไปน้ี  

- การให้หรือรับของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปดว้ยความ
ระมดัระวงั เป็นไปเพ่ือวตัถุประสงคท์างธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยม ดว้ยมูลค่าท่ีเหมาะสม และมีการอนมุติท่ีเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    

- การใหห้รือรับเงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น ตอ้งกระท า
การในนามบริษทัฯ และมีวตัถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ  และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 
ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่
เงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

- การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และการจดัซ้ือ จดัจา้งกบัภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกบั
ภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิด  

นอกจากน้ียงัมีมาตรการในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 
- บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ทุกระดบัเห็นความส าคญัและมี

จิตส านึกในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  
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- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณีจะถูกน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพิจารณาแลว้เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา  

- บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ตลอดจนพนักงานท่ีปฏิเสธเร่ืองการคอร์รัปชัน่ ทุกขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบัท่ีจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น  

- ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บงัคบัในการท างาน จะตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาโทษดว้ยบทลงโทษระดบัสูงสุด รวมถึงอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

- จดัให้มีการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินงานกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ทุกคน 

 ช่องทางทีผู้่มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษทัฯ จดัช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสใด ๆ เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้ง

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาหรือเกิด
ความเสียหายต่อบริษทักบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ทางอีเมล ์(E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ    

(www.trc-con.com) และ Click ท่ี Icon “Whistleblower” 
ทางโทรสาร  : +66 2022 7788 
ทางไปรษณีย ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
         เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  

  กรุงเทพมหานคร 10220 
2. ติดต่อผา่นเลขานุการบริษทั  

ทางอีเมล ์(E-mail Address) :  ounruen@trc-con.com 
โทรศพัท ์   : +66 2022 7777 
ทางโทรสาร   : +66 2022 7788 
ทางไปรษณีย ์   : เลขานุการบริษทั 

    บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  

  กรุงเทพมหานคร 10220 
3. ติดต่อผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายงับริษทัฯ 

ส าหรับช่องทางท่ี 2 และ 3 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียน และน าเสนอทุกขอ้ร้องเรียนต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทัต่อไป  

mailto:chairman.auditcom@trc-con.com
mailto:ounruen@trc-con.com
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ส าหรับพนกังาน บริษทัฯ พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเ รียน โดยบริษทัฯ ไดมี้กระบวนการในการ
จดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียน เพ่ือพิจารณาวา่เร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียนเขา้ข่ายเป็นเร่ืองท่ีอาจะเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่
ในความรับผิดระดบัไหน เพ่ือท่ีจะไดก้ าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิดนั้น ๆ ไดอ้ยา่งเป็นธรรม และถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน สามารถส่งขอ้ร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยผา่นช่องทางต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 
2. การร้องทุกข ์ผา่นหวัหนา้งานตามล าดบัชั้น ซ่ึงระบุในกฎระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน 
โดยบริษทัฯ จะมีการรวบรวม น าเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะ ท่ีพิจารณาแลว้ วา่มีความส าคญัหรือตอ้งมี

การด าเนินการใด ๆ ต่อคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนขา้งตน้ในเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อสร้าง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบาะแส บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั และไดก้ าหนดขั้นตอน
การรับเร่ืองและการสอบสวนซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัรวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา 

โปร่งใส มีความเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย อาทิเช่น ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เช่น ขอ้มูลบริษทัฯ ขอ้มูลทางการเงิน รายงานประจ าปี ข่าวประชาสมัพนัธ์ และปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

โดยโครงสร้างผูถื้อหุ้นไดแ้สดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูหุ้้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยไวอ้ยา่ง
ครบถว้นชดัเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้อ่ืนดว้ย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนและโบนสักรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด เช่ือมโยง
กบัผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ตลอดจนลกัษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
อนุมติั  

 การรายงานการมส่ีวนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและพนักงานเป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี) รวมทั้งจดัท าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี   
และให้เลขานุการบริษทัน าเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วนั    
ท าการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน เพ่ือใหเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ียงั
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สามารถใช้ขอ้มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดอี้กดว้ย ส่วนการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 

 ในปี 2560 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการไดม้าและจ าหน่ายหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น  
ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 59 

จ านวนหุ้น 
ได้มา 

ระหว่างปี(1) 

จ านวนหุ้น
จ าหน่าย
ระหว่างปี 

จ านวนหุ้น  
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 60  

(ทุนช าระแล้ว  
733,711,662 บาท) 

หุ้น ร้อยละ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 7,499,750  
(ในนามนางไพจิตร) 

11,971,392 - 19,471,142 0.332 

  1,453,284,277  
(ในนาม 

บจก.เคพีเค 1999)(2) 

207,612,040 - 1,660,896,316 28.296 

รวม 1,680,367,458 28.628 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4,743,748 677,678  - 5,421,426  0.092 

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

3,375,000 482,143  - 3,857,142  0.066 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 3,375,000 482,143  - 3,857,142 0.066 
6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
11,071,635 51,695,948  - 62,767,582 1.069 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1,350,000 5,335,714 - 6,685,714 0.114 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

- - - - - 

9. นายโลห์ อิง คี กรรมการ และรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

1,096,312 156,616  - 1,096,312  0.021 

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกูล รองประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ 421,875  60,268 - 482,142 0.008 
11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ 443,700  63,386  - 4507,085 0.009 
12. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 
 

ผูอ้  านวยการ 
สายงานบริหารองคก์ร 

9,452,900  1,350,414 - 10,803,314 0.184 

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และ 
นกัลงทุนสมัพนัธ์อาวุโส 
และเลขานุการบริษทั 

- - - - - 

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 969,375 138,482 - 1,107,857 0.019 
รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
กรณรีวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999  
กรณไีม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพเีค 1999  

1,777,109,790 
116,213,474 

30.276 
1.980 
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หมายเหตุ:  (1) การไดม้าของหุน้ขา้งตน้รวมถึงการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหุน้ปันผล  
(2) บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50.50 

 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย

มอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร และนางสาว        
อุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ ัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพนัธ์อาวุโสและเลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์
ติดต่อส่ือสารกบั ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยนกัลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล
เก่ียวกบับริษทัฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com 
หรือ ir_trc@trc-con.com สามารถติดต่อผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.trc-con.com) ท่ีหัวขอ้ “ติดต่อเรา” หรือผ่านทางฝ่าย 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.   นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส และเลขานุการบริษทั เบอร์
โทรศพัท ์+66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com   

2.   นางสาวพชัรา ศรีวชิชุพงษ ์หวัหนา้ส่วนการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์โทรศพัท ์+66 2022 7777 ต่อ 3213 
Email Address: pachara.s@trc-con.com  

3.   นางสาวนนัทนิตย ์ ราชกิจ นกัลงทุนสมัพนัธ์ เบอร์โทรศพัท ์ +66 2022 7777 ต่อ 3212 Email Address: 
nuntanit@trc-con.com  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯ ใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส่ื้อข่าว ใน
รูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day และ Opportunity Day ส าหรับนกัลงทุนต่างชาติ ท่ีจดัข้ึนโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับผลประกอบการปี 2559 และไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2560  

2. ร่วมจดับูธงาน mai Forum 2017 มหกรรมรวมพลงัคน mai คร้ังท่ี 4 ในฐานะท่ีบริษทัฯ เคยเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดเอม็เอไอ ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์ แอท 
เซ็นทรัลเวลิด ์ในเดือนกรกฎาคม 

3. นายสมยั ล้ีสกุล ประธานกรรมการบริหาร และนายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ให้สัมภาษณ์
รายการโทรทศัน์และส่ือต่าง ๆ เพ่ือให้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบาย
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และใหข้อ้มูลบริษทัฯ กบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพยใ์นงาน Road Show ต่าง ๆ ดงัน้ี 
โทรทศัน์ และออนไลน:์ -  ช่อง Efinance Thai TV  
   -  ช่อง Money Channel 
ส่ือส่ิงพิมพ:์  นิตยสาร Green life + (กรีนไลฟ์ พลสั) 
งาน Road Show: -  SET Thai Corporate Day 2017 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ณ โรงแรมเจดบับลิว 
แมริออท กรุงเทพฯ ในเดือนมกราคม 

 -  Thailand Focus 2017: Establishing the New Engine จดัโดยบริษทั หลกัทรัพย ์
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ณ โรงแรมอนนัตรา สยาม กรุงเทพ ในเดือนสิงหาคม 
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4. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหัวขอ้  “นกัลงทุนสัมพนัธ์” อาทิเช่น 
บทวเิคราะห์หลกัทรัพย ์TRC ท่ีออกในปี 2560 ข่าวของบริษทัฯ และบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในส่ือหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร วิดีทศัน์การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารผ่านรายการโทรทศัน์และการเป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ  
และการน าเสนอขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day  

5. การเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ เขา้พบผูบ้ริหาร (Company Visit)  ดงัน้ี 
รายช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ทีม่า Company Visit 

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เมยแ์บงก ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั (มหาชน) 

 งบการเงนิ และผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิกร จ ากดั วา่จา้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2542 

และปี 2550 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 
ในปี 2560 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ

บริษัทฯ ทั้ งด้านการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายก ากบัดูแลกจิการ  
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายท่ีเคยผ่านกรอนุมติัโดยท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2557 โดยมีมติให้คงเดิมและไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ให้พนกังานภายในองคก์รรับทราบอยา่ง
ทัว่ถึง รวมถึงไดท้บทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และวิสัยทัศน์  ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายของบริษทัฯ ทุกปี 

 โครงสร้าง และคุณสมบัตขิองกรรมการ 
กรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่

ดว้ยบริษทัมหาชน มีความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีการจ ากดัเร่ืองเพศ บริษทัฯ มีการ
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แยกต าแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารออกจากกนั โครงสร้างกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 
คนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

การสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม และบริษัทฯ มีนโยบาย
ก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินกวา่  5  บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน    

 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ประธานกรรมการบริษทัไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยได้แยกบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการก ากบัดูแลและบริหารไวช้ดัเจน รายละเอียดหนา้ท่ีความรับผิดชอบแสดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 
บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอืน่ 
ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 แห่ง ซ่ึงสอดคล้องกับ

ขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอ่ืนแสดงไวใ้น
หวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ มีการจดัท าส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ และส่ือวดีีทศัน์โครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญั เพื่อใชใ้นการแนะน า

บริษทัฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  และมีการ
จดัเตรียม Slide Presentation แนะน าธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอใหก้บักรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่ง
ใหม่ รวมทั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มูลแนะน าบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย   

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงยดึตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  และส าหรับการประเมินปี 2560 บริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบฟอร์มท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
โดยไดมี้การเพ่ิมเติมขอ้มูลประกอบการพิจารณาในบางหัวขอ้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาให้กบัคณะกรรมการในการ
ประเมิน หวัขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ คือ  

1.  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2.   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3.   การประชุมคณะกรรมการ  
4.  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
5.  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ                                                                                  
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    
นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการ

ชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไดน้ าเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
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ทั้งน้ี ไดส้รุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดยอ่ย และกรรมการ
เป็นรายบุคคลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านไดรั้บทราบ และน าผลประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปรับปรุงต่อไป ส าหรับในปี 2560 คะแนนการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะอยูใ่นระดบัเกินกวา่ร้อยละ 90 หรืออยูใ่น
ระดบั “ดีเลิศ”   

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบติังาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และให้น าเสนอผลการประเมินต่อ          
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนในแต่ละปี 

 ประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระท าผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีพิเศษตามท่ีไดรั้บมอบหมายจ านวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ โดยคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอ านาจสัง่การให้ฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัท ารายงานเสนอ และ/หรือวา่จา้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าการด าเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้ าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเขม้กวา่
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 1    

ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้่าจา้งตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากัด ท าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการท างาน                 
ผูต้รวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

- คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในปี 2560 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนและโบนสัของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยในภาพรวมส าหรับปี 2559 และ 2560 พิจารณาเงินเดือนปี 2561 และโบนัสปี 2560 ของประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  และพิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
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- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน เพื่อท า

หน้าท่ีก ากับดูแลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2560 มีการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนและสรุปผลการ
ด าเนินงาน CSR ปี 2560 รับทราบผลการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2560 และรับทราบหลกัเกณฑ ์CGR 
2017 ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ/ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และการน า
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ท่ีประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยม์าปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพื่อท า

หนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงในปี 2560 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมติัแผนบริหารความ
เส่ียง และจดัท ารายงานประจ าปีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ นอกจากน้ี มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความเส่ียง และคณะท างานจดัการความเส่ียง เพื่อบริหารจดัการงานดา้นความเส่ียงให้เป็นไปตาม
นโยบาย วสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์องคก์ร รวมถึงการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้น 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 คน เพ่ือท าหน้าท่ีวางแผนและก าหนด

นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาผลก าไรและขาดทุน
ของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการใดๆ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

- คณะกรรมการจดัการ  
คณะกรรมการจดัการประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาผูช้  านาญการในดา้นต่าง ๆ ทั้งน้ี ประธาน

กรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกในคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใน
เร่ืองทัว่ ๆ ไป (day-to-day operation) และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการจดัการจะ
ประชุมทุกวนัองัคารสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก ากบัดูและและติดตามให้การด าเนินงานของบริษทัฯ 
เป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวัและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน   

เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน เกิดระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิการบงัคบั
ใช ้“คู่มืออ านาจอนุมติัและด าเนินการ” เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนักงานทุกคนในองค์กร ก าหนดระดบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอนุมติัในแต่ละระดับ อีกทั้ งเป็นการกระจายอ านาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานคล่องตวัและรวดเร็ว และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงคู่มืออ านาจและด าเนินการในปี 2552 2554 - 2555 2557 - 2558 และ  
2561 เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั 

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
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ภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ าปี ทั้งน้ี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัต่อรายงานทางการเงินจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีเช่นกนั 

 แผนสืบทอดต าแหน่ง   
 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และนโยบายในการสืบทอด

ต าแหน่งของผูบ้ริหาร ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 
- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  1  คน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ    4  คน 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     4  คน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสักรรมการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพ่ืออนุมติั และน าเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารต่อท่ีประชุมกรรมการเพ่ืออนุมติั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
ขอ้มูลผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยูใ่นรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ 

อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ มาน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  อาทิเช่น หลกัสูตรท่ี
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ  

บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการเชิญผูท้รงคุณวฒิุผูมี้
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้กบัผูบ้ริหาร  

เลขานุการบริษทัจะน าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์การ
สมัมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2560 กรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสมัมนา ดงัน้ี 
- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์

ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 6 จากสถาบนัพระปกเกลา้ 
- นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้าง

เครือข่ายนวตักรรม รุ่น 1  (BRAIN 1) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร The Management of the 

Expiring Petroleum Concessions จากสถาบนัฝึกอบรมบุคลากรดา้นปิโตรเลียม 
- นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด เขา้ร่วมสมัมนาดงัน้ี 
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o การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
o 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing จาก KPMG Thailand 

- นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Strategic Financial Leadership 
Program (SFLP) จากสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกับการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหารจึงไดจ้ดัให้มีการ
ฝึกอบรม หลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นนั้นๆ เพ่ือเขา้มาอบรมส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ 
และน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาประยุกตใ์ชก้บัการบริหารงานขององคก์รและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคตของบริษทัฯ ต่อไป ปรากฏดงัหวัขอ้ “9. โครงสร้างการจดัการ เร่ืองนโยบายการพฒันาพนกังาน” 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัฯ มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมี

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษ
เพ่ิมตามความจ าเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผูบ้ริหารการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมคณะกรรมการ มีหนา้ท่ีสรุปประเด็นเร่ือง
ในวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น
อิสระ และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ี
พิจารณา ประธานท่ีประชุมจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมในวาระท่ีตนมี
ส่วนไดเ้สีย โดยตั้งแต่ปี 2559 ไดมี้การก าหนดในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการวา่การลงมติแต่ละวาระในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูค่รบเป็นองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีให้การสนับสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบเพ่ือส่งใหก้รรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเก็บเอกสาร
เก่ียวกบัการประชุม และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดย
เฉล่ียไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี ซ่ึงในปี 2560 กรรมการบริษทัทุกคนเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกคร้ัง โดยมีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยแต่ละ
คน ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป ในปี 2560 ไดมี้การจดัประชุม
ระหวา่งคณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกนักบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมจ านวน 1 คร้ัง ในเดือนกมุภาพนัธ์ 

 เลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธ์อาวโุส เป็นเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนงัสือเชิญประชุม 
ดูแลและจดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุมและรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้ค  าปรึกษา
เก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลการเปิดเผย
ขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
บริษัทฯ มีการแบ่งการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมใน

กระบวนการด าเนินงานขององคก์ร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR-After-Process) 
ดงัน้ี  

1. ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าขององคก์รตามแนวทางความยัง่ยืน และมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง หรือพฒันา
กระบวนการบริหารจดัการวิธีปฏิบติัต่าง ๆ โดยบริษทัฯ มีความใส่ใจในเร่ืองของความถูกตอ้งโปร่งใสของกระบวนการในการ
ด าเนินธุรกิจ เร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน การจดัหาวตัถุดิบ การจา้งงาน การก่อสร้าง จนโครงการก่อสร้างเสร็จตามสัญญา 
และส่งมอบงาน 
 บริษทัฯ ค านึงถึงผลกระทบอนัอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ
โดยเม่ือไดรั้บงานจากการประมูล บริษทัฯ จะเขา้ไปให้ความรู้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เขา้ใจถึงการด าเนินการของโครงการ 
ประโยชน์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่จะไดรั้บหลงัโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จ และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งน้ี หากเกิดผลกระทบ  
ใด ๆ ในระหวา่งด าเนินการ บริษทัฯ จะเขา้ไปช้ีแจง และแกไ้ขผลกระทบต่าง ๆ ในทนัที นอกจากน้ี หากประชาชนตอ้งการร้องเรียน
ปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถร้องเรียนไดโ้ดยตรงกบับริษทัฯ ในหลากหลายช่องทาง ผ่านทางเวบ็ไซต์ ทางโทรศพัท์ หรือการส่ือสาร
โดยตรงผ่านพนักงานในพ้ืนท่ีด าเนินงานของโครงการนั้น ๆ และหลงัจากก่อสร้างเสร็จแลว้ บริษทัฯ จะปรับภูมิทศัน์ต่าง ๆ ให้
กลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป  

 นโยบายภาพรวม และการด าเนนิงาน 
  จากปรัชญาองค์กรท่ีกล่าววา่ “สร้างสรรคผ์ลงานรับเหมาก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีความปลอดภยั ภายใต้
ความพอใจสูงสุดของลูกคา้” และจากวิสัยทศัน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจร ในอุตสาหกรรม
พลงังานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน” เป็นส่ิงท่ีตอกย  ้าอยา่งชดัเจนถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหารวา่ความ
เจริญกา้วหนา้ของธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คงนั้น ตอ้งมีอุดมการณ์ในการด าเนินกิจการท่ีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน
อย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการใน
หลกัการ 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  
2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  
5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบ 
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1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
บริษทัฯ มีการก าหนดขอ้พึงปฏิบติัท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ในจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของผูบ้ริหารและพนกังานในหมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่คา้ หมวดท่ี 6 ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ และหมวดท่ี 7 ขอ้
พึงประพฤติปฏิบติัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

2)   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ขอ้พึงปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสในเร่ืองดงักล่าว ปรากฏ

ดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานหมวดท่ี 10 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่(Anti-Corruption 
Policy) และมีการประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม 2559 โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั 
ทุกคน ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง มีความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัและดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน 

ทั้งน้ีในปี 2560 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่อยา่งใด  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ

ระหวา่งเพศ มีการวา่จา้งคนพิการมาเป็นพนกังานประจ า อีกทั้งการจา้งงานของบริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการเท่าเทียมทางเพศ 
โดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงในการเลือกรับสมคัรเขา้ท างาน 

4) การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน แรงงาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โอกาสแห่งความเท่าเทียม 

ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2558 หมวดท่ี 1 ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ และหมวดท่ี 2 ขอ้
พึงประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน แนวทางปฏิบติัดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยั และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรมปรากฏในหวัขอ้ “10. การก ากบัดูแลกิจการ”  

5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัยิง่ถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความตอ้งการ 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัอย่างยิ่งยวด ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและ
พนกังาน หมวดท่ี 4 ขอ้พึงปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือเม่ือส้ินสุดโครงการแลว้แต่กรณีโดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 10 หวัขอ้ คือ 1. การใหข้อ้มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อส่ือสาร  
3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนุน  4. การประสานแกไ้ขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกตอ้ง
ตามความตอ้งการ 7. มุ่งเนน้ความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังาน  8. มุ่งเนน้การปฏิบติังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 9. การ
ใหบ้ริการหลงัส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกคา้จะถูกน าเสนอต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และ 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
บริษทัฯ มีนโยบายให้ความส าคญักับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดัง

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน หมวดท่ี 8 ขอ้พึงปฏิบติัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
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การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาชุมชน เน่ืองจากลกัษณะ
งานของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบังานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงความ
ปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการก่อสร้าง และหลงัการส่งมอบงานเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง นอกจากนั้น
แลว้ บริษทัฯ ยงัมีความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลถึงชุมชนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง  

บริษทัฯ จะมีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ความรู้ และท าความเขา้ใจกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงถึงผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ  ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ จนกระทัง่ส่งมอบงาน  

8) การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR - ไม่มีขอ้มูลส าหรับหวัขอ้น้ี - 
 

 การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีวา่ดว้ยการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัส าคญัแต่
อยา่งใด 
 
2. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process)  

ในปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มมากมายตลอดทั้งปี ดงัน้ี 
1. กจิกรรมร่วมบริจาคโลหิต  

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดักิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ 2 คร้ัง ในเดือนกุมภาพนัธ์
และเดือนกนัยายนต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานและบุคคลทัว่ไปในชุมชนใกลเ้คียงไดร่้วมกนั
บริจากโลหิต ณ อาคารส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ ส าหรับในปี 2560 ไดรั้บบริจาคโลหิตรวม 112 ถุง  

  
 

2. กจิกรรมบริจาคส่ิงของและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีไ่ม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพือ่สาธารณะประโยชน์ 
ในปี 2560 ไดจ้ดักิจกรรมบริจาคส่ิงของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ได้ใชง้านให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้

ประโยชน์ ไดแ้ก่ บริจาคอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไม่ไดใ้ชง้านให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล บริจาคส่ิงของให้แก่
มูลนิธิพระดาบส บริจาครถเข็นจ านวน 10 คนั ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ใช้
แลว้ใหแ้ก่มูลนิธิกระจก และบริจาควสัดุอะลูมิเนียมน ้ าหนกัรวมกวา่ 9 กิโลกรัม ให้กบัมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี 
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- พฤษภาคม 2560 ร่วมบริจาคตุ๊กตา อาหาร และเคร่ืองด่ืม ภายใตโ้ครงการ “TRC ใจดีพี่ให้นอ้ง” เพ่ือส่งมอบความสุข

ใหก้บัเด็กก าพร้าและเด็ก ๆ ท่ีมีฐานะยากจน ณ มูลนิธิบา้นนกขม้ิน  

 
- มิถุนายน 2560 ร่วมบริจาควสัดุ “อะลูมิเนียม” น ้าหนกัรวมกวา่ 9 กิโลกรัม ใหก้บัมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี เพ่ือจดัท าขาเทียมต่อไป 

 
- กรกฎาคม 2560 บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใตโ้ครงการ

คอมพิวเตอร์เพื่อนอ้ง  

 
- กรกฎาคม 2560 มอบรถเข็นจ านวน 10 คนั ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ และช่วยพฒันาคุณภาพ

ชีวติของคนพิการใหดี้ยิง่ข้ึน  
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- สิงหาคม 2560 มอบส่ิงของ เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ของเล่น ตุ๊กตา และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ให้กบัมูลนิธิพระ

ดาบส  

 
- กนัยายน 2560 มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ไดใ้ช ้ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล น าไปรีไซเคิล

เพื่อสร้างรายได ้กลบัมาใชใ้นการจดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อคนพิการต่อไป 

3. กจิกรรมสนับสนุนน า้ดืม่เพือ่การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการพฒันาชุมชนและกจิกรรมส าคญัต่าง ๆ 
บริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและชุมชน ท่ีจดัข้ึนโดยส านกังานเขตสายไหมและเขตบางเขน ตลอดปี 2560 

โดยการร่วมสนบัสนุนน ้ าด่ืมใหก้บักิจกรรมต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

 
- มิถุนายน 2560 มอบน ้ าด่ืมให้ส านักงานเขตบางเขน เพ่ือร่วมสนับสนุนการจดักิจกรรม “Big Cleaning Day เมือง

กรุงเทพฯ สะอาดดว้ยพลงัประชาชน”  
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- สิงหาคม 2560 ท่ีมอบน ้ าด่ืมจ านวน 600 ขวด ให้แก่ส านกังานเขตบางเขน เพ่ือใชใ้นการแจกจ่ายให้แก่เจา้หนา้ท่ีและ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาคูคลองในพ้ืนท่ีเขตบางเขน ณ ส านกังานเขตบางเขน 

   
- ตุลาคม 2560 มอบน ้ าด่ืมใหก้บัส านกังานเขตบางเขน และส านกังานเขตสายไหม รวม 9,000 ขวด เพ่ือใชแ้จกจ่ายใหก้บั

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร   

4. กจิกรรม “โครงการสู่บ้านเกดิ”    
“โครงการสู่บา้นเกิด” คือ โครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใน

ชุมชนบา้นเกิดของพนกังาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพฒันาสงัคมไดแ้ลว้ยงัท าใหพ้นกังานไดเ้กิดความภาคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือและ
พฒันาชุมบา้นเกิดของตนเองได ้ทั้ งน้ีโครงการสู่บา้นเกิดได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา โดยในปี 2560   
บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาชุมชนบา้นเกิดของพนกังานรวม 3 โครงการ คือ  

1) การบริจาคโลงเยน็เพ่ือเป็นสาธารณะกศุลใหแ้ก่วดับา้นค าเมก็โนนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
2) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวใหก้บัวดัศรีโสภณ อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง  
3) โครงการต่อเติมหอ้งน ้ าและห้องสุขาส าหรับเด็กเล็กและสร้างห้องสุขาส าหรับเด็กเรียนให้แก่ โรงเรียนทุ่งนอ้ยพฒันา 

ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จงัหวดัก าแพงเพชร  
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5. กจิกรรมช่วยเหลอืสังคมเมือ่เกดิเหตุการณ์ภัยพบิัตต่ิาง ๆ  
บริษทัฯ ตระหนักดีถึงความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ภยัพิบติัทางธรรมชาติ บริษทัฯ จึงไม่รีรอท่ีจะให้ความ

ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผูป้ระสพภยั อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจและแสดงน ้ าใจต่อคนไทยดว้ยกนัดว้ย  
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดบ้ริจาคเงิน น ้ าด่ืม และส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้และบริจาค
น ้ าด่ืมส านกังานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามยัพิทกัษ ์สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาคตะวนัออกฉียงเหนือ  

   

 

6. กจิกรรมส่งเสริมพฒันาการและการศึกษาเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน  
ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการ IT เพื่อนอ้ง และโครงการติวเตอร์เพื่อนอ้ง พิชิตภาษาองักฤษ O-NET เพ่ือส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดรั้บโอกาสทางดา้นการศึกษาและการเรียนรู้  

 
- มกราคม 2560 มอบของขวญัวนัเด็กให้กบั นกัเรียนโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธ์ิ เขตสายไหม จ านวน 300 คน เพื่อ

เป็นขวญัก าลงัใจและส่งเสริมการเล่นตามพฒันาการ 
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- กมุภาพนัธ์ 2560 จดัโครงการติวเขม้กวดวชิา ในโครงการติวเตอร์เพื่อนอ้ง พิชิตภาษาองักฤษ O-NET ใหแ้ก่นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนคลองก่ิวยิง่วทิยา อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ ด าเนินโครงการ1st 
Transmission Pipeline Life Extension Project: 28” Recoating Section (RC-400)  

 
- มีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการ IT เพ่ือนอ้ง ใหแ้ก่โรงเรียนมาบล าบิด จงัหวดัชลบุรี 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายใน 
ในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น ดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหนา้ท่ีในการสอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีรายงานทางการเงินอยา่ง
ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเส่ียงและการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ 
 บริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั มีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอยา่งอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษทัฯ และบริษทั สหการ
วศิวกร จ ากดั ปฏิบติัตามกฎระเบียบ เพื่อท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษทั สหการวิศวกร 
จ ากดั โดยไดมี้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในดา้น
ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ส าหรับปี 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ใน
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ 
 1)  การควบคุมภายในองคก์ร 

 2)  การประเมินความเส่ียง          
 3)  การควบคุมการปฏิบติังาน 

 4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล        
 5)  ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จ ากดั มีการปฏิบติัและด าเนินการในระบบควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถป้องกนัมิใหผู้บ้ริหารน าทรัพยสิ์นไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจได ้

    
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท  
 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบใน
การประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระ
เพื่อให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส และ
จดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของ   
บริษทัฯ 
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ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560  
  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดต้ั้งขอ้สังเกต 
และขอ้เสนอแนะจากรายงานขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชี (Management Letter) จากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

1. ระบบตน้ทุนงานก่อสร้าง ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดจากโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอ  

2. ระบบเงินเดือน ควรทบทวนความถูกต้องของข้อมูลพนักงานท่ีใช้ในการค านวณหน้ีสินตามโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

         
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ 

 
3. ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ   
 ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั 
แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบภายใน  

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 105 - 

 

12. รายการระหว่างกนั 

 
ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ซ่ึงบริษทัฯ ไดดู้แล

ให้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบทานการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัษณะความเก่ียวโยงกนั สรุปไดด้งัน้ี 
1. มีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 2 คน ดงัน้ี 

 นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการของ APOT 

 นางพจนีย ์เผ่าสวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ 
APOT 

2. มีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นการคา้ปกติในปี 2560 ดงัน้ี 

ลกัษณะรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี 2560 
(บาท) 

งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 60 

(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกนั 

1. รายการให้ APOT เช่าพืน้ที่อาคาร
เพือ่เป็นส านักงาน  

    บริษทัฯ ให ้APOT เช่าและใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคาร ดงัน้ี 
 - เช่าและใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคารชั้น 5 เพื่อเป็นส านักงานจ านวน 

450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 
2557 - 30 พฤศจิกายน 2560  และไดต่้อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 ธนัวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563  

- เช่าและใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคารชั้น 6 ส าหรับผูรั้บเหมาจ านวน 
130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 
- 31 สิงหาคม 2560 และไดต่้อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
กนัยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2563  

 
ความสมเหตุสมผล:  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอตัราท่ี
เท่ากบัอตัราท่ีบริษทัฯ เคยใหกิ้จการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่า
พ้ืนท่ี (สัญญาเช่ากับกิจการร่วมคา้ ส้ินสุดระยะเวลาเช่าตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2560)  
 

งบก าไรขาดทุน:      
 - รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 580 
ตารางเมตร อตัราตรม.ละ 100 
บาท เป็นจ านวน 58,000 บาทต่อ
เดือน 

670,000   

 - รายไดค่้าใหบ้ริการพ้ืนท่ีส านกังาน 
580 ตารางเมตร อตัราตรม.ละ 200 
บาท เป็นจ านวน 116,000 บาทต่อ
เดือน 

1,340,000  

 - รายไดค่้าไฟฟ้า ในอตัรา 5.40 บาท 
ต่อหน่วย  

174,107  

 - รายไดค่้าค่าอุปกรณ์ท าความเยน็ 
(Chiller) อตัราคงท่ี 312,000 BTU/
เดือน อตัรา 0.10 บาทต่อ BTU 

487,200  

  - รายไดอ่ื้น ๆ  80,517   

งบแสดงฐานะทางการเงิน: 
 - ลูกหน้ีบริษทัร่วม 

   
12,556  
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ลกัษณะรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี 2560 
(บาท) 

งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 60 

(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกนั 

2. บริษัทฯ ได้รับงานจ้างเหมา
ปรับปรุงอุโมงค์เอยีง (Preparation 
and Refurbishment of the 
Decline)  

    ในเดือนมกราคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บงานจา้งเหมาปรับปรุง
อุโมงค์เอียงจาก APOT มูลค่างาน 143.69 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 11 เดือน และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2560 มีงาน
เพ่ิมเติม (Additional Work) 18.71 ลา้นบาท ท าใหม้ลูค่างานเป็น 
162.40 ลา้นบาท 
ความสมเหตุสมผล: เป็นการรับงานรับเหมาก่อสร้าง ท่ีอตัรา
ก าไรขั้นตน้ในระดบัปกติของบริษทัฯ  

    

งบก าไรขาดทุน:  
 - รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 

 
22,645,983 

   
รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานท่ีเสร็จ (รายได้จาก
ค่าบริการก่อสร้างสะสมเท่ากบั 80.09 ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน:      
   - ลูกหน้ีบริษทัร่วม   23,737,849 

 - รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  1,092,168  
 - ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตาม   
   สัญญาก่อสร้าง 

         7,513,843    

 - เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง    2,843,622 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 
10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหัก ตดัเป็นรายไดค่้าบริการ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)  

3.  บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award 
โครงการ Turnkey Delivery of 
APOT Project Package 2.  
Surface Processing and Facilities 

    ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award จาก 
APOT ส าหรับการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมางาน 
Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface 
Processing and Facilities มูลค่างาน 245.46 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 25,789.33 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา EPCC ภายในปี 2561 
ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหตุ 

3.1) 1st Limited Notice to Proceed  
ส าหรับงาน Early Works ส่วน 
Engineering และ Site Preparation 
     (เป็นส่วนหน่ึงของงานในข้อ 3)  

    1st Limited Notice to Proceed  ลงวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2559 
มลูค่างาน 10.2 ลา้นยโูร และ 294.938 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเงิน
บาทท่ี 711.36 ลา้นบาท (ค านวณดว้ยอตัราแลกเปล่ียนท่ีตกลง
กนัท่ี 40.8255 บาทต่อยโูร) 

งบก าไรขาดทุน:       รับรู้รายได้ค่าบริการตามสัดส่วนงานท่ีเสร็จ (รายได้จาก
ค่าบริการก่อสร้างสะสมเท่ากบั 472.00 ลา้นบาท) 
 
 
 

 - รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 275,524,966   
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ลกัษณะรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี 2560 
(บาท) 

งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 60 

(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกนั 

งบแสดงฐานะทางการเงิน:       
 - ลูกหน้ีบริษทัร่วม   356,353,114  

 - รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ   10,900,178   
 - เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญา  
   ก่อสร้าง 
 

  25,025,620  ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า 
71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตดัเป็นรายไดค่้าบริการ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)  

3.2) 2nd Limited Notice to Proceed  
ส าหรับงาน Early Works ส่วน 
long lead equipment for 
processing plant  
     (เป็นส่วนหน่ึงของงานในข้อ 3)  

    2nd Limited Notice to Proceed  ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2560  มูลค่า
งาน 2,310.72 ลา้นบาท  
ระหวา่งปี 2560 ยงัไม่มีการรับรู้รายไดแ้ต่อยา่งใด 

หมายเหตุ: การคดัเลือกผูรั้บเหมาของ APOT ส าหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing Plant and Facilities ไดผ้่าน
กระบวนการประมูลงาน และการคดัเลือกผูรั้บเหมาไดผ้่านการอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของ APOT ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตาม
มาตรการการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไดน้ าเสนอให้คณะกรรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบั APOT ท่ีอาจจะเกิดในอนาคต เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนั (กรณีรายการระหว่างกนัท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ลา้นบาท ตอ้ง
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั)  

 

สรุปรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2560 (หน่วย: บาท) 
 

งบก าไรขาดทุน:   
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 298,170,949 
- รายไดค้่าเช่า 670,000 
- รายไดอ่ื้น 2,081,824 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
- ลูกหน้ีบริษทัร่วม 380,103,519 
- รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 11,992,346 
- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 7,513,843 

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 27,869,242 
 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่ง
กนัในอนาคตวา่ จะตอ้งมีการตรวจสอบและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ของ
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รายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ และเพ่ือความคล่องตวัในการ
ด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น 
การรับงานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระท า
ดว้ยราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และให้น ารายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วน
รายการระหว่างกันต่อไปน้ี จะตอ้งถูกน าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ และมีมติอนุมติัให้ท ารายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ท า
รายการ 

 รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนธุรกิจปกติ 
 รายการระหวา่งกนัท่ีกระท าดว้ยราคาและ/หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไขปกติท่ีกระท ากบั

บุคคลภายนอก  
 รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข

ปกติของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 
โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด) ท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย จะตอ้งไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือ
เร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะต้องดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพ่ือ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2560 ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั และมีมติเห็นควรให้คงนโยบายรายการระหว่างกนัไว้
ดงัเดิม 

 
การอนุมตัใินหลกัการส าหรับการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกต ิ

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถูกน าเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการให้ท ารายการดงักล่าวได ้ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย
จดัการสามารถท ารายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

ในปี 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการวา่ การท ารายการเก่ียวโยง แมว้า่เป็นรายการปกติ แต่
หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนท ารายการ (ตามรายละเอียดท่ีอธิบายในหัวขอ้ 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัขา้งตน้) ซ่ึงเป็นการอนุมติัในหลกัการส าหรับการท ารายการเก่ียวโยงท่ี
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เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติท่ีออกใหม่ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้น าเสนอเร่ืองน้ีเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของพระราชบญัญติั
ดงักล่าว   

 
นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ 
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบริษทัฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  และความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท ารายการต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ
สร้างเสริมความเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานใหม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพ่ือช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบขอ้ก าหนดใหม่ ๆ 
รวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือจะไดป้ฏิบติัตามไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือความโปร่งใสและรักษาไวซ่ึ้ง
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

ในปี 2560 บริษทัฯ มีการท ารายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัน้ี   

- ขอ้ 6   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
- ขอ้ 35.6  การค ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัการช าระหน้ีตาม 
   สญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้ปฏิบติัตามกระบวนการอนุมติัท่ีก าหนดในตารางอ านาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด   
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชี  

- นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ     
งบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2560 (รวม 5 ปี) 

- นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริษทั ส านักงาน ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น        
ผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542 - 31 ธนัวาคม 2548 และ 31 ธนัวาคม 2552 - 31 ธนัวาคม 
2555 (รวม 11 ปี) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ปี 2558 
ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ปี 2559 
ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและ                    

กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั   
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ปี 2560 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและ                    
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั   
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2. ตารางสรุปงบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 336,369,445 7.32 109,025,647 2.18 1,289,427,603 28.20 
  เงินลงทุนชัว่คราว 0 0.00 360,770 0.01 0 0.00 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 825,587,318 17.95 410,822,454 8.21 636,308,426 13.92 
  รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 854,291,357 18.58 1762,972,802 35.24 1,023,022,679 22.38 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 100,306,896 2.18 87,470,674 1.75 164,027,050 3.59 
  เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 329,586,856 7.17 437,016,510 8.73 68,468,479 1.50 
  งานระหวา่งก่อสร้าง 56,243,218 1.22 0 0.00 27,151,379 0.59 
  วสัดุก่อสร้าง 5,513,620 0.12 7,121,759 0.14 14,323,750 0.31 
  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 55,306,079 1.20 28,632,853 0.57 36,527,392 0.80 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,913,661 0.78 30,191,694 0.61 56,799,968 1.24 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,599,118,450 56.52 2,873,615,163 57.44 3,316,056,726 72.53 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 16,329,548 0.36 16,299,928 0.33 36,341,988 0.79 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,259,003,235 27.38 1,328,332,542 26.55 0 0.00 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 7,359,476 0.16 2,375,587 0.05 2,375,587 0.05 
  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0 0.00 0 0.00 455,225,624 9.96 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  684,744,143 14.89 726,614,258 14.52 706,700,651 15.46 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,847,372 0.28 14,511,380 0.29 8,023,118 0.18 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  12,395,496 0.27 33,649,861 0.67 38,419,247 0.84 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,580,863 0.14 7,761,053 0.15 8,728,533 0.19 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,999,260,133 43.48 2,129,544,609 42.56 1,255,814,748 27.47 
รวมสินทรัพย ์ 4,598,378,583 100.00 5,003,159,772 100.00 4,571,871,474 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 70,357,683 1.53 104,254,642 2.09 0 0.00 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 451,030,060 9.81 441,452,302 8.82 552,784,249 12.09 
  ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 414,273,722 9.01 923,470,468 18.46 967,852,967 21.17 
  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 48,783,159 1.06 51,232,237 1.02 37,405,074 0.82 
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 371,280,297 8.08 345,741,682 6.91 320,987,399 7.02 
  เงินกูย้มืระยะสั้น 30,000,000 0.65 0 0.00 0 0.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 19,650,308 0.43 23,007,490 0.46 20,803,791 0.45 
  หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 300,000,000 6.52 100,000,000 2.00 0 0.00 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ      
   ภายในหน่ึงปี 

11,237,541 0.24 12,805,870 0.26 12,531,806 0.27 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,852,410 0.04 19,712,770 0.39 1,432,892 0.03 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 48,687,452 1.06 21,068,592 0.42 52,392,866 1.15 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,767,152,632 38.43 2,042,746,053 40.83 1,966,191,044 43.00 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0 0.00 200,000,000 4.00 100,000,000 2.19 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

5,977,590 0.13 17,213,832 0.34 31,072,138 0.68 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 49,424,694 1.08 39,345,061 0.79 33,952,891 0.74 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20,000,000 0.43 20,000,000 0.40 20,000,000 0.44 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 75,402,284 1.64 276,558,893 5.53 185,025,029 4.05 
รวมหน้ีสิน 1,842,554,916 40.07 2,319,304,946 46.36 2,151,216,073 47.05 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       
  หุ้นสามญั 733,711,662 15.95 641,998,220 12.83 565,345,762 12.36 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,041,739,823 22.65 1,041,739,823 20.82 1,010,975,808 22.11 
  ส่วนเกิน (ต  ่า) กวา่ทุนอ่ืน (2,955,890) (0.06) (2,955,890) (0.06) 0 0.00 
  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0 0.00 0 0.00 10,461,029 0.23 
  เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 0 0.00 0 0.00 7,310,526 0.16 
  ก  าไรสะสม       
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย       
       บริษทัฯ 73,371,225 1.60 72,637,344 1.45 56,534,575 1.24 
       บริษทัยอ่ย 4,108,018 0.09 4,108,018 0.08 4,108,018 0.09 
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 919,903,940 20.00 941,490,510 18.82 778,265,668 17.02 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 13,615,943 0.30 13,542,953 0.27 10,842,835 0.24 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,783,494,721 60.53 2,712,560,978 54.21 2,443,844,221 53.45 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (27,671,054) (0.60) (28,706,152) (0.57) (23,188,820) (0.50) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,755,823,667 59.93 2,683,854,826 53.64 2,420,655,401 52.95 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,598,378,583 100.00 5,003,159,772 100.00 4,571,871,474 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได ้       
 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,370,133,222 97.30 3,697,299,870 98.94 3,880,171,798 98.11 
 ดอกเบ้ียรับ 1,339,972 0.00 3,200,283 0.09 11,029,496 0.28 
 รายไดอ่ื้น 64,354,172 0.06 36,394,961 0.97 63,831,087 1.61 
 รวมรายได ้ 2,435,827,366 100.00 3,736,895,114 100.00 3,955,032,381 100.00 
ค่าใชจ่้าย       
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 1,859,716,316 76.35 2,946,647,433 78.85 3,242,393,750 81.98 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 341,911,264 14.04 349,798,970 9.36 332,262,966 8.40 
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (127,330) (0.01) 7,030,481 0.19 127,330 0.00 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ร่วม 

34,991,836 1.44     

รวมค่าใชจ่้าย 2,236,492,086 91.82 3,303,476,884 88.40 3,574,784,046 90.39 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ
การร่วมคา้ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

199,335,280 8.18 433,418,230 11.60 380,248,335 9.61 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (34,337,471) (1.41) (32,941,177) (0.88) 0 0.00 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (116,061) (0.00)     
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 164,881,748 6.77 400,477,053 10.72 380,248,335 9.61 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (16,396,236) (0.67) (17,033,628) (0.46) (4,753,765) (0.12) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 148,485,512 6.10 383,443,425 10.26 375,494,570 9.49 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (57,806,327) (2.37) (98,337,639) (2.63) (74,543,829) (1.88) 
ก าไรส าหรับปี 90,679,185 3.72 285,105,786 7.63 300,950,741 7.61 
       
การแบ่งปันก าไร       
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 92,792,060  290,756,099 7.78 305,963,357 7.74 
  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ 
    บริษทัยอ่ย 

(2,112,875)  (5,650,313) (0.15) (5,012,616) (0.13) 

 90,679,185  285,105,786 7.63 300,950,741 7.61 

       
ก าไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
  ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.016  0.050  0.063  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
  ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   0.050  0.062  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 148,485,512 383,443,425 375,494,570 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 106,451,651 114,097,891 79,401,685 
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) (127,330) 7,030,481 127,330 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 6,042,494 17,256,786 15,641,691 
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 105,150 (430,531) (36,362,321) 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,784,870 920,276 533,602 
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 34,991,836 0 0 
   ก  าไรจากการเลิกการร่วมคา้ 0 0 (34,472) 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 34,337,471 32,941,177 0 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 116,061 0 0 
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0 506,447 3,813,682 
   ปรับปรุงจากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้เง่ือนไข 0 (644,617) 0 
   กลบัรายการตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 0 0 (51,122,170) 
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 1,180,240 4,984,576 8,940,635 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 8,655,697 13,487,194 7,511,967 
   ดอกเบ้ียรับ (1,339,972) (3,200,283) (11,029,496) 
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 18,992,412 17,420,993 3,690,495 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 362,676,092 587,813,815 396,607,198 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (416,594,875) 215,011,538 245,417,289 
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 915,187,293 (756,017,572) (621,119,716) 
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (12,836,222) 76,556,376 (86,430,310) 
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 107,429,654 (368,548,031) (55,735,254) 
   งานระหวา่งก่อสร้าง (56,243,218) 27,151,379 (11,011,127) 
   วสัดุก่อสร้าง 0 999,168 4,329,358 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (5,721,967) 25,086,993 (22,575,097) 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,180,190 967,480 (4,642,337) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (12,300,854) (88,365,560) 54,475,393 
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (509,196,746) (37,382,499) 681,072,358 
   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 0 0 (148,931,097) 
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (2,449,078) 13,827,163 9,672,883 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 25,538,615 24,754,283 211,905,264 
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (4,537,422) (9,780,877) (22,460,001) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,127,229 (31,037,515) (3,367,598) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2560 2559 2558 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (309,522) (1,206,097) (457,334) 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 419,949,169 (320,169,956) 626,749,872 
   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 0 14,416,694 0 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (80,738,857) (83,188,338) (115,584,780) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 339,210,312 (388,941,600) 511,165,092 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  360,770 (360,770) 36,796 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (29,620) 20,042,060 (1,798,877) 
เงินสดรับจากการเลิกการร่วมคา้ 0 0 103,741 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (5,099,950) 0 0 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 (906,048,095) 0 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0 0 (405,225,624) 
ดอกเบ้ียรับ 1,375,162 4,669,882 7,809,611 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 370,461 791,245 75,870,781 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (54,920,840) (150,282,645) (303,399,162) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,043,530) (6,937,874) (1,940,165) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (59,987,547) (1,038,126,197) (628,542,899) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (33,896,959) 104,254,642 0 
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 30,000,000 0 0 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 0 0 (30,500,000) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 0 0 726,000,000 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นสามญั 0 0 (12,870,000) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 100,000,000 200,000,000 100,000,000 
ช าระคืนหุ้นกู ้ (100,000,000) 0 0 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 0 0 7,310,526 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 18,478,578 37,573,666 
จ่ายเงินปันผล (20,544,540) (45,635,120) (11,535,246) 
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0 0 (10,642,953) 
ดอกเบ้ียจ่าย (19,072,856) (16,869,075) (2,605,227) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (12,804,571) (13,584,242) (4,632,841) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ย 75 0 0 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (56,318,851) 246,644,783 798,097,925 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,439,884 21,058 2,050,021 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 227,343,798 (1,180,401,956) 682,770,139 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 109,025,647 1,289,427,603 606,657,464 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 336,369,455 109,025,647 1,289,427,603 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  

 

 2560 2559 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.47 1.41 1.69 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.66 0.25 0.97 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.18 (0.19) 0.32 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 54.00 121.27 85.03 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ 7 3 5 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 3.78 7.04 5.23 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 96 52 69 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 5.41 7.87 8.25 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 36 46 44 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 21.54% 20.30% 16.44% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 7.07% 10.84% 9.77% 
อตัราก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือมราคา (%) 11.25% 13.78% 11.60% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 202.54% -97.03% 134.81% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 3.81% 7.78% 7.74% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 3.41% 11.39% 16.11% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 1.93% 6.07% 8.50% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 28.23% 56.49% 66.34% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 50.74% 78.05% 109.82% 
อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.15 0.16 0.06 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.67 0.86 0.89 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 25.64 (17.50) 166.82 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  1.48 (0.35) 0.67 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ค านวณโดยใชก้  าไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ 47.52% 31.36% 29.30% 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2560 
1. ภาพรวมของผลการด าเนินงานปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัเร่งข้ึน น าโดยการปรับตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แคนาดา กลุ่มประเทศยโูร
โซน และญ่ีปุ่น การฟ้ืนตวัของประเทศเศรษฐกิจหลกัส่งผลใหป้ริมาณการคา้โลกขยายตวัและเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้เศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ กลุ่มประเทศอาเซียน และเศรษฐกิจประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ ฟ้ืนตวัอย่างเป็นวงกวา้ง ส าหรับ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นมีการขยายตวัทั้งภาคการส่งออกและท่องเท่ียวท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่วนการลงทุนเอกชนเร่ิมมีแนวโน้ม  
ฟ้ืนตวั ส าหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการเปิดประมูลโครงการพ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่งโครงการใหญ่ท่ี
ส าคญัหลายโครงการ  

ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2,370.13 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปีก่อนร้อยละ 35.90 ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 92.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 68.19 อตัราก าไรขั้นตน้
และอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 21.54 และร้อยละ 3.81 ตามล าดบั   ต่อเน่ืองจากปีก่อนการแข่งขนัในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 
2560 ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง มีการแข่งขนัดา้นราคาอยา่งรุนแรง ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ในการเขา้ประมูลงานของกลุ่มบริษทัฯ 
ลดลง อยา่งไรก็ดีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานเพ่ิมเติมในระหวา่งปี รวมทั้งส้ิน 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่งานท่ีได้รับเป็นงานประเภทงานโยธา ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากัด มีงานในมือรวม 18 
โครงการ มูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้6,712.00 ลา้นบาท ในดา้นพฒันาการลงทุนในธุรกิจอยา่งต่อเน่ีองเพื่อเสริมสร้างโอกาสใน
การแข่งขนัทางธรุกิจ กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย 2 บริษทั คือ บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลิตและให้บริการ
น ้ าประปาในพ้ืนท่ี ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง และบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจในการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอดและงานขดุเจาะอุโมงค ์คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัยอ่ยทั้งสองไดใ้นปี 2561 

2.  วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร  

 รายได้ 
- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 

(หน่วย : ลา้นบาท)     

รายได้จากการให้บริการ 
2560 2559 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- งานระบบท่อ 1,074.68 45.34 1,796.41 48.59 -721.73 -40.18 
- งานระบบวศิวกรรม 345.45 14.58 1,158.54 31.33 -813.09 -70.18 
- งานโยธา 950.00 40.08 742.35 20.08 207.65 27.97 

รวม 2,370.13 100.00 3,697.30 100.00 -1,327.17 -35.90  

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 2,370.13 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,327.17 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.90 ในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างมีผูรั้บเหมาทั้งไทยและต่างประเทศเขา้ร่วมประมูล
โครงการขนาดใหญ่มากข้ึน มีการแข่งขนัดา้นราคา  บางโครงการมีราคาท่ีชนะการประมูลต ่ากวา่ราคากลางท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
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ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถชนะการประมูลบางโครงการตามท่ีคาดหวงั ประกอบกบัความล่าชา้ของการพฒันาโครงการก่อสร้าง
เหมืองแร่โพแทชท่ีบริษทัฯ เคยไดรั้บ Letter of Award ตั้งแต่เดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ยงัไม่สามารถลงนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้างกบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ตามแผนงานท่ีคาดว่าการลงนามในสัญญาจะเกิดข้ึน 
และเร่ิมมีการรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างในปี 2560  รายไดร้วมในปี 2560 ของกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานเพ่ิมเติมจากภาคเอกชน 8 โครงการ มูลค่า 3,355.22 ลา้นบาท และ
จากภาครัฐ 6 โครงการ มูลค่า 2,002.52 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการให้บริการ
ก่อสร้างปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อน ซ่ึงโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ในมือได้ถูกทยอยรับรู้ได้ตาม
ความส าเร็จของงานในปีก่อนๆไปบา้งแลว้ รายไดจ้ากใหบ้ริการก่อสร้างในปี 2560 จึงลดลง  
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างแบ่งตามประเภทของรายได ้เป็นดงัน้ี 

- งานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ ส่วนใหญ่มาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 
28” Recoating Section จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค  

- งานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ส่วนใหญ่มาจาก
โครงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-
01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

- งานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ส่วนใหญ่มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 ของ
กรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 บริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงจากรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างท่ีลดลงจากการสภาพการแข่งขนัท่ีรุนแรง จึง
พฒันาการลงทุนในธุรกิจอยา่งต่อเน่ีองเพ่ือความมัน่คงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั (บริษทั
ยอ่ย) ไดจ้ดัตั้งยอ่ย 2 บริษทั คือ 

- บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากัด ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาในพ้ืนท่ีต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง  

- บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ด าเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อ
ลอดและงานขดุเจาะอุโมงค ์ 

 โดยคาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจของทั้งสองบริษทัไดใ้นปี 2561  
- รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้อื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ จ านวน 1.35 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น จ านวน 

64.35 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเท่ากบั 65.70 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 26.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.91 
โดยรายไดอ่ื้นท่ีส าคญัคือ รายไดจ้ากการเคลมหนงัสือค ้าประกนัของผูรั้บเหมาร่วมรายหน่ึงจ านวน 39.40 ลา้นบาท 
 ก าไรขั้นต้น เท่ากบั 510.41 ลา้นบาท ลดจากปีก่อน 240.24 ลา้นบาท อตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 21.54 เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย

จากปี 2559 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 20.30   หากพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4 อตัราก าไรขั้นตน้อยูใ่นระดบัสูงถึงร้อยละ 30.99  เน่ืองจาก
โครงการในมือท่ียกมาจากปีก่อน ๆ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงปลายโครงการ จึงมีการปรับประมาณการตน้ทุนให้ใกลเ้คียงกบัท่ีตน้ทุนจะ
เกิดข้ึนจริง  ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ ากัดสามารถคุมต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เท่ากบั 341.91 ลา้นบาท และ 16.40 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายในการ

บริหารลดลง 7.89 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26  ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลง 3.70 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม
ระยะสั้น และดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2560 มียอดหุ้นกูค้งเหลือ 300 ลา้น
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บาท ประกอบดว้ยหุ้นกูอ้ายุ 2 ปีท่ีออกในเดือนมีนาคม 2559 จ านวน 200 ลา้นบาท และอาย ุ1 ปีท่ีออกในเดือนกรกฎาคม 2560 
จ านวน 100 ลา้นบาท 
 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เท่ากบั 34.99 ลา้นบาท เกิดจากในระหวา่งปี 2560 APOT 

ไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึง (เป็นการช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน 1,174,866 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท) และไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จาก 2,688 ลา้นบาท เป็น 2,806 ลา้นบาท ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม TRC ใน APOT 
ลดลงจากร้อยละ 26.22 ของทุนช าระแลว้ ณ ส้ินปี 2559 เป็นร้อยละ 25.13 ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกผลสุทธิจากการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วมแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2560 
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เท่ากบั 34.99 ลา้นบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด าเนินงานของ 

APOT ดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย  
 ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากบั 92.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 290.76 ลา้นบาท  

จ านวน 197.97 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68.09   อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 3.81 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 7.78 สาเหตุหลกัของ
การลดลงของก าไรสุทธิคือ รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างท่ีลดลง ประกอบกบัผลกระทบของขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ทั้งน้ีหากไม่พิจารณารวมผลกระทบของขาดทุน
จากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 34.99 ลา้นบาทท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน APOT  
ก าไรสุทธิจะเท่ากบั 127.78 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 56.05 คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 5.25    
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 57.81 ลา้นบาท ลดลง 40.53 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 41.21 สอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละก าไรทาง

บญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีลดลง รายละเอียดภาษีเงินไดแ้สดงดงัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 
บริษทั ก าไรขั้นตน้ (ลา้นบาท) ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 
ทีอาร์ซี 306.95 668.63 101.91 357.93 
              25.26% 29.12% 7.60% 15.03% 
สหการวิศวกร 170.17 44.04 112.34 13.82 
              18.00% 4.50% 11.66% 1.37% 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ 
สหการ     สหการสสหการ
สหการ 

19.28 25.89 15.95 20.38 
 9.11% 6.12% 7.50% 4.81% 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย 510.42 750.65 92.79 290.76 
 21.54% 20.30% 3.81% 7.78% 

* หมายเหตุ: % ในท่ีน้ีคือ อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ 

- ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ในปี 2560  อยูท่ี่ร้อยละ  21.54  สูงกวา่กวา่ก าไรขั้นตน้ในปี 2559 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 20.30 ก าไรขั้นตน้ของ แต่ละ

บริษทัเป็นดงัน้ี 
-  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 25.26 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 29.12 

เน่ืองจากโครงการท่ีไดรั้บเพ่ิมเติมในระหวา่งปีส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมีก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่ปีก่อน 
-  บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 18.00 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 4.50 เน่ืองจาก มีการ

ปรับประมาณการตน้ทุนส าหรับโครงการในมือท่ียกมาจากปีก่อนๆ ท่ีอยูใ่นช่วงปลายโครงการใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริง 
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-  กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 9.11 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 6.12 เหตุผล
เช่นเดียวกบัการเพ่ิมข้ึนของอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 

- ก าไรสุทธิ และก าไรของแต่ละส่วนงาน  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 92.79 ลา้นบาท  ลดลง 197.96 ลา้นบาทจากปี 2559 ซ่ึงมีก าไร

สุทธิอยูท่ี่  290.76 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างและก าไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 
34 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน รายไดต้ามส่วนงานล าดบัจากมากไปนอ้ย คือการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ งานโยธา 
และการใหบ้ริการระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.34, 40.08 
และ 14.58  ตามล าดบั โดยก าไรส่วนใหญ่มาจากการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ   

 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2556 - 2560 ดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน 
ก าไรสุทธิ 
ของทอีาร์ซี 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
ทีใ่ช้อ้างองิ 

อตัราเงนิปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัรา (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงนิ/หุ้นปันผล 

ต่อก าไรสุทธิหลงัหัก 
ส ารองตามกฎหมาย 

เงนิปันผล หุ้นปันผล เงนิปันผล หุ้นปันผล 

ปี 2556 81.32 0.50 0.05 ไม่มี 40.82 - 52.85% 

ปี 2557 255.67 0.125 0.003472 0.03125 
(4 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่) 
250 

 

11.54 103.82 45.63% 

ปี 2558 399.13 0.125  0.01 0.0156250 
(8 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่) 
 
 

45.64 71.30 30.48% 

ปี 2559 357.93 0.125 0.004 0.0178571 
(7 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่) 

20.54 91.71 30.01% 

ปี 2560 101.91 0.125 0.002 0.00625 
(20 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม่) 

11.74 293.48 47.86 

หมายเหตุ: อตัราเงิน/หุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 จะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมติั ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561  
 

3.  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 สินทรัพย์รวม 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจ านวน 4,598.37 ลา้นบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 จ านวน 404.79 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.09 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิม่/ (ลด) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,599.12 2,873.62 (274.50) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินทุนในการร่วมคา้ 1,266.36 1,330.71 (64.35) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 684.74 726.61 (41.87) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 48.15 72.22 (24.07) 
รวมสินทรัพย์ 4,598.37 5,003.16 (404.79) 
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รายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัไดแ้ก่  
1. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก 410.82 ลา้นบาท เป็น 825.59 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100.96 โดยลูกหน้ีการคา้

ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 408.71 ลา้นบาท 
2. รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระลดลงจาก 1,769.27 ลา้นบาท เป็น 854.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 51.54 เกิดจากงานในมือท่ี

ลดลง และมีการออกใบแจง้หน้ีส าหรับงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในมูลค่าท่ีมากกวา่ ณ ส้ินปีก่อน (รายไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช าระหมายถึง รายไดท่ี้รับรู้แลว้ แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสญัญา จึงยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี) 

3. เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงจาก 1,328.33 ลา้นบาท เป็น 1,259.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.22 เกิดจากขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  
   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 เพิม่/ (ลด) 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,366.79 1,838.49 (471.70) 
เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 400.36 404.25 (3.89) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 75.40 76.56 (1.16) 
รวมหน้ีสิน 1,842.55 2,319.30 (476.75) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,755.82 2,683.86 71.96 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,598.37 5,003.16 (404.79) 

 
 หน้ีสินรวมลดลงจาก 2,319.30 ลา้นบาทเป็น 1,842.55 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัคือ ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนด

ช าระลดลงจาก 923.47 ลา้นบาท เป็น 414.27 ลา้นบาท เน่ืองจากโครงการในมือท่ียกมาจากปีก่อนส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงปลายโครงการ  ส่วนโครงการใหม่ท่ีไดรั้บในระหวา่งปียงัอยูใ่นระยะเพ่ิงเร่ิม ยอดคงเหลือของตน้ทุนท่ีรับรู้
แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสญัญาจึงลดลงเม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อน  

 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 2,683.86 ลา้นบาทเป็น 2,755.82 ลา้นบาท โดยมาจากผลประกอบการของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ส าหรับปี จ านวน 92.51 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 จ านวน 
20.54 ลา้นบาท 

 4.  สภาพคล่อง และความเพยีงพอของเงนิทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการด าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น การออกหุ้นกู ้

และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ทั้ งน้ีการกู้ยืมเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการมกัเป็นการกู้ยืมระยะสั้ นถึงปานกลาง ในลกัษณะ 
Project Finance ซ่ึงปกติจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจ าค ้าวงเงิน แต่อยา่งไรก็ตาม จากสถานะทางการเงินท่ีเขม้แข็ง ท าให้
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัสามารถต่อรองยกเวน้เง่ือนไขเงินฝากค ้าประกนัวงเงินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ บริษทัฯ 
สามารถบริหารจดัการบริหารสภาพคล่องของกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ 
อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2560 เท่ากบั 1.47 เท่า เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 1.41 เท่า  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 336.37 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากส้ินปีก่อน 227.07 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 2559 2559 2558 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 339.21 (388.94) 511.16 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (59.99) (1,038.12) (628.54) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (56.32) 246.64 798.10 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน  4.44 0.02 2.05 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 227.34 (1,180.40) 682.77 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 109.03 1,289.43 606.66 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  336.37 109.30 1,289.43 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แยกตามกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 339.21 ลา้นบาท เกิดจากผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนั 
-  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 59.99 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์จ านวน 54.92 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภณัฑช้ิ์นงานโลหะ 
- เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 56.32 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 20.54 ลา้น

บาท และเงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียหุน้กูจ้  านวน 19.07 ลา้นบาท  
อตัราส่วนความเพยีงพอของทุน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2560 2559 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.67 0.86 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.15 0.16 
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) 16.28 26.88 

 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 0.67 เท่า 0.15 เท่าและ 16.28 เท่า ตามล าดบั  ซ่ึงบริษทัฯ สามารถ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงินไดต้ามเง่ือนไขของการออกหุ้นกูข้องบริษทัฯ ท่ีก าหนดไวใ้ห้อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ไม่เกินกวา่  2  เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่ต ่ากวา่ 4 เท่า  

5.  ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

6.  ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต  
ในปี 2558 - 2559 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 

(“APOT”) จ านวน 6.30 ลา้นหุ้น เพ่ิมเติมจากท่ีเคยลงทุนโดย TRC International Limited ในช่วงปี 2555 และ 2558 จ านวนรวม 
750,000 หุ้น ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  กลุ่ม TRC ถือหุ้นใน APOT ร้อยละ 25.13 (ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC 
Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67) บริษทัฯ จดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงิน
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ลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงตอ้งรับรู้ผลการด าเนินงานของ APOT ดว้ยวธีิ Equity Method  ซ่ึงผลการด าเนินงานของ APOT มีผลขาดทุน
สุทธิ เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างยงัไม่เร่ิมมีรายได ้ จึงส่งผลกระทบทางลบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ ผลกระทบ
ดงักล่าวเป็นผลกระทบในเชิงตวัเลขทางบญัชีจากการบนัทึกบญัชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 เร่ืองเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและการร่วมคา้    

ตามแผนงานพฒันาโครงการเหมืองแร่โปแตช APOT ด าเนินการเจราจาหาแหล่งเงินทุนและเงินกูใ้นการพฒันาโครงการมา
ตั้งแต่ปี 2559  แต่ยงัไม่แลว้เสร็จ จึงท าให้การก่อสร้างโครงการล่าชา้ไปมาก ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้ยงัไม่สามารถลงนามในสัญญา
รับเหมาก่อสร้างงานตาม Letter of Award ท่ีไดรั้บตน้ปี 2559 ในการเป็นผูรั้บเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2, Surface Processing Plant and Facilities มูลค่างานกวา่ 3 หม่ืนลา้นบาท 

นอกจากนั้นแลว้เม่ือ APOT  มีการเรียกช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการ กลุ่มบริษทัฯ ก็จะตอ้งใส่เงินเพ่ิมทุน
ในฐานะหน่ึงในผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการกูย้ืมเงินเพ่ือใชใ้นการลงทุนดงักล่าว  แต่อยา่งไรก็ตาม ทนัทีเม่ือ APOT ประสบ
ความส าเร็จดา้นสินเช่ือโครงการ จะมีการลงนามในสญัญารับเหมาก่อสร้าง  บริษทัฯ จะสามารถเร่ิมงานก่อสร้าง รับรู้รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการก่อสร้าง และสามารถไดรั้บเงินค่างวดงานตามเง่ือนไขในสญัญา ซ่ึงจะส่งผลใหร้ายไดข้องบริษทัฯ เติบโตอยา่งมีนยัส าคญั 
เป็นไปตามเป้าหมายยอดรายไดค้่าบริการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีตั้งไว ้10,000 ลา้นบาทภายในปี 2562)   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ       
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของ
ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯ ได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ     
ไดม้อบหมายให้ นายภาสิต ลีส้กุล หรือ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายภาสิต ลีส้กุล หรือ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  คนใดคนหน่ึงก ากบัไว ้ บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 
  ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมอืช่ือ 
 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมอืช่ือ 

 
นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หรือ 
 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 125 - 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 126 - 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2560                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 127 - 

 

เอกสารแนบ 1 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. นางไพจติร รัตนานนท์ (อาย ุ62 ปี) 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   12 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:    28.628% (1,680,367,458 หุน้) ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มผา่น 
   บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 50.50 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
   นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142/2011 

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

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 48 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 
สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 6 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

2548 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี 
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited (ฮ่องกง) ลงทุนในกิจการอ่ืน 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

2547 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ไทยโตกชูุไก จ ากดั กิจกรรมโรงพยาบาล 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ (อาย ุ54 ปี)  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   12 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:    0.092% (5,421,426 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:    
สถาบัน หลกัสูตร 

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

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหารความเส่ียง 
- 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
- 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 4 แห่ง  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สตาร์สไมโครอิเลก็ทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขายส่งเทคโนโลย ีและ
ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

กรรมการอิสระ  และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) น าเขา้ ขายสารเคมีท่ีใชใ้น
อุตสาหกรรมน ้ ามนั โรงกลัน่ 
และปิโตรเคมี รวมถึงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก
และระบบสาธารณูปโภค 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ือง
ก าเนิดไอน ้ าและระบบเผาไหม ้

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั ตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 
2538 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ 

คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สถาบนัการศึกษา 

    
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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3. นายอรุณ จริชวาลา  (อาย ุ64 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   18 มิถุนายน 2552 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   8 ปี 6 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

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

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:  0.066% (3,857,142 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 
     
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

- 2557 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
- 2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- 2555 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
- 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 2 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์

 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน)
  

ขนส่งและโลจิสติกส์ 

2551 - 2558 กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พลงัโสภณ จ ากดั การผลิตน ้ ามนัปิโตรเลียม และ

แก๊สธรรมชาติ 
2552 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั เค.ดบับลิว.ซี.คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการสาธารณูปโภค 
2551 - 2557 ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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4. นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ (อาย ุ63 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   24 กมุภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   1 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี อกัษรศาสตรบณัฑิต  (ภาษาองักฤษ)  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 226/2559 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 38/2559 
กระทรวงอุตสาหกรรม นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.)  

รุ่นท่ี 2/2558 
สถาบนัวทิยาการพลงังาน  
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6/2558 

ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ภพผ.) รุ่นท่ี 2/2557 

ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์  
(องคก์ารมหาชน) 

นกับริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นท่ี 3/2556 

ส านกังานข่าวกรองแห่งชาติ การบริหารจดัการความมัน่คงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นท่ี 2/2553 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน นกับริหารระดบัสูง ผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นท่ี 53/2550 
สถาบนัฝึกอบรมดา้นส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

การปฏิรูปองคก์ร 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน โครงการพฒันานกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง 
สถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารระดบัสูง 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2559 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  
จ ากดั (มหาชน) 
 

- บริการขนถ่ายสินคา้ 
- ใหเ้ช่าคลงัสินคา้และบริการ
ท่าเทียบเรือ 

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการและความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) 
 

ลงทุนการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหาร สถาบนัฝึกอบรมและ 

พฒันาบุคลากรดา้นปิโตรเลียม 
 

ฝึกอบรมบุคลากรท่ีท างานใน
ธุรกิจส ารวจ และผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2557 - 2558 อธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

2556 - 2557 รองอธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

2551 - 2556 ผูอ้  านวยการส านกับริหารกลาง กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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5. รศ. พเิศษ เสตเสถียร  (อาย ุ61 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษทัภิบาล 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   12 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:   0.066% (3,857,142 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:   
สถาบัน หลกัสูตร 

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

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล 
- 2552 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
- 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
- 2548 - 2556  กรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2553 - 2557 Executive Vice President, Banking 

Finance 1 and Capital Market 
Division 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน)  
 

ธนาคารพาณิชย ์

2534 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตสงักะสี 
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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6. นายสมยั ลีส้กลุ   (อาย ุ62 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร  
  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   10 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560)  
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/1 ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:    1.069% (62,767,582 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

   และนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 18/2012 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่น 1  (BRAIN 1) 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8   
สถาบนัวทิยาการการคา้  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 5 (TEPCoT 5) 

สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานครรุ่นท่ี 1) 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- 2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร 
- 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
- 2556 - 2558  กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการจดัการ 
- 2552 - 2558  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
- 2550 - 2558  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 8 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

เมษายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - 
2559 - ปัจจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และประธานบริหาร
สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) 

ท าเหมืองแร่ท่ีใชท้ าเคมีภณัฑ์
และปุ๋ย 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Middle East LLC  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited  
ฮ่องกง  

ลงทุนในกิจการอ่ืน 

 กรรมการ TRC Investment Limited  
สาธารณรัฐมอริเชียส 

ลงทุนในกิจการอ่ืน 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2550 - 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2557 ประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชัน่ 
จ ากดั 

ขนส่งสินคา้ ใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

2555 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริการไปรษณีย ์
2545 - 2556 เลขาธิการ สหพนัธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและ

ก่อสร้างแห่งประเทศไทย 
- 

    
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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7. นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์  (อาย ุ57 ปี)  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร กรรมการจดัการ และ 
รักษาการผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   9 สิงหาคม 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:    10 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 2/2 1/1 15/19 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:    ไม่มี  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 4/2014 

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

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั “การบริหารความเส่ียงองคก์ร” รุ่นท่ี 3/2557 
สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมัมนาวชิาการประจ าปี Energy Symposium 2016 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 
KPMG Thailand 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive 

Briefing 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด และรักษาการผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
- 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
- 2555 - ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล 
- 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการจดัการ 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 
 

บริหารการลงทุนในธุรกิจต่างๆ 

 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 

(มหาชน) 
ท าเหมืองแร่ท่ีใชท้ าเคมีภณัฑ์
และปุ๋ย 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ท่ี
การตลาด และผูอ้  านวยการ
สายงานการตลาด 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

 กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

   
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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8. นายภาสิต ลีส้กลุ  (อาย ุ34 ปี)  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการจดัการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร  
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   4 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 18/19 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:  0.114% (6,685,714 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรของนายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และพี่ชายของ
นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

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

การอบรม:    
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 105/2013 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - หลกัสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นท่ี 4 

- หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 7 
สถาบนัฝึกอบรมบุคลากรดา้นปิโตรเลียม หลกัสูตร The Management of the Expiring Petroleum Concessions 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

Ultra Wealth รุ่นท่ี 1 

สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นท่ี 3 

คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ โครงการนกับริหารยคุใหม่เพ่ืองานพิทกัษส์นัติราษฎร์ รุ่นท่ี 1 
สถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 
NIDA-Wharton NIDA Executive Leadership Program รุ่นท่ี 5 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- กมุภาพนัธ์ 2561  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- 2558 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจดัการ  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง  
- 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
- 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ 
- 2556 - 2558  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- 2555 - 2558  ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ 
จ ากดั 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

มิถุนายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่ง

ประเทศไทย 
- 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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9. นายโลห์ องิ ค ี (อาย ุ60 ปี) 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 17 มีนาคม 2558 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   2 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/1 13/19 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:    0.021% (1,252,928 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore  

การอบรม:    
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 74/2008 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- กมุภาพนัธ์ 2560 - ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
- 2558 - ปัจจุบนั   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจดัการ 
- 2556 - กมุภาพนัธ์ 2560  ผูอ้  านวยการโครงการ 

  
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2548 - 2556 ผูอ้  านวยการโครงการ บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  

ประเทศสิงคโปร์ 
งานวศิวกรรมและการให้
ค  าปรึกษาทางดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2548 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

งานวศิวกรรมและการให้
ค  าปรึกษาทางดา้นเทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:    ไม่มี 
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10. นายศักดา ตนัตวิฒันกลู  (อาย ุ60 ปี) 
กรรมการจดัการ และท่ีปรึกษา  
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:  1 กมุภาพนัธ์ 2542 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  18 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 19/19 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:    0.008% (482,142 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- กมุภาพนัธ์ 2561 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา 
- กมุภาพนัธ์ 2560 - มกราคม 2561 รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
- 2548 - ปัจจุบนั   กรรมการจดัการ 
- 2556 - กมุภาพนัธ์ 2560  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 1 
- 2542 - 2556   ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:    ไม่มี 
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11. นายเชวง รีศรีกติต์   (อาย ุ59 ปี) 
กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:  1 กมุภาพนัธ์ 2542 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  18 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 18/19 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:  0.009% (507,085 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- กมุภาพนัธ์ 2560 - ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
- 2548 - ปัจจุบนั   กรรมการจดัการ 
- 2556 - กมุภาพนัธ์ 2560  ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 2 
- 2542 - 2556   ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:    ไม่มี 
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12. นางสาวภาวติา ลีส้กลุ (อาย ุ31 ปี) 
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์  
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:  1 สิงหาคม 2559 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  1 ปี 5 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2560: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 13/19 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:  0.184% (10,803,314 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ และ 

นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ
นอ้งสาวของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

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

การอบรม:    

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 11/2016 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 16 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลกัสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นท่ี 3 
สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

หลกัสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals 
 

  
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- กมุภาพนัธ์ 2561  รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
- 2559 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
- 2558 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
- 2557 - 2558 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ืออาวโุส 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  1 แห่ง  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
มิถุนายน 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2556 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม (อาย ุ50  ปี)  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส และเลขานุการบริษทั 
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:  8 กนัยายน 2547 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  13 ปี 3 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:  ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม :   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Accreditation Program รุ่นท่ี 113/2014 

- Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 11/2005 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 15/2007 

 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

- 2556 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส 
- 2550 - ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั 
- 2547 - 2556  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์  
โพลิเมอร์ แอนด ์เคมิคลัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑป์ระเภท
ลาเท็กซ์อีมลัชัน่และลาเท็กซ์ 
โพลิเมอร์ 

2558 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) 

เหมืองแร่โพแทชท่ีใชผ้ลิตปุ๋ยและ
เคมีภณัฑ ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑแ์ละ
กระดาษลูกฟกู 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:    ไม่มี 
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14. นางสาวเรวด ีอาจหาญ  (อาย ุ49 ปี) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:  1 กรกฎาคม 2543 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:  17 ปี 5 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2560) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560:  0.019% (1,107,857 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเชีย 

การอบรม :   
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
 2543 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 - ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และรายงานประจ าปี
ของบริษทั 

 - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. จดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 

89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตาท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
1. ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงาน

สารสนเทศต่อสาธารณชนใหถู้ตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
5. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่          
31 ธันวาคม 2560 

 

บริษัทฯ 

บริษัทย่อย 

กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ 

บจก. 
สหการ
วศิวกร 

บจก. 
ทอีาร์ซี 
ยูทลิิตี ้

บจก. 
เอสเอช  

ครอสซ่ิงส์ 

TRC 
International 

Limited 

TRC 
Investment 

Limited 

TRC 
Engineering 

LLC 

TRC  
Middle 

East LLC 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,  X,        
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ XX, /        
3. นายอรุณ จิรชวาลา A, /        
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ A, /        
5. รศ.พเิศษ เสตเสถียร /        
6. นายสมยั ล้ีสกลุ XXX, /, 

, M 
/, , M     X,  X,  

7. นายภาสิต ล้ีสกลุ /, //, , C, M /, , C, M X, /,  X, /,      

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  /, //, , M /, , M /,  /,    , M M 
9. นายโลห์ คิง อ ี /, //, M        
10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  M /, M       
11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ M /, M       
12. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ M  /,       

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม M        
14. นางสาวเรวดี อาจหาญ M        
15. นายเฉิน คง    /,      

X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร  A = กรรมการตรวจสอบ 
/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  C = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 2 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการด าเนินงาน 
ทีม่นีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ X,  
2. นายสมยั ล้ีสกลุ  /, , M 
3. นายภาสิต ล้ีสกุล /, , C, M 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  /, , M 
5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู /, M 
6. นายเชวง รีศรีกิตต ์ /, M 

X = ประธานกรรมการ  / = กรรมการ  = กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  C = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี 
จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริษทัยอ่ยตั้งแต่ปี 2558  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 
โดยบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในและไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูต้รวจสอบภายในต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั  

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั
หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

อืน่ๆ 

-ไม่มี- 
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