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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงาน
รับเหมาก่อสร้างอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ยงานการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ 
EPC  โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในดา้นงานวางระบบท่อ (ทั้งท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อน ้ า ท่อปิโตรเคมี)  และการ
รับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจพฒันาโครงการและ
การลงทุน  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความเช่ียวชาญงานโยธาและระบบงาน
สาธารณูปโภค  กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การขยายฐานเงินทุนและการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ไดข้ยายไปสู่งานนวตักรรม
ใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้างคลงัสินคา้อจัริยะ ดว้ยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลูกคา้หลกัของ
กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการในธุรกิจพลงังาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหน่วยงานราชการ เป็นตน้     

บริษทัฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ภายใตช่ื้อยอ่ “TRC” เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 และยา้ย
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556  และตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัให้หลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ อยูใ่นหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร  
  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายทุก 5 ปี โดยล่าสุดท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 

7/2561 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ไดพิ้จารณาทบทวน และอนุมติัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์รใหม่ ดงัน้ี 
 
วสัิยทศัน์ 

เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมและตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(CLMVT*) 

* ประกอบดว้ยประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย  
 

พนัธกจิ 
1. สร้างผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนืและบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
2. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภยั และน ามาซ่ึงความส าเร็จของธุรกิจลูกคา้ 
3. เราจะบริหารจดัการธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
4. เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการท างานใหดี้ท่ีสุดและเป็นองคก์รท่ีมีการปฏิบติัการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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เป้าหมาย 3 ปี (ปี 2562 ถึง 2564) 

1. ติด 10 อนัดบัแรกของรายไดร้วมของบริษทัจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

2. ติด 5 อนัดบัแรกของอตัราก าไรสุทธิของบริษทัจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์   

3. ไดรั้บเงินปันผลและ/หรือก าไรจากการขายเงินลงทุนส าหรับธุรกิจลงทุนในโครงการใหม่ ๆ มากกว่า 100 ลา้นบาท        
ดว้ยอตัราผลตอบแทนการลงทุนมากกวา่ร้อยละ 15  

 
ค่านิยมองค์กร 

1. B = Be Innovative นวตักรรมน าองคก์ร  
2. E = Energetic  ขบัเคล่ือนอยา่งมีพลงั  
3. T = Target-Oriented มุ่งสู่ผลลพัธ์  
4. R = Respect & Trust เคารพกนัและกนั เช่ือมัน่ไวใ้จ  
5. C = Commitment  มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อสงัคม  

 
2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  

กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ปี 2557  

 บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญั 2 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ก าลงัการผลิต 450 ตนัต่อวนั จากบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั 

มูลค่างาน 1,226.35 ลา้นบาท  
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั มูลค่างาน 519 ลา้นบาท และ 11.33 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินบาท
เท่ากบั 919.50 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จ ากัด ยา้ยส านักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง         
เขตบางเขน 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  

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 1-3 จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 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 

   

http://www.ttm-jda.com/
http://www.ttm-jda.com/
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ปี 2558  

 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดัไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญั 4 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ: โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษทั 

ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ลา้นบาท (ต่อมาในปี 2561 มีการปรับมูลค่าโครงการเป็น 3,237 ลา้นบาท) 
2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั:  

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และการ
ประปานครหลวง มูลค่างาน 1,089.32 ลา้นบาท 

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวดั           
สุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ 
มูลค่างาน 855.23 ลา้นบาท 

- โครงการงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง     
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 237.21 ลา้นบาท และ 15.48 ลา้นยโูร หรือคิดเป็นเงิน
บาทเท่ากบั 834.14 ลา้นบาท   

 เดือนมีนาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2558 มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายภาสิต ล้ีสกุล เป็นกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 

 เดือนเมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้และการปรับสิทธิ ESOP-W2 ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิมหุน้ละ 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 
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวนไม่เกิน 330,461,068 หุน้ 
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 423,741,039 บาท เป็น 655,358,932.25 บาท 
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  1,852,943,146 หุน้ เพ่ือรองรับการออกใบส 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 
- ออกหุน้ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จ านวน 830,537,602 หุน้ 

 เดือนกรกฎาคม 2558  
- ออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี   

จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
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- เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 330,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท ให้กบับุคคลในวงจ ากดั 16 ราย ไดรั้บเงินค่าหุ้นเพ่ิม
ทุนสุทธิจ านวน 713.09 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ ลงทุนซ้ือท่ีดินท่ีอ าเภอมาบข่า จงัหวดัระยอง เน้ือท่ี 5 ไร่ เพ่ือก่อสร้าง 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 บริษทั

ยอ่ยท่ีสาธารณรัฐมอริเชียส ซ้ือหุน้ APOT จ านวนไม่เกิน 6.30 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 
1,260 ลา้นบาท จาก Thermal Trade and Investment Limited 

- วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดจ่้ายเงินค่าหุน้งวดท่ี 1 จ านวน 355 ลา้นบาท และวนัท่ี 30 ตุลาคม 
2558 ไดรั้บโอนหุน้ APOT จ านวน 1,775,000 หุน้  

ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 2558 เพ่ิมเป็นร้อยละ 12.25 ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย 
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 
วตัถุประสงค์เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัดังกล่าวไม่ได้เขา้
ประมูลงาน และไม่มีแผนการด าเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจดัการจึงด าเนินการปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร
จดัการและไดช้ าระบญัชีแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2558 

- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “กิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกบับริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) สัดส่วนการ
ลงทุนของสหการวศิวกรอยูท่ี่ร้อยละ 49 เพ่ือด าเนินโครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน
ของกิจการร่วมคา้ทั้งหมด โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความ
เสียหายใด 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 หุน้ (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 จาก APOT มูลค่างาน 142.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 416.00 ลา้นยโูร และ 12,433.39 ลา้นบาท 
หรือประมาณ 34,089.50 ลา้นบาท และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ไดรั้บ 1st Limited Notice to Proceed ส าหรับงาน 
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Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานส ารวจพ้ืนท่ีมูลค่างาน 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 มีมติอนุมติัใหปิ้ดบริษทั TRC Middle East LLC และTRC 
Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณสุลต่านโอมาน เน่ืองจากบริษทัทั้งสองมิไดด้ าเนินโครงการใด ๆ ตั้งแต่ปี 2558 
และไม่มีแผนการเขา้ประมูลงานเพ่ิมเติม 

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

 เดือนเมษายน 2559 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 
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็น 726,373,442.88 บาท  
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,245,665,282 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 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 
- ออกหุน้ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จ านวน 570,436,077 หุน้ 

 TRC Investment Limited ลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญั APOT โดยไดจ่้ายค่าหุน้งวดท่ี 2 - 4 จ านวน 905 ลา้นบาท และไดรั้บ
โอนหุ้น APOT จ านวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22  (ถือเป็น
บริษทัร่วมของบริษทัฯ )  ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International 
Limited ร้อยละ 2.79 ท่ีทุนช าระแลว้ของ APOT ณ ส้ินปี 2559 ท่ี 2,688.31 ลา้นบาท   

 บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 (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 มีทุนจด
ทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 641,998,220 บาท 

 
ปี 2560 

 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ลา้นบาท โดยมี
โครงการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
o บริษทัฯ:  

- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ลา้นบาท 
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- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 
229.28 ลา้นบาท 

- โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 208.50 
ลา้นบาท  

o บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั:  
- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา

นครหลวง และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท  
- โครงการขยายถนนกลัปพฤกษร์ะยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท  การไฟฟ้านครหลวง และ

การประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ลา้นบาท  
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
5,135,985,760 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  

- 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 แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,869,698,010 หุน้  

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

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท 
- ออกหุน้ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จ านวน 733,707,536 หุน้ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 733,711,662.00 บาท 
 เดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ “บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อ

ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการ
สัมปทานประปาจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ลา้นบาท 
โดยโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561   

 เดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ1 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายช 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 นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ งประเทศไทย ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีตั้ งข้ึนใหม่ ท่ีอยู่
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นอกเหนือดชันี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่ องในการซ้ือขายสม ่าเสมอ และมีสดัส่วนผู ้ถือหุ ้นราย
ยอ่ยตามท่ีก าหนด  โดยบริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกในการค านวณ sSET Index อยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 - 2561 และคร่ึงปี
แรกของปี 2562 ดว้ย 

 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย ปรับข้ึนจากระดบั “ดีมาก” และในปี 2561 ยงัสามารถคงระดบัดีเลิศต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง   

 ในระหวา่งปี 2560 APOT บริษทัร่วม มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ดงัน้ี 
- 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 สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 
ประกอบดว้ยการถือหุน้โดย 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 

 
ปี 2561 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ลา้นบาท  
o บริษทัฯ:  4 โครงการ รวม 924.88 ลา้นบาท โครงการส าคญัไดแ้ก่ 

- งานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของ
โครงการ ลกัษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block 
Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดือน 

o สหการวศิวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ลา้นบาท โครงการส าคญัไดแ้ก่ 
- โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นในถนนพระราม 3 

ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง จากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน
รวม 1,524.37 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 

- โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จากบริษทั ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก 
จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 600 ลา้นบาท ระยะเวลา 450 วนั 

 เดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   

 เดือนเมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 

5,869,698,010 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  
- อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 293,484,664 หุ้น จากทุน         

จดทะเบียน 733,711,662 บาท เพ่ิมเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,163,177,960 หุน้  
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,163,177,960 หุน้ เพื่อรองรับการออกหุน้ปันผล 
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 เดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 
- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท 
- ออกหุน้ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จ านวน 6,163,177,960 หุน้ 
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 770,395,728.12 บาท 

 เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ไดมี้หนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัฯ หยดุการก่อสร้างโครงการท่ี APOT วา่จา้งบริษทัฯ ทั้งหมด และ
ขอยกเลิกสญัญาโครงการปรับปรุงอุโมงคเ์อียง    
สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตหลายประการของ APOT ซ่ึง

เป็นบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บค่างวดงานท่ี APOT 

คา้งช าระ และไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีเคยคาดการณ์  บริษทัฯ จึงพิจารณาบนัทึกส ารองต่าง ๆ ส าหรับเงิน

ลงทุน ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน รวมทั้งรับรู้ค่าใชจ่้าย/ภาระผูกพนั/ภาระอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ 

ใหบ้ริการแก่ APOT เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

อยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีให้ไวก้บัผูถื้อหุ้นกู ้ ในเดือนมีนาคม 2562 

บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู ้180 ลา้นบาทคืนก่อนก าหนด  (รายละเอียดเร่ืองน้ีปรากฏในหัวขอ้ ปัจจยัเส่ียง

ดา้นการด าเนินงาน ภายใตห้ัวขอ้ความเส่ียงจากความล่าชา้ในการท าสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and 

Facilities และหวัขอ้การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ) 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายได้ ด าเนินการโดย 
สัดส่วน
การถือหุ้น
ของบริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ
ก่อสร้าง 

บริษทัฯ 
 

924.94 40.14 861.67 35.37 1,240.08 33.18 

1.1 รายไดจ้ากใหบ้ริการ
ก่อสร้างระบบท่อ  

กิจการร่วมคา้    
ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

30% - - 1.40 0.06 132.98 3.56 

       กิจการร่วมคา้ 
ไฮโดรเทค็ สหการ 

49%* 82.87 3.60 211.62 8.69 423.35 11.33 

รวม 1,007.81 43.74 1,074.69 44.12 1,796.41 48.07 

1.2 รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ 

บริษทัฯ  387.83 16.82 52.02 2.13 650.15 17.40 

 ระบบวศิวกรรมและ   
 ก่อสร้างโรงงานใน 

สหการวศิวกร 99.99% 32.32 1.40 293.42 12.05 508.39 13.60 

 อุตสาหกรรมพลงังาน         

 และปิโตรเคมี           

รวม 420.15 18.22 345.44 14.18 1,158.54 31.00 

1.3 รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการ 

บริษทัฯ 
 

16.42 0.71 298.17 12.24 272.63 7.30 

       ก่อสร้างงานโยธา สหการวศิวกร 99.99% 812.26 35.25 651.83 26.76 469.72 12.57 

รวม 828.68 35.96 950.00 39.00 725.35 19.87 

1.4 รายไดจ้ากการขายและ 
     ใหบ้ริการอ่ืน 

บริษทั ทีอาร์ซี 
ยทิูลิต้ี จ  ากดั 

99.97% 5.73 0.25 - - - - 

รวม 5.73 0.25 - - - - 

รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,262.37 98.17 2,370.13 97.30 3,697.30 98.94 

2. ดอกเบีย้รับ 0.84 0.04 1.34 0.05 3.20 0.09 

3. รายได้อืน่ 41.31 1.79 64.36 2.64 36.40 0.97 

รวมรายได้ 2,304.52 100.00 2,435.83 100.00 3,736.90 100.00 

* กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 
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1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและบริการ 

 บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยงานออกแบบวิศวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงาน
ก่อสร้าง โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้าน
อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง 
(Main Contractor) และเป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub-Contractor) นอกจากน้ียงัร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศใน
การเขา้ประมูลงานในลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมท างาน (Consortium) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบติัหรือเง่ือนไขตามท่ีลูกคา้ก าหนดในการเขา้ร่วมประมูลงาน 

นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัแลว้บริษทัฯ แสวงหาโอกาสและเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้
กลุ่มบริษทัฯ มีการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน ดว้ยการรับรู้รายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง
เพียงอยา่งเดียว  ดว้ยธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน วตัถุประสงค์เพ่ือการเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีโอกาสเติบโตในระยะ
ยาว และน ามาซ่ึงผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพอใจ  อาทิเช่น  เขา้ร่วมลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตซชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อด าเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช การจัดตั้งบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลลิต้ี จ ากัด บริษทัย่อยแห่งใหม่เพ่ือด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น ้ าประปาชุมชน เป็นตน้ 

 
ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 
บริษทัฯ ใหบ้ริการงานก่อสร้างดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1 งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ 

บริษทัฯ ให้บริการงานวางระบบท่อท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน ้ า ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นตน้  
โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นอยา่งมาก ลกัษณะงานประกอบไปดว้ยงาน
วางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดนัก๊าซ และงานก่อสร้างสถานีวดัปริมาตรก๊าซ เป็นตน้ บริษทัฯ มีทีมงานวิศวกรท่ีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางสูงสุด 30 น้ิว รวมถึง
งานวางท่อระบบท่อก๊าซขา้มจงัหวดั หรือ Provincial Gas Pipeline  ในปี 2558 บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการ 1st Transmission 
Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการ
ขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 1 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 28 น้ิว ดว้ยการขดุเปิดหนา้ดินแลว้ลอกวสัดุท่ีหุ้มท่อ
เดิมและท าการเคลือบท่อใหม่ เพ่ือให้มีอายุการใชง้านท่ียาวนานข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ในงานก่อสร้างงานวางระบบท่อ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษทั ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) บริษทั ปตท.จ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ ากดั บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นตน้  กลุ่มบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั 
(มหาชน) เช่น บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จ ากดั  กลุ่มบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั   
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ภาพแสดงนิตยสาร World Pipelines ท่ีน าโครงการ RC-400 ของปตท. ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างไปลง  

 

1.2 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ี
บริษทัฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเร่ิมตั้ งแต่งานออกแบบ

วิศวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งเคร่ืองจกัร กลุ่มลูกคา้ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั บางจาก คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั  กลุ่มบริษทั ปตท. เช่น บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
บริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้    

2. ธุรกจิพฒันาโครงการเพือ่การลงทุน 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนืจึงก าหนดใหมี้ธุรกิจพฒันาโครงการเพื่อการลงทุน ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นการสร้างรายไดจ้ากการด าเนินโครงการเม่ือโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและด าเนินการในเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัจะเป็นการสร้าง
โอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเน่ืองจากโครงการท่ีได้พฒันาข้ึนอีกด้วย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของ
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บริษทัฯ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจดา้นพลงังาน เป็นตน้ ปัจจุบนัมีโครงการท่ี
ไดรั้บการพฒันาเพื่อการลงทุน ดงัน้ี 

2.1 การพฒันาโครงการเพือ่การลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน 
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสจากการท่ีรัฐบาลไดส่้งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษ

ต่างๆ เพ่ือจูงใจนกัลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายงัพ้ืนท่ี EEC ส่งผลให้เกิดการจา้งงานและ
ความตอ้งการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต   บริษทัฯ จึงไดล้งทุนในกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาชุมชน
ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โดยการจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลลิต้ี จ ากดั โดยไดเ้ร่ิมประกอบการใน
เชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561    

2.2 การพฒันาโครงการเพือ่การลงทุนในธุรกจิสัมปทานกบัภาครัฐ 
บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตชท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ โดยเขา้ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 

25.13 ในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) โดยใชบ้ริษทัยอ่ยท่ีต่างประเทศ  โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
APOT ไดรั้บอนุมติัประทานบตัรท าเหมืองแร่ใตดิ้นจากกระทรวงอุตสาหกรรม อายปุระทานบตัร 25 ปี โดยมีเป้าหมายก าลงัผลิตแร่
โพแทชเพื่อใชใ้นการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ลา้นตนัต่อปี เพ่ือลดการพึ่งพิงการน าเขา้แร่โพแทช 7-8 แสนตนัต่อปี  ส าหรับการ
ผลิตส่วนเกินท่ีเหลือจะท าการส่งออกไปต่างประเทศเพ่ือขยายโอกาสในการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

 
 บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (“สหการวศิวกร”) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จ ากดั ก่อตั้งในปี 2497 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค าประกอบ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  กิจการของสหการวิศวกร 
เติบโตอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2540 สหการวิศวกรเร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน จนปี 2543 ไดเ้ขา้สู่แผนฟ้ืนฟูกิจการและ
ประสบความส าเร็จสามารถด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในเดือนมีนาคม 2547 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟู
กิจการของสหการวศิวกร  ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุน้เดิมของสหการวศิวกรไดท้ ารายการแลกหุ้นกบับริษทั ทีอาร์ซี คอน
สตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท าใหส้หการวศิวกรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา 

สหการวศิวกรเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีไดข้ึ้นทะเบียนและไดรั้บการจดัล าดบัชั้นเป็นผูรั้บเหมางานก่อสร้างชั้น 1 จากหน่วย 
งานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน ้ า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ
ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ไดรั้บการคดัเลือกจากกรมทางหลวงในการปรับระดบัจากผูรั้บเหมางานก่อสร้างชั้น 1 เป็นผูรั้บเหมา
งานก่อสร้างชั้นพิเศษ ซ่ึงไม่มีขอ้จ ากดัเง่ือนไขมูลค่าโครงการในการเขา้ประมูลงาน และสามารถประมูลงานไดทุ้กประเภทจากกรม
ทางหลวง 

ตั้งแต่ปี 2552 สหการวิศวกร ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต่อมาปี 2561 ไดป้รับปรุง
เวอร์ชัน่เป็น ISO 9001:2015 ซ่ึงเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท างานท่ีเทียบเท่าระบบสากล 

สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างดา้นงานโยธา ผลงานส่วนใหญ่เป็นการ
ก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นตน้ กลุ่มลูกคา้ในงานลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
หน่วยงานราชการ และรัฐวสิาหกิจ และนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแลว้  สหการวศิวกรยงัไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่การรับเหมา
ก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี และงานติดตั้งเคร่ืองจกัร ผลงานท่ีผา่นมาอาทิเช่น  
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- ปี 2554 รับงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอธานอลจากมนัส าปะหลงัชจากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั มูลค่างาน 
2,134 ลา้นบาท  

- ปี 2558 รับงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง     
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 834.14 ลา้นบาท 

- ปี 2561 รับงานโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จากบริษทั ปตท.น ้ ามนัและ
การคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 600 ลา้นบาท 

ปัจจุบนั บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีทุนจดทะเบียน และทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 500 ลา้นบาท  

 บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั 

 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา จากองคก์าร
บริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ ลกัษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตน ้ าประปา และบริหารจดัการขายน ้ าประปาให้กบัอุตสาหกรรม
และชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 
2561  

 บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 

 ในปี 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ร่วมกบั Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited 
พนัธมิตรจากประเทศจีน ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท เพ่ือประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอุโมงค ์โดยปัจจุบนัเอสเอช ครอสซ่ิงส์รับงานก่อสร้าง
ต่อจากสหการวศิวกร  

 บริษัทย่อยทีส่าธารณรัฐสุลต่านโอมาน  

- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพ่ือรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of 
Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งน ้ ามนัดิบ 
โดยระยะเวลาตามสญัญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) และจากการท างานท่ีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ในปี 2555 
บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายุสัญญา ส าหรับงานเพ่ิมเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแลว้เสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกคา้
เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ปี 2557 

- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยใน
ปี 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 2562 
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2. การตลาดและการแข่งขัน 
2.1 การตลาด 

เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.1 เร่งข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตวัสูงสุด
ในรอบ 6 ปี โดยในดา้นการใชจ่้าย การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.9 เร่งข้ึนจากการขยายตวัร้อยละ 2.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐ
ขยายตวัร้อยละ 3.3 ปรับตวัดีข้ึนกวา่ปี 2560 (ท่ีมา: ข่าวสภาพฒัน์ 18 ก.พ. 2562 ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ภาพรวมของตลาดธุรกิจก่อสร้างในประเทศมีการขยายตวัในระดบัดี จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมุ่งเนน้รับงานจากทางภาครัฐ
มากข้ึนโดยเฉพาะงานก่อสร้างงานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสัดส่วน
รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างจากงานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และงาน
ก่อสร้างดา้นโยธา คิดเป็นร้อยละ45, 18 และ37 ตามล าดบั หากเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง
ทั้งหมด 20 บริษทั  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,256 ลา้นบาท อยูใ่นล าดบัท่ี 13  ในขณะท่ีปี 2560 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยูท่ี่อนัดบั 12  

 บริษทัฯ และบริษทัสหการวิศวกร จ ากดั ตระหนักถึงการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่าง
สูงสุด จึงก าหนดนโยบายให้มีการประเมินความพึงพอใจจากลูกคา้ส าหรับทุกโครงการก่อสร้างในมือ เพ่ือน าผลการประเมินมา
วเิคราะห์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใหบ้ริการใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีผลการประเมินดงักล่าวยงัเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีใชใ้น
การค านวณดชันีวดัระดบัองคก์ร ส าหรับปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 
3.88 จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน  

 
ก. กลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยนโยบายส่งเสริมและพฒันาทีมงานให้มีความ
หลายหลายสามารถควบคุมบริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมมาใชเ้พื่อประหยดัเวลา 
ลดตน้ทุนของการด าเนินงาน พฒันาความสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวในงานนั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและความส าเร็จของงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
พฒันาระบบของการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานจดัซ้ือจดัจา้ง โดยบริษทัฯ ไดน้ าระบบ ERP 
มาใช้บริหารการจดัซ้ือจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการพสัดุตั้งแต่ปี 2552  นอกจากน้ี ในปี 2561 ทางบริษทัฯ ได้ก่อสร้าง 
Fabrication shop ท่ีอ  าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นบริการงานก่อสร้างและบริหารตน้ทุนการ
ก่อสร้างอีกทางหน่ึงดว้ย 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการคดัเลือกงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิสัยทศัน์  และความสามารถ ประกอบกบั
พฒันาการบริการใหมี้ความหลากหลายเพ่ือใหค้รอบคลุมตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ การพฒันาความร่วมมือกลุ่มพนัธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั   

 
ข. กลยุทธ์ทางการตลาด 

 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
ส าหรับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีนั้น 

กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ซ่ึงมีการจัดจ้างทั้ งในลกัษณะของการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลกัษณะของการ
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ประกวดราคา  ทางบริษทัฯ จึงพฒันารูปแบบการให้บริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ครบครัน เร่ิมจากงานออกแบบวศิวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง   

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ซ่ึงมีการจดัจา้งในลกัษณะของการประกวดราคา
เป็นหลกั ส่วนใหญ่จะใชรู้ปแบบการใหบ้ริการงานการจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง เท่านั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบาย
ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั และบริหารสัญญาเพ่ือการส่งมอบผลงานท่ีสมบูรณ์ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ 
ISO9001:2015 มาตรฐานดา้นความปลอดภยั OHSHA18001:2007 และมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 ท่ีทางบริษทัฯ ไดรั้บการ
รับรองมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้ง 3 ระบบ 

 ลกัษณะลูกคา้และความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกคา้กบับริษทัฯ  

กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผูว้า่จา้งงาน คือ กลุ่มลูกคา้ภาครัฐซ่ึงรวมถึงรัฐวิสาหกิจ   
และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ในปี 2561 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้
กลุ่มน้ีจะพิจารณาการเขา้ร่วมเป็นคู่คา้ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัเพ่ือให้ผูรั้บเหมาท่ีผ่านคุณสมบติัสามารถข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้ โดย
เกณฑคุ์ณสมบติัพิจารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต  ส าหรับกลุ่มลูกคา้ภาคเอกชนนั้นมีทั้งการพิจารณาการเขา้ร่วมเป็น    
คู่คา้โดยการข้ึนทะเบียนคู่คา้ และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษทัจากค าแนะน าท่ีมีการบอกต่อกนัมา กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ 
คือ บริษทัในกลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน)  กลุ่มบริษทั บางจาก คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั จดัการและพฒันา
ทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาผลงานและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ดว้ยการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร
เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในหลายดา้น อาทิ พฒันาทีมงานและบุคคลากรดา้นการตลาดให้มีมาตรฐานในการ
จดัการงานเอกสาร งานประมูล การไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีเป็นสากล คือ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั OHSHA 18001:2007 และมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 พฒันาทีมงานก่อสร้างโครงการและทีมงาน
สนบัสนุนเพ่ือส่งมอบงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานท่ีตอ้งติดต่อและเขา้หาลูกคา้โดยตรง สายงานการตลาดเป็นผูรั้บผิดชอบและดูแลใน
การพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาสในการเขา้ร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ และพฒันาโครงการลงทุน 
บริษทัฯ จึงก าหนดใหมี้การจดัท าแผนงานของฝ่ายการตลาดประจ าปี รวมถึงการก าหนดกลยทุธ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ายงานการตลาดใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงาน โดยมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารแผนการลงทุน หรืองานประมูลของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ มีการพฒันา
และปรับปรุงงานข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 บริษทัฯ และ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดัไดข้ึ้นทะเบียนคู่คา้กบัลูกคา้รวมทั้งส้ิน 26 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ภาครัฐ 11 ราย และภาคเอกชน 15 ราย 
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สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผูว้า่จา้งงานคืองานก่อสร้างของภาครัฐและงานก่อสร้างของ
ภาคเอกชน มีสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 53:47 (ท่ีมา: บทวิจยัธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  แนวโน้มธุรกิจ/
อุตสาหกรรม ปี 2561-2563)  และหากแบ่งตามลกัษณะของผูรั้บจา้งอาจแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มคือ ผูรั้บเหมาก่อสร้างภายในประเทศ 
ประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ (รายไดต้่อปีมากกกวา่ 5,000  ลา้นบาท) ผูป้ระกอบการขนาดกลาง(รายไดต้่อปี 1,000 - 
5,000  ลา้นบาท)  ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (รายไดต้่อปีต ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท) และ ผูรั้บเหมาก่อสร้างต่างประเทศ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่และขนาดกลางมกัจะไดเ้ปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากมีประสบการณ์  ความช านาญเฉพาะดา้น มีศกัยภาพทางการเงิน และมีการพฒันาเทคนิคและเทคโนโลยีในงานก่อสร้าง
อยา่งต่อเน่ือง ส่วนผูรั้บเหมาขนาดเลก็จะมีโอกาสรับงานภาครัฐในลกัษณะของผูรั้บเหมาช่วง  ในขณะท่ีงานก่อสร้างของภาคเอกชน
จะประกอบไปดว้ย งานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างพาณิชยกรรม และอ่ืนๆ เช่น โรงแรม และ
โรงพยาบาล ซ่ึงงานก่อสร้างภาคเอกชนมกัผนัแปรตามความเช่ือมัน่ในการลงทุนซ่ึงข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ สภาวะเศรษฐกิจ 
เสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายกระตุน้การลงทุนของภาครัฐ 

ผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยมีประมาณ 90,000 ราย (ท่ีมากรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย)์ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ซ่ึงมีจ านวนนอ้ย  ผูป้ระกอบการขนาดกลาง  และผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด โดยปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง  รวมทั้งส้ิน  20 ราย โดยในปี 2561 มีผูป้ระกอบการรายใหญ่ 3 อนัดบั
แรก คือ บริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 
แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีสดัส่วนรายไดค้่าบริการก่อสร้างรวมกนักวา่ร้อยละ 62 ของรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง
รวม (รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างรวมในปี 2561 ของทั้ง 20 บริษทั เท่ากบั 180,611 ลา้นบาท)   

ในปี 2560 - 2561  ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโนม้การแข่งขนัสูงข้ึน โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ 
สาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผูส้ ารวจและ
ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่  ประกอบกบัการเขา้มาของคู่แข่งขนัจากต่างประเทศอีกหลายราย  กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับตวัโดยการหนัมา
พฒันาธุรกิจก่อสร้างอ่ืนๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบคลงัสินคา้อจัฉริยะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ เพ่ือ
เพ่ิมรายไดช้ดเชยใหก้บัรายไดท่ี้ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อ  บริษทัคู่แข่งขนัในธุรกิจงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
บริษทั อิตาเล่ียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย จ ากดั บริษทั ควอลิเทค เอ็นจิ
เนียร่ิง แอนด์ คอนสครัคชัน่ จ ากดั  และคู่แข่งขนัจากประเทศจีน คือ Sinopec International Petroleum Service Corporation และ 
China Petroleum Pipeline Bureau เป็นตน้  

ส่วนการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธานั้น ปี 2561 มีอุปสงคข์ยายตวัเพ่ิมข้ึนจากการ
ลงทุนเมกะโปรเจกตข์องภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและยอ่ยภายใตง้บประมาณประจ าปี ส่งผลใหเ้กิดการฟ้ืน
ตวัของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนตามมา สภาพการแข่งขนัในธุรกิจจึงไม่สูงมากนกั  แต่กระนั้นก็ตาม ความสามารถในการท า
ก าไรจากงานก่อสร้างมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานท่ีมีทักษะความช านาญ 
ประกอบกับราคาน ้ ามัน และราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน  กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการใช้นโยบายการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกับคู่คา้ต่าง ๆ  ทั้ งผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง และผูรั้บเหมาช่วง  บริษทัคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธา ไดแ้ก่ บริษทั จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ ากดั บริษทั อิตลัไทยวิศวกรรม จ ากดั 
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บริษทั ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั   Saipem S.p.A.  บริษทั ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั     
ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

คาดการณ์วา่มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2561-2563 จะมีแนวโนม้ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 7- 9 ต่อปี อานิสงส์
จากการเร่งลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกบัมีการฟ้ืนตวัของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน ซ่ึงเป็นปัจจยั
ผลกัดนัส าคญัใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

แนวโนม้งานก่อสร้างภาครัฐในปี 2562 คาดวา่จะกลบัมาขยายตวัสูงในอตัราร้อยละ 9 - 11 มีมูลค่า 747-761 พนัลา้นบาท 
และคาดวา่ช่วงปี 2562 - 2563 จะขยายตวัต่อเน่ืองในอตัราร้อยละ 8-12 เน่ืองจากจะมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ อีก 
3 ปีขา้งหนา้ นอกจากการลงทุนเมกะโปรเจกตข์องภาครัฐแลว้ยงัมีแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและยอ่ยภายใตง้บประมาณ
ประจ าปี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายและปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทุน 144.8 พนัลา้นบาท 

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดวา่จะฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงเหน่ียวน าจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของ
ภาครัฐ มูลค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโนม้เติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในอตัรา 3-5% มีมูลค่า 542.0-552.5 พนัลา้นบาท ในปี 
2561 และคาดวา่ในช่วงปี 2562-2563 จะขยายตวัต่อเน่ืองในอตัราร้อยละ 4-7 ต่อปี  แรงหนุนส่วนหน่ึงมาจากการขยายการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีศกัยภาพใหม่ เช่น EEC ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด จะช่วยหนุนความเช่ือมัน่ใน
การลงทุนของผูป้ระกอบการในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ฟ้ืนตวัดีข้ึนทั้งงานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั อาคารส านกังาน และโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเห็นสญัญาณบวกจากพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั กลุ่มพาณิชยกรรม อาคารส านกังาน และโรงแรมท่ีขยายตวัข้ึน ส าหรับการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะเติบโตในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ส่วนหน่ึงพิจารณาจากสถิติการขอรับส่งเสริมลงทุนของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

แนวโน้มผลประกอบการของผูรั้บเหมาก่อสร้างจะกลบัมาขยายตวัโดยเฉพาะผูรั้บเหมาท่ีเน้นรับงานก่อสร้างโครงการ
ภาครัฐจะมีงานในมือเพ่ิมข้ึนมาก ท าให้คาดว่าในช่วงปี 2562 - 2563 รายไดข้องผูรั้บเหมากลุ่มน้ีน่าจะมีทิศทางเติบโตดีข้ึน แต่
อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการอาจขยายตวัต ่ากว่าท่ีคาดไดห้ากเกิดความล่าชา้ในการลงทุนโครงการภาครัฐ ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และราคาวสัดุก่อสร้างอาจเพ่ิมข้ึนมากกวา่ท่ีคาด ขณะท่ีผลประกอบการของกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเนน้รับงานภาคเอกชน
จะทยอยฟ้ืนตวัตามแรงหนุนของอุปสงค์การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยท่ี์จะปรับตวัดีข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจและการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 

ส าหรับแนวโน้มผลประกอบการในเชิงของขนาดผูป้ระกอบการ รายไดข้องกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่มีแนวโน้ม
ขยายตวัดีจากความไดเ้ปรียบดา้นเงินลงทุนและมีความเช่ือมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงและ
การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือลดตน้ทุนการก่อสร้าง ขณะท่ีรายไดข้องกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีแนวโน้มฟ้ืนตวัในกรอบจ ากัด 
เน่ืองจากยงัมีความเส่ียงสูงจากความไม่แน่นอนของปริมาณงานก่อสร้าง และการรับจา้งเหมาช่วง นอกจากน้ียงัเผชิญกบัการแข่งขนั
ท่ีสูง เพราะผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีพ่ึงแรงงานไม่มีทกัษะมากกว่า
เคร่ืองจกัร ท าใหง้านในมือมีจ ากดัและอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในกรณีท่ีภาวะตลาดแรงงานตึงตวั  
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ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างของไทยอาจมีผลชดัเจนข้ึนในช่วงปี 2562- 2563 ท่ีการลงทุนโครงการภาครัฐ
ขยายตวัสูง และงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงอาจน าไปสู่การแยง่ชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทกัษะ
ความช านาญ และการท่ี พรก.แรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 เร่ิมตน้บงัคบัใชค้ร่ึงหลงัของปี 2561 และหากนายจา้งไม่ข้ึนทะเบียน
แรงงานต่างดา้วใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย จะส่งผลใหแ้รงงานต่างดา้วส่วนหน่ึงของภาคก่อสร้างในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ลดลง เน่ืองจาก
โครงสร้างการจ้างแรงงานในภาคก่อสร้างท่ีผ่านมาเป็นแรงงานต่างดา้วกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากเป็นแรงงานท่ียงัไม่ได้รับ
ใบอนุญาตท างาน 

ราคาวสัดุก่อสร้างในอีก 3 ปีขา้งหน้ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีราคาสูงข้ึนจากผลของปริมาณงาน
ก่อสร้างท่ีมีทิศทางขยายตวั โดยเฉพาะผลิตภณัฑค์อนกรีต เหลก็ เป็นตน้ ความเขม้งวดของพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 ฉบบั
ใหม่อาจส่งผลกระทบให้งานก่อสร้างภาครัฐชะลอตวั เน่ืองจากกฎหมายฉบับใหม่มีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีซับซ้อน และ
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมากข้ึน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การประกวด
ราคา จนถึงการเบิกจ่ายค่างวดงานก่อสร้าง 

งานก่อสร้างในกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น CLM ประกอบดว้ยประเทศกมัพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มีแนวโน้มเติบโต 
โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐาน เห็นไดจ้ากสดัส่วนค่าก่อสร้างต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Products: GDP) 
ในกมัพูชาและเมียนมาในช่วงปี 2554 - 2559 เพ่ิมข้ึนในอตัราเร่ง ขณะท่ีสัดส่วนค่าก่อสร้างต่อ GDP ใน สปป.ลาว หดตวัลงในปี 
2558 - 2559 เน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่อยา่งเข่ือนผลิตไฟฟ้าทยอยสร้างเสร็จแลว้ ขณะท่ีการก่อสร้างอสังหาริมทรัพยส่์วนใหญ่
เติบโตดีเฉพาะในเมืองหลวง เน่ืองจากยงัเป็นประเทศเลก็ อยา่งไรก็ดี คาดวา่งานก่อสร้างทั้งสามประเทศมีทิศทางเติบโตสูงในระยะ 
3 ปีขา้งหน้าตามภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนม้ขยายตวั (IMF คาดเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLM ในช่วงปี 2561 -2563 ขยายตวั    
ร้อยละ 6.2 – 7.6 ต่อปี)โดยคาดวา่การพฒันาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ CLM ยงัคงตอ้งอาศยัการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกต่อเน่ือง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีก าลงัเติบโตสูงจากการขยายตวัของภาคธุรกิจและ
ท่องเท่ียว จึงเป็นโอกาสแก่ผูรั้บเหมาไทยท่ีจะเขา้ไปขยายฐานตลาดก่อสร้าง เน่ืองจากมีความไดเ้ปรียบจากการมีชายแดนติดต่อกนั 
ท าใหส้ะดวกต่อการขนส่งวสัดุก่อสร้างและเคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัรส าหรับใชใ้นงานก่อสร้าง 

1) กมัพชูา: คาดวา่มีการเดินหนา้ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการ รวมถึงงานก่อสร้างในกลุ่มอสังหาริมทรัพยท่ี์จะ
เติบโตตามแนวเสน้ทางคมนาคมท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 

2) สปป.ลาว: คาดวา่จะมีการขยายการลงทุนโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่มากข้ึนโดยเฉพาะโครงการท่ีร่วมลงทุนระหวา่ง
ประเทศ จากท่ีก่อนหน้าน้ี มีการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าค่อนขา้งมาก นอกจากน้ีผูรั้บเหมาไทยยงัมีโอกาสรับงาน
ก่อสร้างและตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัตลาดระดบัสูง เน่ืองจากไทยมีนกัออกแบบและแรงงานก่อสร้างท่ีมีฝืมือและเป็นท่ียอมรับ
ในสปป.ลาว 

3) เมียนมา: รัฐบาลเมียนมายงัลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่อเน่ือง อีกทั้งการลงทุนอสงัหาริมทรัพยก์ลบัมาฟ้ืนตวั โดยเฉพาะท่ี
อยูอ่าศยัและพาณิชยกรรม ท าใหเ้ป็นโอกาสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไทย 

ท่ีมา: บทวิจัยธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน)  แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-2563 
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จากแนวโนม้ภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขนัในอนาคตดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ  จึงไดมี้การปรับกลยทุธ์

ทางธุรกิจเพ่ือรับมือกับกับสภาวะการแข่งขนั เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานส าหรับระยะ 3 ปี ขา้งหน้า (ปี 2562-2564)       

และปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์จากเดิมคือ “ม่งสู่ความเป็นเลิศดา้นการออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจรในอุตสาหกรรมพลงังานและ

โครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน” มาเป็นวิสัยทศัน์ใหม่คือ “เรามุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมและตอบสนอง

ความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(CLMVT)”  

ในเดือนธนัวาคม  2561 คณะกรรมการของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมติัแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-
2566) วงเงินรวม 167,114 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

           หน่วย : ลา้นบาท 
ธุรกจิ 2562 2563 2564 2565 2566 รวม ร้อยละ 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 3,920 3,786 2,543 203 456 10,908 7 
ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 18,702 6,567 2,113 118 27 27,527 16 
ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 4,395 2,653 2,553 2,175 3 11,779 7 
ส านกังานใหญ่และอ่ืนๆ 6,384 4,402 2,063 1,927 919 15,695 9 
การร่วมทุนและการลงทุนใน  

บริษทัท่ี ปตท.ถือหุน้ร้อยละ 100 
37,100 28,773 14,526 12,761 8,045 101,205 61 

รวม 70,501 46,181 23,798 17,184 9,450 167,114 100 
 
จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี การลงทุนของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 7 ของ

งบประมาณลงทุน การลงทุนในกลุ่มธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 16  ของงบประมาณลงทุน โดยเป็นแผนการลงทุนในโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเสน้ท่ี 5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วงันอ้ยท่ี 6 
และโครงการขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเสน้ท่ี 1 โดยโครงการทั้งหมดคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี 2564 การ
ลงทุนในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายร้อยละ 7 ของงบประมาณลงทุน การลงทุนในดา้นส านกังานใหญ่และอ่ืน ๆ ร้อยละ 9 ของ
งบประมาณลงทุนเป็นเร่ืองเก่ียวกบัโลจิสติกส์ การขนส่งต่าง ๆ เก่ียวกบัส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และการร่วมทุนและการลงทุน
ในบริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ของงบประมาณลงทุน ร้อยละ 61 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการขยายธุรกิจและการลงทุนในบริษทั 
ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (“PTTOR”)  ทางกลุ่มบริษทัฯ เห็นวา่การขยายธุรกิจและการลงทุนของ PTTOR เช่น 
การสร้างสถานีบริการน ้ ามนั สถานีบริการแอลพีจี และการบริหารและปฏิบติัการคลงัสินคา้จะเป็นโอกาสของการไดรั้บโครงการ
ลกัษณะใหม่ ๆ และเป็นการต่อยอดงานคลงัสินคา้ระบบ AS/RS ท่ีกลุ่มบริษทัฯ มุ่งพฒันา  นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัเตรียมงบลงทุน
ในอนาคต (Provision) จ านวน 187,616 ลา้นบาท โดยหลกัเพ่ือการขยายธุรกิจหลกั (Core Business) เช่น LNG Value Chain และการ
ลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีจะเป็น new s-curve ของ ปตท. ซ่ึงจะตอบสนองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวโนม้
การใชพ้ลงังานสะอาดและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ซ่ึงธุรกิจใหม่เหล่าน้ีอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้      
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3. การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 วตัถุดบิ 
ในส่วนของวตัถุดิบ ในกรณีท่ีเป็นวสัดุก่อสร้างทัว่ไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเช่ือม เป็นตน้ จะจดัซ้ือจากภายในประเทศ 

โดยตอ้งมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินคา้จากหลายตวัแทนจ าหน่าย รวมไปถึงการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบริษทั  
ผูจ้  าหน่ายเอง ซ่ึงเป็นขั้นตอนของระบบจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัฯ โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกตวัแทนจ าหน่าย และ
ภายหลงัการคดัเลือกจะมีการติดตามผล เช่นตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของสินคา้ การยืนยนัราคา ระยะเวลาการจดัส่ง 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่คุณภาพของสินคา้และบริการท่ีบริษทัฯไดรั้บอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามท่ีสัง่ซ้ือ   

ส่วนกรณีวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรือ วาลว์ ท่ีตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัให้เหมาะสมเฉพาะงาน ซ่ึง
เป็นคุณสมบติัท่ีถูกก าหนดโดยวศิวกรผูอ้อกแบบ และ/หรือเจา้ของโครงการ บริษทัฯ อาจมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจากต่างประเทศ 
ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของตวัแทนจ าหน่าย หรือผูผ้ลิตเองโดยตรง ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เจา้ของโครงการจะมีการก าหนดรายละเอียดของ
วสัดุใหส้ามารถเลือกไดจ้ากหลายบริษทัผูจ้  าหน่าย  ซ่ึงในการจดัซ้ือวสัดุดงักล่าว ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงมาตรฐานทางวิศวกรรมท่ี
เหมาะสมจะน ามาใชง้าน รวมไปถึงการตรวจสอบบริการของตวัแทนจ าหน่าย หรือผูผ้ลิต ในแง่ของการให้บริการทั้งก่อน และหลงั
การขาย   ซ่ึงหลงัจากคดัเลือกในเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือของบริษทัฯ แลว้ จะมีการต่อรอง และยืนยนัราคาจากตวัแทน
จ าหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนท่ีจะมีการออกใบสั่งซ้ือไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีคดัเลือกแลว้วา่มีความเหมาะสม  โดยภายหลงัการจดัซ้ือและ  
ส่งมอบเสร็จส้ิน บริษทัฯ จะยงัคงมีการติดตามคุณภาพของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถรับรอง
คุณภาพของตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิต และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับประกอบการพิจารณาและ
คดัเลือกตวัแทนจ าหน่ายและผูผ้ลิตในคร้ังต่อ ๆ ไป 

 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
ในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ทางบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใชใ้น

การด าเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน และส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่องานก่อสร้าง ทางบริษทัฯ จะท าการเช่าเพ่ือ
น ามาใช้ในแต่ละโครงการตามความตอ้งการ นอกจากน้ี ทางสหการวิศวกรได้มีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ส าหรับงานโยธา เช่น 
รถบรรทุก รถขดุ หรือรถแทรกเตอร์ ซ่ึงสามารถน ามาใชง้านร่วมได ้ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ลงไปได ้

 ผู้รับเหมาช่วง 
ในการจดัจ้างผูรั้บเหมาช่วงส าหรับงานบางส่วน บริษทัฯ จะพิจารณาจากศักยภาพของผูรั้บเหมาช่วงในแง่ของความ

น่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานท่ีผา่นมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงไปถึงเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร วา่มีความเหมาะสมต่อ
ลกัษณะงานหรือไม่ โดยบริษทัฯ จะมีนโยบายท่ีจะก าหนดรายละเอียดในการจดัจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ท ากบั
ลูกคา้ (Back-to-back) เช่นในเร่ืองของการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นตน้ 
4. งานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ดงัน้ี 
 จ านวน

โครงการ 
มูลค่างานท่ีเหลือ 

(ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 8 1,145.95 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 9 3,849.05 

รวม 17 4,995.00 
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- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)    

ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง  
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ทีย่งั 

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

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

บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

3,237.76 213.37 6.59 2562 

2. The Fifth Transmission Pipeline 
Project Phase 1 (5TP1)  

Project Contractor: 
Sinopec International 
Petroleum Service 
Corporation 

755.23 676.91 89.63 2563 

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

บริษทั ไออาร์พีซี 
จ ากดั (มหาชน) 

492.00 195.57 39.75 2562 

4. BV4.19 PIG Launcher and 
Receiver Installation Project 

บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

229.28 4.01 1.75 2562 

5. Revamp LPG Transfer Pump to 
Domestic BRP 

บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

208.50 1.71 0.82 2562 

6. BCM Naphtha and Pygas 
Pipeline (Option 1 RTC Area) 

บริษทั เอสซีจี  
เคมิคอลล ์จ ากดั 

80.04 10.24 12.80 2562 

7. BCM Naphtha and Pygas 
Pipeline (Option 2 
Interconnecting Pipeline) 

บริษทั เอสซีจี 
 เคมิคอลล ์จ ากดั 

74.76 
 

29.29 39.17 2562 

8. โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยงัสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ 
ปตท. พี.เอน็.ปิโตรเลียม 

บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

14.85 14.85 100.00 2562 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 8 โครงการ 5,092.42 1,145.95   
 
- บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั    

ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ทีย่งัไม่ได้ 
ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

1. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก 
ณ ระนอง 

กรุงเทพมหานคร 1,257.08 1,244.51 99.00 2564 

การไฟฟ้านครหลวง 267.29 267.29 100.00 2564 
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ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ทีย่งัไม่ได้ 
ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

2. โครงการออกแบบและก่อสร้าง 
ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ ์     
หล่อล่ืน 

บริษทั ปตท.น ้ ามนั
และการคา้ปลีก จ ากดั 
(มหาชน)   

600.00 600.00 100.00 2563 

3. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ์ กรมทางหลวงชนบท 445.16 305.54 68.64 2563 
การไฟฟ้านครหลวง 361.85 361.85 100.00 2563 
การประปานครหลวง 42.71 21.21 49.67 2563 

4. โครงการปรับปรุงถนนประชา    
ร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี 

กรุงเทพมหานคร 367.29 274.15 74.64 2562 
การไฟฟ้านครหลวง 418.79 227.82 54.40 2562 
การประปานครหลวง 208.50 112.26 53.85 2562 
บริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) 

9.53 5.84 61.30 2562 

5. ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกัว่ป่า -
อ าเภอทา้ยเหมือง จงัหวดัพงังา  

ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1 
กรมทางหลวง 

347.38 258.97 74.55 2562 

6. โครงการปรับปรุงเสน้ทางศึกษา
ธรรมชาติเขา้ท่ีท าการอุทยาน
แห่งชาติขนอม - หมู่เกาะทะเลใต ้

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

98.11 5.36 5.46 2562 

7. โครงการปรับปรุงถนนสามวา กรุงเทพมหานคร 171.54 146.24 85.25 2562 
8. โครงการก่อสร้างงานเสาเขม็และ
โครงสร้างโครงการ FN Outlet 

บมจ. เอฟเอน็  
แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท   

35.64 0.25 0.70 2562 

9. โครงการยกระดบัความปลอดภยั
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่  
ตอนล าแก่น-ทบัละม ุ

กรมทางหลวง  
แขวงทางหลวงภูเก็ต 

17.76 17.76 100.00 2562 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 9 โครงการ 4,648.63 3,849.05   
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 
1. ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกจิ   

1.1 ความเส่ียงของผลประกอบการจากลกัษณะด าเนินธุรกจิ และโอกาสการเตบิโตของกลุ่มบริษัทฯ 
ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผูส้ ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ไดท้บทวน

แผนการลงทุนและปรับลดแผนการลงทุนในปี 2561 จาก 246,613 ลา้นบาทเป็น 221,294 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลด
การด าเนินการลงทุนในธุรกิจน ้ ามนัและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างรับเหมา
ดา้นการวางระบบท่อ โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายไดจ้ากงานวางท่อก๊าซธรรมชาติลดลง (ในปี 2559 – 2561  มีรายไดจ้ากการวางระบบท่อ
ร้อยละ 49 45 และ 45 ของรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง)  โดยลกัษณะการรับงานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงเป็น
รูปแบบสญัญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) และ/หรือเป็นสญัญาท่ีมีการก าหนดราคาท่ีแน่นอนชดัเจน (Fixed Price Contract) ซ่ึงท า
ให้บริษทัฯ ตอ้งรับความเส่ียงในกรณีตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการโครงการอาจจะสูงเกินกว่าแผนงานหรืองบประมาณ  
นอกจากน้ี การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยงัข้ึนอยู่กบัความต่อเน่ืองของการไดรั้บงานใหม่ ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได ้
เน่ืองจากงานก่อสร้างส่วนใหญ่ตอ้งผา่นการประมูลหรือการประกวดราคาเป็นหลกั  ในขณะท่ีคู่แข่งขนัมีจ านวนมากข้ึน การแข่งขนั
ดา้นราคาเป็นไปอยา่งรุนแรง  อีกทั้งบางโครงการท่ีคาดวา่จะมีการเปิดประมูลก็มีการประกาศเล่ือนระยะเวลาออกไปจากเหตุหลาย
ประการ และสภาวการณ์ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการความเส่ียงโดยการบริหารตน้ทุนอยา่งรอบคอบและมี
ประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมพนกังานให้มีทกัษะความสามารถให้เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีมีศกัยภาพ อาทิ
เช่น ธุรกิจบริหารจดัการคลงัสินคา้อจัฉริยะซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบ Intralogistics ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีมีโอกาสในการเติบโตสูงมาก 
จากการท่ีเทคโนโลยดีา้นดิจิตอลเขา้มาสู่ทุกธุรกิจและในสงัคมทัว่โลกอยา่งกวา้งขวาง และรวดเร็ว  การท าธุรกิจดว้ยระบบ On-line 
ขยายตวัเป็นอยา่งมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไป ความตอ้งการในการเก็บสินคา้ดว้ยระบบอตัโนมติัเพ่ือลด
ความผิดพลาดของการจดัส่งสินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภค/ลูกคา้จึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ  ดงันั้น การ
บริหารจดัการคลงัสินคา้อจัฉริยะจึงเป็นนวตักรรมใหม่ ท่ีมีศกัยภาพในการรองรับการเปล่ียนแปลง และสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการ
แข่งขนั  

ในปี 2561 บริษทั สหการ วศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ภายใตร่้วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษทั ออโตโ้มชัน่เวิรค ์จ ากดั 
ซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญในการผลิต ออกแบบ และติดตั้ งระบบ Intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS หรือ Automated 
Storage/Retrieval System)  สามารถไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างชนะการประมูลโครงการจา้งเหมาออกแบบและก่อสร้าง
ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน  มูลค่าโครงการ 600 ลา้นบาท ของบริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) หรือ 
PTTOR  ซ่ึงเป็นงานก่อสร้างคลงัสินคา้ท่ีใชร้ะบบ บริหารจดัการคลงัสินคา้อตัโนมติั นบัเป็นโครงการบุกเบิกโครงการแรกท่ีจะมีส่วน
ช่วยใหก้ลุ่มบริษทัฯ กา้วสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีนอกเหนือจากการรับเหมาก่อสร้างการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การก่อสร้างโรงงานปิโตร
เคมี และการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัเดิม  

งานส่วนใหญ่ของสหการวศิวกรเป็นงานไดรั้บจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ  ในช่วง 
3 ปีท่ีผา่นมารายไดข้องสหการวศิวกรเติบโตเพ่ิมมากข้ึนจาก 236 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 845 ลา้นบาทในปี 2561  และมีแนวโนม้
การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  ทั้งน้ี จากการท่ีภาครัฐมีงบประมาณการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน มีการเปิดประมูลโครงการใหญ่ ๆ  เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา โครงการประมูลรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)  รวมถึงงานซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง
และถนนในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ส่งผลให้แนวโนม้ทิศทางการก่อสร้างภาครัฐจะยงัคงเติบโต ท าให้สหการวิศวกร 
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เลง็เห็นโอกาสและการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยไดรั้บอานิสงคจ์ากการลงทุนการก่อสร้างของภาครัฐ ในการเขา้ร่วมประมูล
งานในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ การเขา้ร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตดิ้น โดยในเดือนธนัวาคม 2561 สหการวศิวกรสามารถชนะการประมูลโครงการเส้นรัชดา-อโศก มูลค่างาน 2,205 ลา้น
บาท และไดล้งนามในสญัญากบัการไฟฟ้านครหลวงในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบนโยบายการใหบ้ริการท่ีเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ส่งมอบ
ผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และการรักษาฐานลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ลูกคา้เกิดความ
มัน่ใจ นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้สม ่าเสมอในระยะยาวเพ่ือลด
ความเส่ียงดงักล่าว  

 
1.2 ความเส่ียงจากการประมูลงานทีม่กีารแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง 

 ในปี 2561 ยงัคงเป็นปีท่ีมีการแข่งขนัในการเขา้ประมูลงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสูงมาก โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

ประเทศเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นหลกั ในเบ้ืองตน้จะมีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการประมูลดว้ยการก าหนดคุณสมบติั

ตามท่ีเจา้ของโครงการระบุไว ้หลงัจากนั้นเจา้ของโครงการจะพิจารณาคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างจากผูท่ี้เสนอราคาประมูลท่ีต ่าท่ีสุด 

ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีเพ่ิมมากข้ึนทั้งจากผูรั้บเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะมีการเขา้มา

แข่งขนัจากผูรั้บเหมาในประเทศ และบริษทัต่างชาติท่ีมีแหล่งเงินทุนและศกัยภาพในการด าเนินงานท่ีมากกวา่  ทั้งน้ี เพื่อให้ไดม้าซ่ึง

โครงการใหม่ ๆ ท าให้บริษทัฯ อาจจะตอ้งยอมเสนอราคาในอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงหรือเสนอเง่ือนไขของการท างานท่ีดีข้ึนแก่

เจา้ของโครงการ หากบริษทัฯ ไม่ไดโ้ครงการใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ืองจะท าใหส่้วนแบ่งทางการตลาดลดลง ส่งผลใหผ้ลการด าเนินงาน

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดงันั้น เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดแ้สวงหาความร่วมมือกบั

พนัธมิตรใหม่ ๆ ท่ีมีศกัยภาพทั้งดา้นแหล่งเงินทุน เทคโนโลย ีเพ่ือใหส้ามารถเขา้แข่งขนัประมูลงานต่าง ๆ ทั้งโครงการลงทุนขนาด

ใหญ่ ดา้นพลงังานและปิโตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภค ดา้นคมนาคมของภาครัฐ และการเขา้กา้วสู่

ธุรกิจนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีมีแนวโนม้เติบโตและมีคู่แข่งน้อยราย เช่น ธุรกิจ AS/RS ดงัท่ีกล่าวในขอ้ 1.1 โดยกระบวนการภายใน

บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการให้บริการในอนาคตอยา่ง

ต่อเน่ือง ตวัอยา่งเช่น ปรับปรุงมาตรฐานดา้นคุณภาพ ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และมุ่งเนน้การพฒันาบุคลากรให้มี

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถเพ่ิมสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างาน 

1.3 ความเส่ียงด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ  
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะทาง การ

สูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่าน้ีถือเป็นอีกหน่ึงความเส่ียงหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ความสามารถในการแข่งขนั   ในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมางานรับเหมาก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง  มีการแข่งขนัท่ี
เพ่ิมข้ึนจากคู่แข่งขนัรายใหม่ ๆ  ประกอบกบังานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจงัหวะในการไดรั้บงานใหม่ และข้ึนอยูก่บั
การเปิดประมูลงานของลูกคา้ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก  จึงอาจเกิดช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ประมูลงานไม่ได ้หรือการเขา้ประมูลงานล่าชา้ไป
จากแผนงาน  ในปี 2561 ท่ีผา่นมา กลุ่มบริษทัฯ ไดม้องหาธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีการวา่จา้งบุคลากร
ใหม่ และมุ่งพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะและความเช่ียวชาญให้เหมาะสมกบัธุรกิจใหม่ รวมถึงการวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษเพื่อเขา้มา
ช่วยผลกัดันธุรกิจใหม่ ท าให้บริษทัฯ มีตน้ทุนด้านบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน  บริษทัฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงด้านบุคลากรทั้ ง
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พนกังานประจ าและสญัญาจา้งโดยการวางแผนงานดา้นบุคลากรท่ีมีการพิจารณาถึงโครงการท่ีด าเนินการอยูแ่ละโครงการในอนาคต
อยา่งรอบคอบ มีการพิจารณาเพ่ิม/ลดสดัส่วนการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงทรัพยากรบุคคลเป็นส าคญั จึงมีการวางแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยการพิจารณา
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 ซ่ึงเป็นการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั การจดัท า Knowledge 
Tank ผา่น Intranet ขององคก์ร ซ่ึงมุ่งใหบุ้คลากรสามารถสืบคน้ขอ้มูลหรือความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง   

 
1.4 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายต่าง ๆ  

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กบักลุ่มอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยความสามารถในการเติบโต
ของธุรกิจโดยรวมข้ึนอยู่กบันโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตวัผลกัดนัให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจน
แผนการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการใชจ่้ายของรัฐบาลอาจจะเปล่ียนแปลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ โครงการก่อสร้างจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของภาครัฐมีความสัมพนัธ์กับการใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ ซ่ึงข้ึนอยู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
บรรยากาศการลงทุน รวมถึงสภาวะความมัน่คงทางการเมือง บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงพยายามลดการพึ่งพิงรายได้
จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยา่งเดียว โดยการพฒันาการลงทุนระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ และพฒันาศกัยภาพโดยการร่วมมือกบั
พนัธมิตรใหม่ ๆ อาทิเช่น การจดัตั้งบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2560     2 แห่ง คือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั  และบริษทั เอสเอชครอ
สซ่ิง จ ากดั เพ่ือผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา และเพ่ือรับงานรับเหมาก่อสร้างประเภทท่อลอดสายไฟฟ้าใตดิ้น  การร่วมมือกบับริษทั ออ
โตโ้มชัน่เวริค ์จ ากดัเพ่ือการรับงาน AS/RS เป็นตน้ และไดว้างเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) ในการพฒันาโครงการระยะ
ยาวใหม่ ๆ  ใหไ้ดผ้ลตอบแทนจากการลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15  

นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชน กฎระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนด
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 ความเส่ียงจากความล่าช้าในการท าสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities   

โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface & Processing Plant and Facilities เป็นงานรับเหมา
ก่อสร้างโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มูลค่างานรวมกว่า 34,000 ลา้นบาท ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award 
โครงการดงักล่าวจากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (APOT) ตั้งแต่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 และในระหวา่งปี 2559-
2560 APOT ไดใ้หง้าน Early Works บางส่วนท่ีสามารถท าไดล่้วงหนา้กบับริษทัฯ ในระหวา่งการเจรจาหาแหล่งเงินทุน และสินเช่ือ
โครงการ แต่อยา่งไรก็ตาม ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายประการ ส่งผลให้การพฒันาโครงการ APOT 
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ล่าชา้ไปจากแผนงาน โดยกลางปี 2561 APOT ไดมี้หนงัสือขอใหบ้ริษทัฯ หยดุการก่อสร้างโครงการเป็นการชัว่คราว  จนกระทัง่ ณ 
ส้ินปี 2561  APOT ก็ยงัไม่สามารถไดข้อ้สรุปเร่ืองแหล่งเงินทุนและเงินกูท่ี้จะใชใ้นการพฒันาก่อสร้างโครงการ ส่งผลใหไ้ม่สามารถ
ลงนามสญัญารับเหมาก่อสร้างกบับริษทัฯ ได ้บริษทัฯ จึงไดต้ดัสินใจบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทัฯ ลงทุนในหุ้น
สามญั APOT ทั้งจ านวน รวมทั้ งบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของยอดคงเหลือของสินทรัพยห์มุนเวียนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ใหบ้ริการกบั APOT ทั้งหมด อีกทั้งบนัทึกค่าใชจ่้าย/ภาระผกูพนั/ภาระอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้เป็นส่วนหน่ึง
ของตน้ทุนโครงการ ส่งผลให้ผลประกอบการ ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนอยา่งมีนยัส าคญัถึง 2,041 ลา้นบาท แต่
อยา่งไรก็ตาม หากในอนาคต APOT สามารถหาแหล่งเงินทุน/เงินกูใ้นการพฒันาโครงการต่อ บริษทัฯ ก็มีโอกาสท่ีจะไดรั้บค่างวด
งานท่ีคา้งช าระ และลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ APOT  และสามารถกลบัรายการส ารองเผื่อขาดทุนท่ีเกินความ
จ าเป็นและรับรู้ก าไรในอนาคตเพ่ือชดเชยขาดทุนจากส ารองซ่ึงตั้งข้ึนในปี 2561 ได ้  

 
2.2 ความเส่ียงในการบริหารจดัการและความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการ 

บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความเส่ียงในการบริหารจดัการ จึงไดมี้การก าหนดแนวทางการปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัความ
บกพร่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้โดยการน าระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 มาใชใ้นการรักษามาตรฐานการปฏิบติังานทั้งท่ี
ส านกังานใหญ่ และท่ีโครงการต่าง ๆ ทั้งน้ี โดยค านึงถึงการพฒันาคุณภาพระบบการบริหารอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งไดก้ าหนดแนวทาง
ส าหรับการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ ปลูกฝังความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองคก์ร รวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในทุก ๆ ดา้นเพ่ือเป็นการลดและป้องกนัความเสียหายอนัเกิดจากความเส่ียงดงักล่าว 

สญัญารับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสญัญาเหมาจ่ายซ่ึงมีการตกลงก าหนด ราคาการก่อสร้างและระยะเวลาโครงการไว้
ตั้ งแต่ท าสัญญารับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีก าไรตามเป้าหมายหรือสูงกว่าถ้าสามารถบริหารต้นทุนให้เท่ากับหรือต ่ากว่า
งบประมาณ ทั้งน้ี หากเกิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้าง ภาระค่าใชจ่้ายของโครงการจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
และช่ือเสียงของบริษทัฯ   

ความล่าชา้ของโครงการท่ีท าใหแ้ผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีวางไวอ้าจเกิดจากกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น 

1. บริษทัฯ หรือผูรั้บเหมาช่วงด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  
2. สถานการณ์เฉพาะท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  
3. ผูว้า่จา้ง/เจา้ของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระหวา่งโครงการ  

 
ซ่ึงจะส่งผลให้มีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค แลว้ยงัอาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับจาก

ความล่าช้าของโครงการ ดังนั้น เพ่ือป้องความเส่ียงดงักล่าวในการบริหารโครงการตั้งแต่เร่ิมแรก บริษทัฯ มีนโยบายให้จดัท า
แผนงาน มอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ติดตามควบคุมการปฏิบติังาน ติดต่อประสานงานกบัเจา้ของโครงการและหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานท่ีตกลงร่วมกนั  

 
ในส่วนของการจา้งผูรั้บเหมาช่วง บริษทัฯ เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีประสบการณ์ผลงานส่งมอบไดต้ามมาตรฐาน อยา่งไรก็

ตามเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความล่าชา้ท่ีอาจจะให้เกิดข้ึนความเสียหายของผูรั้บเหมาช่วงจึงก าหนดให้ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งวาง
หลกัประกนัการท างานใหแ้ก่บริษทั ส าหรับสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถระบุผูรั้บผิดไดน้ั้น เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 
บริษทัฯ จะท าสญัญาประกนัภยัใหก้บัโครงการต่าง ๆ เพ่ือใหค้วามคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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2.3 ความเส่ียงจากการจดัหาวสัดุก่อสร้าง 
วสัดุก่อสร้างท่ีบริษทัฯ น ามาใชใ้นการด าเนินงานโครงการนั้น มีทั้ งวสัดุท่ีตอ้งสั่งซ้ือภายในประเทศและต่างประเทศ 

วสัดุบางรายการอาจใชเ้วลานานในการสัง่ซ้ือและการจดัส่ง ทั้งน้ี บริษทัฯ ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยการจดักลุ่มประเภทวสัดุท่ีตอ้ง
ใชร้ะยะเวลาในการสั่งซ้ือนาน (Long Lead Equipment) โดยไดท้ าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพื่อรองรับโครงการของบริษทัฯ ท่ีไดมี้
การลงนามในสัญญาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ อีกทั้งเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะไม่เกิดความล่าชา้จนส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
โครงการ ทั้งน้ี ก่อนเขา้ประมูลงานโครงการก่อสร้าง  บริษทัฯ จะศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุต่าง ๆ ท่ีส าคญัโดยติดต่อกบัผูจ้ดัหา/
ผูข้ายวสัดุ ( Supplier) หรือการท าบนัทึกความร่วมมือเฉพาะรายกบัผูข้าย (Exclusive Supply) เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในเบ้ืองตน้ถึง
ความพร้อมในการจดัหาวสัดุท่ีส าคญัไดต้ามปริมาณท่ีเพียงพอและทนัต่อเวลาท่ีบริษทัฯ ตอ้งการใช ้และมีการเจรจาต่อรองราคาวสัดุ
ก่อสร้างล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนและรักษาระดบัตน้ทุนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับราคาท่ีเสนอในการประมูล การ
ประมาณการค่าใชจ่้าย Contingency ไวใ้นประมาณการตน้ทุนล่วงหนา้ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา เพ่ือลดความเส่ียงความผนัผวน
ของราคา และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  

 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการช าระเงินภายในเครดิตเทอมท่ีได้รับจากผูข้าย รวมทั้ งด าเนินธุรกิจอย่าง

ตรงไปตรงมา เพ่ือใหผู้ข้ายเกิดความเช่ือมัน่ ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีจากผูข้ายในการส่งวสัดุไดต้รงตาม ค าสั่งซ้ือและส่ง
สินคา้ภายในระยะเวลามาโดยตลอด 

 
3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1   ความเส่ียงจากการไม่ได้รับช าระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า 
บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการให้บริการงานก่อสร้าง ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บช าระเงินจากผูว้า่จา้ง หรือไม่สามารถ

เรียกเก็บหน้ีไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากการเรียกเก็บเงินจะตอ้งเป็นไปตามค่างวดงานท่ีก าหนดหรือเป็นไปตามความส าเร็จ
ของงานท่ีระบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ี ความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน แต่เน่ืองจากลูกคา้ของ
กลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงและฐานะทางการเงินมัน่คง และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงท าให้เกิด
ความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินค่างวดงานอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ มีการพิจารณาการรับงานอยา่ง
ระมดัระวงั ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ บริษทัฯ จะพิจารณาขอ้มูลดา้นต่าง ๆ รวมถึงศึกษาประวติัความเป็นมาของธุรกิจ ผูบ้ริหาร 
ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นฐานทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือและความมัง่คงทางธุรกิจของลูกคา้อย่าง
ละเอียด รอบคอบ และอาจจะมีการเจรจาต่อรองใหลู้กคา้ช าระเงิน  ค่าก่อสร้างล่วงหนา้ก่อนเร่ิมงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเรียกเก็บเงินไม่ไดมี้ค่อนขา้งน้อย แต่อาจมีความเส่ียงกรณีท่ีไม่สามารถเก็บหน้ีไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด 
เน่ืองจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนการพิจารณาและอนุมติัท่ียุง่ยากและซับซอ้นมากกวา่ภาคเอกชน  แต่อยา่งไร
ตาม ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บเงินค่างวดงานจากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีไดก้ล่าวในขอ้ 2.1  ซ่ึง
บริษทัฯ ไดพิ้จารณาในการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ และลูกหน้ีเงิน
ประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง จ านวนรวม 366 ลา้นบาท  

 
3.2    ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัตติามเงือ่นไขของหุ้นกู้ 

ตามขอ้ก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกู ้บริษทัฯ จะตอ้งด ารงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อก
หุ้นกู ้(Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วนัส้ินงวดปีบญัชีในทุก ๆ ปีตลอดอาย ุและอตัราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses) ไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่า  แต่อยา่งไรก็ตาม 
สาเหตุหลกัจากการตั้งส ารองทางบญัชีส าหรับการลงทุนในหุ้น APOT และการรับงานโครงการ APOT ในงบการเงินปี 2561 ส่งผล



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 30 - 

 

ให้บริษทัฯ ไม่สามารถรักษาเง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได ้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวเพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเช่ือถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริษทัฯ โดยในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดมี้หนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นกูทุ้กรายในการขอไถ่ถอนหุ้นกู ้180 ลา้นบาทก่อนครบก าหนด (หุ้นกูมี้ก าหนด
ช าระคืนในเดือนมีนาคม 2563) โดยก าหนดวนัช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเป็นวนัท่ี 29 มีนาคม 2562  

  
3.3   ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายไดแ้ละตน้ทุนโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ท าให้การเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกบัเงินบาทจะมีผลต่อตน้ทุนหรือผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดบ้ริหารจดัการ
ความเส่ียงตั้งแต่การประเมินตน้ทุนก่อนเขา้ประมูลงานโดยประมาณการอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในการซ้ือสินคา้/วสัดุท่ี
สูงกว่าอตัราแลกเปล่ียนจริงในขณะนั้น เพ่ือส ารองตน้ทุนเผื่อส าหรับความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจริงส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่ท่ีจ าเป็นตอ้งน าเขา้วสัดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษทัฯ มีการเจรจาต่อรองเจา้ของโครงการก าหนด
มูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกลุเดียวกนั จากนั้นบริษทัฯ จะบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีไดรั้บ
มาจากผูว้า่จา้งดว้ยวิธีการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยการน าฝากเงินท่ีไดรั้บจากผูว้า่จา้งท่ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศไวใ้นบญัชี FCD (Foreign Currency Deposit) เม่ือโครงการมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ จะ
ใชเ้งินจากบญัชี FCD จ่ายช าระภาระดงักล่าว นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการท า
ประกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (FX Link)  

ในปี 2561 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดส่้งมอบโครงการท่ีรับช าระค่างานดว้ยสกุลบาทและเงินตราต่างประเทศ          
1 โครงการ คือ โครงการงานจดัหาและติดตั้งทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีจากโรงงานยาสูบ และบริษทัฯ ไดมี้
การช าระค่ามดัจ าเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศส าหรับโครงการ APOT  

 
3.4   ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งสูง ในการจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าจา้งส าหรับการให้บริการก่อสร้างภายหลงัจากการส่งมอบงานใน
แต่ละงวดงาน  หากผูว้า่จา้งมีปัญหาช าระเงินล่าชา้กวา่ก าหนด หรือบริษทัฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ ประกอบกบัแนวโนม้ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีการรับงานจากภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 
ตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ เก่ียวกบัโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
หน่วยงานราชการมกัจะมีความล่าชา้ในการเบิกจ่ายค่างวดงาน   เพื่อการลดความเส่ียงดา้นเงินทุนหมุนเวียน  บริษทัฯ มีนโยบายในการ
เจรจากบัเจา้ของโครงการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเง่ือนไขการช าระเงินท่ีรัดกุม การขอเงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง และมีมาตรการวางแผนการ
บริหารสภาพคล่องดว้ยการจดัท าประมาณการทางการเงินในแต่ละโครงการ เพ่ือการวางแผนและบริหารจดัการในแต่ละโครงการให้
ระยะเวลาท่ีไดรั้บช าระเงินค่างวดงานกบัการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนั บริษทัฯ มีนโยบายในการขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนั
การเงิน  และยงัไดจ้ดัหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเช่ือวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ไปจากสถาบนัการเงิน การออก
หุน้กูใ้นระหวา่งปี 2559-2561 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัและนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ  นอกจากนั้นแลว้   ยงัมีการ
จดัท าประมาณการกระแสเงินสดในภาพรวมเป็นรายเดือน เพ่ือการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ภายใตห้ลกัความ
ระมดัระวงั เพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่องท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ     
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3.5 ความเส่ียงจากการสนับสนุนทางการเงนิให้กบับริษัทในกลุ่ม   
เน่ืองดว้ยความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัยอ่ยดว้ยการค ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือ หรือใหบ้ริษทัยอ่ยใชว้งเงินสินเช่ือร่วมกบับริษทัฯ ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยมีผลประกอบการขาดทุนหรือมี

ก าไรค่อนขา้งต ่า อนัเป็นหตุให้การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงิน ส่งผลให้บริษทัฯ 

ตอ้งรับผิดชอบในฐานะผูค้  ้าประกนั เพ่ือลดความเส่ียงอนัอาจท่ีจะเกิดข้ึน บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดอ านาจอนุมติัและขั้นตอนการปฏิบติั

ท่ีชดัเจนในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย   
 

4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 1,743,941,131 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 ้

 
อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการถ่วงดุลอ านาจจึงก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส อีกทั้งก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมรวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงในการประชุมบุคคลดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
การอนุมตัิในวาระนั้น ๆ รวมทั้งการจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทัเพื่อ
แสดงความโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นวา่จะสามารถสอบทานการท างานกลัน่กรองเร่ืองต่าง ๆ ท่ีจะน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นและถ่วงดุลอ านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้นระดบัหน่ึง  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 32 - 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
1. ลกัษณะส าคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยถ์าวรท่ีส าคญัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบญัชี 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทลกัษณะสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาทุน 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ1 
(พนับาท) 

มูลค่าหลกัประกนัทีต่ดิภาระ
ค า้ประกนั (สุทธิจากค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่ผล
ขาดทุน จากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์) (พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  เป็นเจา้ของ 142,062 142,062 100,000 ค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหก้บั
สถาบนัการเงิน
วงเงิน 1,105  
ลา้นบาท 

2. อาคาร เป็นเจา้ของ 293,748 258,453 - ไม่มี 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์2 เป็นเจา้ของ/ เช่าซ้ือ 561,462 192,640 - ไม่มี 

4. เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช ้
ส านกังาน 

เป็นเจา้ของ 98,978 20,507 - ไม่มี 

5. ยานพาหนะ2 เป็นเจา้ของ/ เช่าซ้ือ 97,937  12,086 - ไม่มี 

6. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 15,214 15,214 - ไม่มี 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,209,401 640,962   
หมายเหตุ: 1. มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มียานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ท่ีเกิดจากสัญญเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิตาม
บญัชีจ านวนประมาณ 10 ลา้นบาท สญัญาเช่าการเงินมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 5 ปี 

 

 1.1  การประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
 1.2  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีส่ าคญั         
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ย  

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน (พนับาท) มูลค่าสุทธิ (พนับาท)* ภาระผูกพนั 
คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ เป็นเจา้ของ 26,521 12,973 ไม่มี 

 หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
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2.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยืนจึงก าหนดให้มีธุรกิจพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุน ซ่ึงนอกจากจะ
เป็นการสร้างรายไดจ้ากการด าเนินโครงการเม่ือโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและด าเนินการในเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัจะเป็นการสร้าง
โอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเน่ืองจากโครงการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนอีกดว้ย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบริษทัฯ 
อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจดา้นพลงังาน เป็นตน้ ปัจจุบนัมีโครงการท่ีไดรั้บการ
พฒันาเพ่ือการลงทุน ดงัน้ี 

- การพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
- การพฒันาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสมัปทานกบัภาครัฐ 
      รายละเอียดปรากฏตาม หวัขอ้ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 14 

 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 2561 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 ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและการ
ลงทุน 

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 : 770,397,245.00 บาท 
จ านวนทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 770,395,728.12 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 6,163,165,825 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 ถนนหลงัสวน 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 : ผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปา 
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 51 (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 านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245.00 บาท และทุนเรียกช าระแลว้ 770,395,728.12 บาท แบ่งเป็น

หุน้สามญั 6,163,165,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท   
2.2 หุ้นประเภทอื่นทีม่สิีทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 -ไม่มี- 
2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -ไม่มี- 

2.    โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์         1,766,385,830 28.66% 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์     22,444,699   0.36% 

- บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั(1) 1,743,941,131 28.30% 

2. SMPR Holding Pte. Ltd. (2)    348,434,992 5.65% 
3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั    218,371,748 3.54% 
4. นายแสงชยั วสุนธรา    201,734,370 3.27% 

5. นายอานนทช์ยั วรีะประวติั      180,000,000 2.92% 
6. นายบุญธรรม ไกรวฒันพงศ ์     85,124,999 1.38% 
7. นายสมยั ล้ีสกลุ      67,905,961 1.10% 

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

    59,156,567 0.96% 

9. NOMURA PB NOMINEES LTD.      47,199,799 0.77% 
10. นายศรัญ ประกายรุ้งทอง     43,648,500 0.71% 

11.  ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 3,145,203,059 51.03% 
จ านวนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้วทั้งหมด 6,163,165,825 100.00% 

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) 
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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 มีการออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี ครบ
ก 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 146 

 
4.2 นโยบายของบริษัทย่อย  

 -ไม่มี- 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
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 2561 คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
      

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  รายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษา 

คณ
ะก
รร
มก

าร

ตร
วจ
สอ

บ 

คณ
ะก
รร
มก

าร
พจิ

าร
ณา

ค่า
ตอ

บแ
ทน

แล
ะส

รร
หา

 

คณ
ะก
รร
มก

าร
 

บร
รษ

ทัภ
บิา
ล 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คว
าม
เสี่
ยง

 

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คณ
ะก
รร
มก

าร
จัด

กา
ร 

1. นางไพจิตร รัตนานนท*์ ประธานกรรมการ 
    

  
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตวจสอบ 
      

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง 

      

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ   
 

 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

      

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  





  
7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

ประธานกรรมการจดัการ 
  


   

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด        
9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล  กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงานบริหาร

องคก์ร 
       

10. นายโลห์  อิง คี  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ       

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ        
12. นายวิศลัย ์เอกธรรมกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานวิศวกรรม        
13. นายอ านวย ลายไม ้ ท่ีปรึกษาสายงานบริหารคุณภาพ **       

14. 
 

15. 

นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกุล 
 
นายศุภโชค เล่ียมแกว้ 

ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและ 
โลจิสติกส์** 
ท่ีปรึกษาฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 

     


 

รวมจ านวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด 9 3 6 4 4 4 9 
ประธานกรรมการ    กรรมการ     

* ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
** เกษียณอายงุานเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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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 2561 
 จ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 (คร้ัง) 

 
รายช่ือกรรมการบริษัท 

สา
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น 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 1/1 6/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 1/1 7/7 4/4 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
3. นายอรุณ จิรชวาลา  1/1 7/7 4/4 3/3 1/1 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 1/1 7/7 4/4 3/3 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
6. นายสมยั ล้ีสกุล 1/1 6/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/1 ไม่ไดเ้ป็น 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 2/2 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 1/1 2/2 1/1 2/2 
9.1 นายโลห์ อิง คี 
    (ลาออกเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561) 

1/1 5/5 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/1 1/2 

9.2 นางสาวภาวติา ล้ีสกุล* - 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น * ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 
 

 สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ 

ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง
เป็น

กรรมการ 

ปีทีเ่ลอืก
คร้ังล่าสุด 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 

การแต่งตั้ง 
ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น
คร้ังถัดไป 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2548 2559 ประธานกรรมการ ไม่ใช่ 2562 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 2548 2561 กรรมการอิสระ ใช่ 2564 
3. นายอรุณ จิรชวาลา 2552 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2561 กรรมการอิสระ ใช่ 2564 

6. นายสมยั ล้ีสกลุ 2550 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2563 

7. นายภาสิต ล้ีสกลุ 2556 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2563 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2550 2561 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2564 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ* 2561 * กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2562 
*นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายโลห์ อิง คี เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 และไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลเม่ือวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 
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2. ผู้บริหาร 
 โครงสร้างองคก์รของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 7 คน ดงัน้ี 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด    
3. นายโลห์ อิง คี   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
4. นายเชวง รีศรีกิตต ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
5. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
6. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส และเลขานุการบริษทั 
7. 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 

3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจดัการ และน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
และดูแลการจดัการ และจดัสรรทรัพยากรองคก์รใหเ้ป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบ 
และขอ้บงัคบั 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 46 - 

 

4. ก ากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว ้และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 

5. ด าเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องค์กร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภูมิใจของผูถื้อหุน้ 

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

7. ด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  
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 าเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานคณะกรรมการ   และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานนั้น 

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

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

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

- หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 
 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561  
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 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 2561 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับ
ผลการด าเนินงานปี 2560 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนสัทั้งส้ิน 930,000 บาท ดงัน้ี 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ   330,000 บาท  
- กรรมการอิสระ 4 คน ๆ ละ 150,000 บาท ประกอบดว้ย 

1.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  150,000 บาท 
2.  นายอรุณ จิรชวาลา    150,000 บาท 
3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร   150,000 บาท 
4.     นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์   150,000 บาท 

3. ค่าเ บ้ียประชุม ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ให้
เฉพาะกรรมการอิสระ)   

ส าหรับบริษทัย่อย ในปี 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ใน
รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนใหก้รรมการรวม 6 คน ๆละ 10,000 บาทต่อเดือน   

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เป็นดงัน้ี 
                   (หน่วย: บาท) 

 
 

กรรมการบริษัทฯ และ 
บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 
ค่าตอบแทน 
กรรมการ
สหการ
วิศวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 2 
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนราย
เดือนปี 61 และ
โบนสัปี 60) 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
และสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 930,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 1,050,000 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 450,000 40,000 30,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 540,000 
3. นายอรุณ จิรชวาลา 390,000 40,000 30,000 10,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 490,000 
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กรรมการบริษัทฯ และ 
บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 
ค่าตอบแทน 
กรรมการ
สหการ
วิศวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 2 
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนราย
เดือนปี 61 และ
โบนสัปี 60) 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
และสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 390,000 40,000 30,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 460,000 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 390,000 ไม่ไดเ้ป็น 30,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น  430,000 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 240,000 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
120,000 240,000 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

120,000 240,000 

8. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ 47,742 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 47,742 

10. นายโลห์ อิง คี 70,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 70,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ทอีาร์ซี รวม 3,327,742 บาท 

3,027,742 120,000 120,000 20,000 40,000   

11. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 
12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
สหการวศิวกร  

 720,000  

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษทั 4,047,742 

(ข) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผู้บริหาร  

  
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ:       1.  ผูบ้ริหาร 6 คน ประกอบดว้ยนายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ นายโลห์ อิง คี นายเชวง รีศรีกิตต ์และ

นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 
  2.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกันสุขภาพ เงิน

ประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่าย
การเงิน 

ค่าตอบแทน 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงินเดือน 7 31.97 6 26.84 
โบนสั 7 6.92 

(โบนสัปี 2559) 
6 1.39 

(โบนสัปี 2560) 
รวมทั้งส้ิน   38.89   28.23 
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(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

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

 

 ค่าตอบแทนอืน่ 
 (ก) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 

 ประธานกรรมการไดรั้บเงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ในปี 2561 รวม 64,725 บาท) ประกนั
ชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน ้ ามนั  
 

 (ข) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการอสิระ 
 กรรมการอิสระไดรั้บประกนัสุขภาพ 

      (ค) ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
 
 
 
หมายเหตุ: ผูบ้ริหาร 4 คน ประกอบดว้ย นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกลุ นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 

5. บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,345 คน ประกอบดว้ยพนกังาน

ประจ า 411 คน และพนกังานชัว่คราว 934 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2560 ปี 2561 

พนกังานประจ า   
1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการสายงานข้ึนไป) 7 6 
2. สายงานการตลาด  23 21 
3. สายงานวศิวกรรม 32 20 
4. สายงานปฏิบติัการ  168 165 
5. สายงานบริการงานก่อสร้าง 41 39 
6. สายงานบริหารองคก์ร 61 72 
7. สายงานบริหารคุณภาพ 68 70 
8. สายงานบญัชีและการเงิน 21 18 

รวม 421 411 
พนกังานชัว่คราว 608 934 

รวมพนกังานทั้งหมด 1,029 1,345 

เงนิสมทบ 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5 1.45 4 0.84 
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 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวน
รวมทั้งส้ิน 467.78 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสงัคม ค่าเบ้ียประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม 
ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
                                                                                                                                                                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลตอบแทนพนกังาน 
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารทีแ่สดงในหัวข้อก่อนหน้า) 

ปี 2560 ปี 2561 

พนกังานประจ า 306.38 318.81 
พนกังานสญัญาจา้ง  177.86 148.50 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 484.24 467.31 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ          
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนและบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และจูงใจให้พนกังานท างานกบับริษทัฯ ในระยะยาว ในปี 2561 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้พนักงานจ านวน 7.01 ลา้นบาท และ 1.43 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

 นโยบายการพฒันาพนักงาน  
ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ึดมัน่และ

มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนกังานอย่างเป็นขั้นตอนโดยค านึงถึงลกัษณะงานและคุณสมบติั
ของพนักงานตามความตอ้งการ โดยเม่ือพนักงานมาเร่ิมงานกบับริษทัฯ 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 ารองเล้ียงชีพให้กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานไดส้ะสมเงินเพื่อไวใ้ชใ้นยามเกษียณอายุ

งาน บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินสมทบใหก้บัพนกังานตามจ านวนปีในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพนกังานสามารถหักเงิน
สะสมเขา้กองทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราร้อยละ 3 - 10 ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและความสมคัรใจของพนกังาน 

3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและ
งบประมาณการข้ึนเงินเดือนและโบนสัในภาพรวมของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเร่ืองดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้ งปัจจยัภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ 
สภาวะเศรษฐกิจ อตัราเฉล่ียการข้ึนเงินเดือนและการจ่ายโบนสัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจยัภายใน (เช่น ผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวติัการข้ึนเงินเดือนและโบนสัในอดีต) เพ่ือก าหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปี
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    
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4. บริษทัฯ มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้พนกังานไดพ้ฒันาความรู้และ
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 ่าเสมอเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถ

ทั้งในดา้นการบริหารจดัการทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญ
วทิยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูใ้หค้วามรู้  

ในปี 2561 มีการจดัอบรม ดงัน้ี 
- หลกัสูตร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (จป.บริหาร)” ส าหรับพนกังานระดบั 9 

ข้ึนไป เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการบริหารงานด้านความปลอดภยัตามท่ี
กฎหมายกระทรวงแรงงานก าหนดและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- หลกัสูตร “Leadership program” เพ่ือใหพ้นกังานในระดบัหัวหนา้งาน (ตั้งแต่ระดบั 9 ข้ึนไปไดมี้ทกัษะ 
ความรู้ และความสามารถ ในการบริหารจดัการทั้งดา้นการท างานและบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา   

- หลกัสูตร “เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria)” ส าหรับพนักงานระดับหัวหน้างานหรือ
พนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบจากผูบ้งัคบับญัชา  

- หลกัสูตร“กฎหมายแรงงานเบ้ืองตน้และนิติกรรมสัญญา ส าหรับพนกังานทุกระดบั เพ่ือให้พนกังานมี
ความรู้ความเขา้ใจในดา้นกฎหมายแรงงานเบ้ืองตน้ และสามารถน าความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “การวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน Key Performance Indicators (KPIs)” ส าหรับพนกังาน
ทุกระดับ ซ่ึงจะอบรมในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวดัและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน (KPIs) ให้แก่พนักงาน และพนกังานสามารถจดัท า KPIs รายบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทัฯ สามารถน าระบบ KPIs มาใชใ้นองคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและ
ลูกจ้างเขา้ท างานใหม่” เพ่ือให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเองในด้านความ
ปลอดภยัในการท างาน สอดคลอ้งกบักฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน  

- หลกัสูตร “ผูป้ฏิบติังานในท่ีอบัอากาศ” เพ่ือให้นายจา้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ 
พ.ศ. 2547 และเพื่อให้ลูกจ้างซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามค าสั่งของนายจ้างได้รับการฝึกอบรม
วธีิการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศตามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนดไว ้รวมทั้งเป็นการเพ่ิมความรู้
และทกัษะการปฏิบติังานในท่ีอบัอากาศใหแ้ก่พนกังาน 
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- หลกัสูตร “ผูค้วบคุมการใชง้านป้ันจัน่ ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัรถป้ันจัน่ ผูเ้กาะยดึวสัดุ” เพื่อให้พนกังาน
ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัป้ันจัน่ไดท้ราบขอ้ก าหนด และขอ้ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอ
นามยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ รวมถึงไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการท างานไฟฟ้า” เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบติังาน
เก่ียวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด และทราบถึงอนัตรายจากไฟฟ้าและหลกัการ
ป้องกนัอนัตรายเก่ียวกบัไฟฟ้า และไดฝึ้กปฏิบติัการปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยัทั้งผูป้ระสบอนัตราย
และผูช่้วยเหลือ 

นอกจากน้ี ต่อเน่ืองจากปี 2560 ในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงให้มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ภายในองค์กรข้ึน เพ่ือให้เกิดการรวบรวม สร้าง จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใชค้วามรู้ในองค์กร จึงจดั
กิจกรรมหลกัสูตรการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือ “Knowledge Sharing” โดยให้ตวัแทนของแต่ละฝ่ายงานน าเสนอหลกัสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างาน เพ่ือแลกเปล่ียนใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีสนใจเขา้รับฟังการบรรยายและซกัถาม อาทิเช่น 

- หลกัสูตร “การจ าแนกชนิดของวาว”์ น าเสนอโดยฝ่ายประเมินราคา เพ่ือให้พนกังานไดมี้ความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัวาวลแ์ละชนิดของวาวล ์

- หลกัสูตร “ขั้นตอนการปรับปรุงทางรถไฟ” น าเสนอโดยฝ่ายน าเสนอโดยฝ่ายประเมินราคา เพื่อให้ทราบ
ถึงกระบวนการและขั้นตอนในในการปรับปรุงทางรถไฟ 

- หลกัสูตร “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั TQA (Thailand Quality Award)” น าเสนอโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ
เพ่ือใหค้วามรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัระบบ TQA  

- หลกัสูตร “เจาะลึกสัญญาจดัซ้ือ” น าเสนอโดยฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ เพื่อให้พนกังานมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสญัญาการจดัซ้ือ  

ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดจ้ดัให้พนกังานเขา้ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยสรุป
เป็นชัว่โมงในการอบรม ดงัน้ี   

                                                                                                                                 (หน่วย:ชัว่โมง) 

การอบรมของพนกังาน 
ปี 2560 ปี 2561 

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก 
ระดบัพนกังาน 476 383 511 31 
ระดบัหวัหนา้งาน 306 418 411 32 

รวมช่ัวโมงการอบรม 782 801 922 63 
 
5. การจัดท ากิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์ (Employee Relations) บริษัทฯ มีการจัดท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร ดงัน้ี 
5.1 จดัใหมี้การส่ือสารผา่นช่องทาง Group Line ช่ือ Mr. Engage เป็นการส่ือสารระหวา่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และพนกังานในองคก์ร เพื่ออ านวยความสะดวกในการใหข้อ้มูล และค าแนะน ากบัพนกังาน 
5.2 การจดักิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกัน เพ่ือให้พนักงานได้พบปะกับ

ผูบ้ริหาร ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวนัสงกรานต ์เป็นตน้ 
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5.3 จดัตั้ง HRBP (HR Business Partner) จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหเ้ขา้ถึงปัญหาของ
พนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.4 กิจกรรม 5ส เพ่ือเสริมสร้างวนิยั และสุขนิสยัใหก้บัพนกังาน โดยมีตวัแทนผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละฝ่าย 
ร่วมประเมินผลกิจกรรม 

5.5 การจดัท ากิจกรรมสงัสรรคปี์ใหม่ประจ าปี เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหาร พนกังานทุกคนทั้งท่ีส านกังานใหญ่
และพนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีไซทง์าน มีโอกาสไดพ้บปะสงัสรรครั์บประทานอาหารร่วมกนัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  

6. บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลภายในองค์กรระหว่างบริษทัฯ กบัพนักงาน โดยมีฝ่าย
ส่ือสารองค์กรเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานมีความเขา้ใจใน
เร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ดงักล่าวไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้ห้พนกังานไดรั้บทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP ขอ้ก าหนด
ต่าง ๆ ของระบบ ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
เก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ ข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ในแต่ละเดือน แนะน าพนกังานเขา้ใหม่ประจ าเดือน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการ
ส่ือสารผา่น Email, Application Line และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 

7. บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 
รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง 

8. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนผ่านผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากร
บุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารบุคคลเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัอยา่ง
เคร่งครัด 
 

 ข้อพพิาททางด้านแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  
ไม่มี 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

 
1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของ
กิจการ บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมและและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายใน
การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่แจกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการ
ประพฤติปฏิบัติ โดยการค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษทัฯ ความมี
จริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนใชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยืน  และไดเ้ปิดเผยคู่มือดงักล่าว
ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หวัขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื/นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ”  และไดผ้นวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบั
ในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคร้ังท่ี 1/2561  และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 2 และ 12 
พฤศจิกายน 2561 ตามล าดบั ไดมี้การพิจารณาเก่ียวกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
และอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี   

 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษทัฯ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code)  โดยมีการพิจารณาวา่บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการตามหลกั
ปฏิบติั 8 ขอ้ของ CG Code ครบถว้นหรือไม่  และไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการไปด าเนินการปฏิบติัท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ 
หรือยงัด าเนินการไม่ครบถว้นภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม  และใหจ้ดัท ารายงานแห่งความยัง่ยนืใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 
2562    

 พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการ นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั   
 อนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัในการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ปี 2561 ซ่ึงมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม

ใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2559  
 อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และอนุมัติการแก้ไขกฎบัตร

คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล  

 รับทราบผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการไทย (IOD)  โดยบริษทัฯ มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมร้อยละ 90 (ระดบั “ดีเลิศ” หรือ Excellent) เท่ากบัปี
ก่อน และสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมจากการส ารวจบริษทัจดทะเบียนจ านวน 657 บริษทั ท่ีอยู่
ท่ีร้อยละ 81 และคะแนนรายหมวดของบริษัทฯ สูงกว่าค่าเฉล่ียในทุกหมวดของการประเมินรวม 5 หมวด 
ประกอบด้วยสิทธิของผูถื้อหุ้น การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย        
การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

2. คณะกรรมการชุดย่อย  
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 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. นางสาวภาวติา  ล้ีสกลุ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

  โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส เป็นเลขานุการบริษทั  
กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ได้ถูกเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หัวขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน/รายงานการก ากบัดูแล

กิจการและดาวน์โหลดขอ้มูล/กฎบตัร” ประกอบดว้ย 10 หัวขอ้ คือ คือองคป์ระกอบ คุณสมบติั ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม อ านาจอนุมติั ค่าตอบแทน และ
การประเมินผลการปฏิบติังาน  

 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 

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ี

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้  

2. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ความช านาญท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหเ้หมาะสมกบับริษทั 

3. ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  
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4. ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั โดยให้มีการทบทวนเป็น
ประจ าทุกปี และก ากบัดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  ยกเวน้นโยบาย
หรือการด าเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

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

6. ติดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั และติดตามการวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งให้นโยบายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทั โดย
ค านึงถึงความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของ
บริษทั 

7. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่องคก์รควบคู่กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่าย 

8. ก ากบัดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ 

9. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและ
ประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และเม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

10. ก ากบัดูแลและพฒันาการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติั และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบติัตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวงัในการ
ปฏิบติังาน 

13. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
บริหารการจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล  

14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแกไ้ขหากเกิดปัญหา 
15. ดูแลใหม้ัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทั้งราย

ใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการ
รับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิด
โอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

16. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และแต่งตั้ งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธาน
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั 

17.  ก ากบัดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นประจ าทุกปี และอนุมติัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
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18. ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัอยา่งโปร่งใส และมีการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

19. อุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัโดยกรรมการบริษทัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ
บริษทัทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

20. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

22. อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี ก าหนดให้รายการ
ท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
23. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยการเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
24. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการ และผูบ้ริหารตามท่ีเห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เพ่ือ

ปฏิบติังานตามความเหมาะสมและ/หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และร่วมพิจารณาอนุมติักฎ
บตัรคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยก าหนดใหท้บทวนกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย และมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัเป็นประจ าทุกปี 

ทั้งน้ี การมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้กรรมการชุดย่อยต่างๆ 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

25. เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ    
25.1 คณะกรรมการจะตอ้งไม่แทรกแซงการตดัสินใจของฝ่ายจดัการซ่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายจดัการ

ด าเนินการรับผิดชอบตดัสินใจในการด าเนินงาน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การรับบุคลากรเขา้ท างาน การบริหาร
จดัการงานประจ า (day-to-day operation) เป็นตน้  

25.2 คณะกรรมการจะตอ้งระมดัระวงัในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั และ/หรือรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย โดย
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ควรเขา้ร่วมประชุมเพ่ืออนุมติัเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอรุณ จิรชวาลา    
3. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์    
โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 24 เมษายน 
2562)    

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการเพ่ิมเติมขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบขอ้ 2.2 และ 2.5 ใหค้รอบคลุมถึงการเลิกจา้งผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีดว้ย กฎบตัรฉบบัล่าสุด
ไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย 10 หวัขอ้ คือ วตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ องคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หรือคดัเลือก 
/เสนอแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

3. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา  
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ 
การเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลง/เลิกจา้งผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจาก
หน่วยงานภายนอก  (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

8.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

8.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าอย่างเป็นประจ า เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่างๆ ไว้
อยา่งชดัเจน 

9.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 

9.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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10.2 ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม
ภายใน 

10.3 ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการ
แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และไดแ้จ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบ
บญัชีทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และ
วธีิการเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. ให้มีอ านาจเชิญกรรมการ ผู ้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค าถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 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) 
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา หัวขอ้
ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ขอ้ 2.1 และ 2.2  ส าหรับการเพ่ิมเติมการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง รองจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั กฎบตัรฉบบัล่าสุดไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ คือ ขอบเขตอ านาจ
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผล
การปฏิบติังาน  

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 พิจารณาก าหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนัสประจ าปีของบริษทัฯ และบริษทั สหการ
วศิวกร จ ากดั ในอตัราท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ  

1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อน าเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน 

1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัฯ และขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเป็น
ธรรมและสมเหตุสมผล  

1.4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัส าหรับค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหารประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จะ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

1.5 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพย ์หรือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีพิจารณาเง่ือนไข หลกัเกณฑก์ารจดัสรรท่ีเหมาะสม และเป็น
ธรรมต่อทั้งพนกังาน และผูถื้อหุน้ และพิจารณาความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบส าหรับกรณีท่ีมีการจดัสรรให้
กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้ งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 
 

2. ดา้นการสรรหากรรมการ 
2.1 ก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบัไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ประธานเจา้หนา้ท่ี
การตลาด ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และต าแหน่งอ่ืนท่ีจะแต่งตั้งข้ึนใหม่ (ถา้มี)   ท่ีตอ้งการสรรหา และพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอเล่ือนต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ  

2.2 สรรหา และคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบัตามท่ีระบุในขอ้ 2.1  
โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดงัน้ี  
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- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับกรรมการ
บริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือการเพ่ิมจ านวนกรรมการ  

- เสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงกรณีท่ี
กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั  

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหน้าท่ีในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ าเป็น หรือเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการบรรรษัทภบิาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2  

คน รวม 4 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  เป็น ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  
4. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ  

 โดยมีนางสาวจรูญลกัษณ์  หร่องกระโทก ผูช่้วยเลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 19 มีนาคม 
2564) 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลหัวขอ้องคป์ระกอบให้สอดคลอ้ง
กบัการแต่งตั้งกรรมการเขา้มาเป็นกรรมการบรรษทัภิบาลเพ่ิมอีก 1 คน  กฎบตัรฉบบัล่าสุดไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  
ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม การรายงาน
ผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
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 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 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   
โดยมีนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์รเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 13 

พฤศจิกายน 2562) 
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ 

องค์ประกอบและคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่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   
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6. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ดงัน้ี  
1. นายสมยั ล้ีสกลุ เป็น ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายภาสิต ล้ีสกลุ   
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   
4. นายโลห์ อิง คี   
โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุพฤทธ์ิ  เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 
การยกเลกิคณะกรรมการจดัการในเดอืนมกราคม ปี 2562  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจดัการ  และอนุมติัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของคณะกรรมการจดัการและ
ปรับเปล่ียนอ านาจอนุมติัและด าเนินการ โดยแทนท่ีอ านาจการอนุมติัของคณะกรรมการจดัการดว้ยคณะกรรมการบริหาร  และได้
อนุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย 5 หัวขอ้ คือ องคป์ระกอบ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ วาระ
การด ารงต าแหน่ง การประชุม และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี 

กฏบตัรคณะกรรมการบริหารไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร (อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ
วนัท่ี 15 มกราคม 2562 โดยเพ่ิมเติมใหค้รอบคลุมหนา้ท่ีและความรับผิดชอบคณะกรรมการจดัการท่ียกเลิกไป) 

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนธุรกิจ แผนการด าเนินงาน งบประมาณและค่าใชจ่้ายลงทุนประจ าปี  ตาราง
อ านาจอนุมติั อ านาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ง
พิจารณาการแกไ้ขปรับปรุงต่าง ๆ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ 
พร้อมใหค้  าปรึกษา แนะน า การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหาร 

3. ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การให้กูย้ืม การกูย้ืม การจดัหาวงเงินสินเช่ือ 
รวมถึงการให้หลกัประกนั จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ใด ๆ ตามวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือท าให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ
น ามาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพ่ือท าสญัญาดงักล่าว 

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

6. พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 
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7. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป โดยอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลด
ออก และเลิกจา้งผูบ้ริหาร 1 อนัดับรองจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

8. ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใน
แต่ละคราวไป 

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 

10. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

อ านาจในการอนุมตัวิงเงนิของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการอนุมติัวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออ านาจอนุมติัและ
ด าเนินการ อาทิเช่น 

เร่ือง 
คณะกรรมการ

บริหาร 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

- การอนุมติังบประมาณโครงการ 
- 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 

7. คณะกรรมการจดัการ (ถูกยกเลกิโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดอืนมกราคม 2562) 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการจดัการประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวน 10 คน ดงัน้ี 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธานกรรมการจดัการ 
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 
10. นายศุภโชค เล่ียมแกว้    ท่ีปรึกษาฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร 
* ครบอายสุญัญาจา้งงานเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุพฤทธ์ิ  เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการจดัการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที ่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 รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ 
ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

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 เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

หรือคณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป 
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต      

มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการจดัการไดต้ามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร  
 

การเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2561  
วนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 นายโลห์ อิง คี ไดล้าออกจากกรรมการ แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2561 มีมติแต่งตั้งนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล เป็นกรรมการแทน   

นายโลห์ อิง คี 
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2561  มีมติแต่งตั้ ง นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล เป็นกรรมการ

บรรษทัภิบาล 
วนัท่ี 15 มกราคม 2562  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที่ 1/2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจดัการ  อนุมตัิการแกไ้ข

เพิ่มเติมขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของ
คณะกรรมการจดัการ และปรับเปล่ียนอ านาจอนุมติัและด าเนินการ โดยแทนท่ีอ านาจคณะกรรมการ
จดัการดว้ยคณะกรรมการบริหาร 
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(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 หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี
นยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวิชาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 การสรรหากรรมการ 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
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 าแหน่งในปีแรก   และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ด  
จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดคือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมทั้งการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด  จะกระท าโดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์การท างานท่ีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใน
การคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ให้
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

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

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 
o การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

o ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
o มีความเป็นผูน้ า และมีวสิยัทศันท่ี์กวา้งไกล 
o มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  
o มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  
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 นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้

เป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ดงัน้ี  
“ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกินกวา่  5  
บริษทั   ในกรณีท่ีกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายท่ีระบุในขอ้บงัคบัให้
รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ 

 
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 พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ  
- 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 7/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัในการก ากบัดูแล
การใชข้อ้มูลภายใน ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ปี 2561 ให้สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 
พ.ศ. 2559 และให้ประกาศใชแ้ทนระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัเดิมท่ีเคยอนุมติัในปี 2548 และให้ระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัดงักล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี    

หลกัการพจิารณาข้อมูลภายใน  

ขอ้มูลภายในท่ีห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผูล้งทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไป ซ่ึงเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้ก่ขอ้มูลของบริษทัฯ 
หรือบุคคลวงในท่ีน่าจะมีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์หรือการตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลดงักล่าวรวมถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัจดทะเบียน และเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความชดัเจนพอสมควรท่ีผูล้งทุนทัว่ไปน่าจะใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน  
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ระเบียบข้อบังคบัในการการก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
1. บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการเปิดเผยขอ้มูล

ท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนท่ีจะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ
บุคคลภายนอกกลุ่มอ่ืนใด รวมทั้งก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลในวงกวา้งต่อผูล้งทุนทัว่ไปในช่องทางอ่ืน โดยมอบหมายให้ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการสายงาน และเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีเป็นโฆษกในการเปิดเผยขอ้มูลในนาม
บริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งของกลุ่มบริษทัทีอาร์ซี และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูล
ภายในของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรักษาขอ้มูลภายในดว้ยความระมดัระวงั และมีความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลภายใน
ร่ัวไหลออกไปขา้งนอก และตอ้งปฏิบติัตามประกาศเร่ือง “แนวทางปฏิบติัในการควบคุมการปฎิบติังานและการรักษาความ
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบดว้ยนโยบายการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การแบ่งแยก
หนา้ท่ี การควบคุมการเขา้ออกหอ้ง Server และการป้องกนัความเสียหาย เป็นตน้ และจะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยโดย
มิชอบ หรือน าขอ้มูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

กรณีบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนร่วมในการท างาน หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการท่ีจ าเป็นให้กับกลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้

ขอ้มูลภายในอนัอาจจะมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อาทิเช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา

กฏหมาย เป็นตน้  จะตอ้งด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านั้นท าขอ้ตกลงในการรักษาความลบั (Confidentiality Agreement) ก่อนท่ีจะ

ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน 

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ ใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนท่ีมีหรืออาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มาใชเ้พ่ือการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือ
เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯ (ถา้มี) ไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าการกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้มูลภายในออกเปิดเผย
เพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท าการดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่น
ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต้องไม่ซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงหลงัการ
เปิดเผยงบการเงินดงักล่าว  

นอกจากนั้นแลว้ กรณีท่ีบุคคลท่ีระบุในวรรคก่อนหนา้ มีการรับทราบขอ้มูลภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือ

บริษทัจดทะเบียนอ่ืนดงักล่าว จนกวา่จะพน้ระยะเวลา  24 ชัว่โมงนบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั้นต่อสาธารณชนแลว้   

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี ผูบ้ริหารชั่วคราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหารแผนชั่วคราว จะตอ้งรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง  รวมถึง
บุคคลท่ีใกลชิ้ดตามมาตรา 59* แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2559 ดว้ยวิธียื่นแบบดว้ย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับโอน และใหแ้จง้ต่อเลขานุการบริษทัเพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

หากมีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบติัตามตามมาตรา 59 จะมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 275* แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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5. การไม่ปฎิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัน้ีถือวา่เป็นการกระท าความผิดอยา่งร้ายแรง  
6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 

บริษทัผูส้อบบญัชี 
ค่าสอบบญัชี 

ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 
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 850,000 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 400,000 บาท 
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 400,000 บาท 

กจิการร่วมค้า: 
กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็ สหการ 

 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 
400,000 บาท 

- ค่าบริการอืน่ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีส าหรับการสอบบญัชี ปี 2561 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)    11,510 บาท 
- บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั        1,792 บาท 
 

7. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ   
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารกิจการท่ียดึมัน่ ตามหลกัธรรมาภิบาล ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ 

บริษทัจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการบริษทัจึงได้
มอบหมาย ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลด าเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนเก่ียวกบันโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนว
ปฏิบติั ท่ีดีดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และแนวปฏิบติัสากล และเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
7/2561 เม่ือนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ไดท้บทวนความเหมาะสมของการปฏิบติัของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมอบหมายให้ฝ่าย



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2561                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 72 - 

 

จดัการพิจารณาทบทวนคู่มือการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ฉบบัท่ีบงัคบัใชปั้จจุบนั และในกรณีท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ให้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
อนุมติัและประกาศใชแ้ทนฉบบัเดิม โดยก าหนดกรอบระยะเวลาใหด้ าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ถา้มี) ใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2562  

คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ฉบบับงัคบัใชปั้จจุบนั (ฉบับมกราคม 2560)  และการปฏิบติัตามหลกัการดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัฯ ไดอิ้งตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัมีบางเร่ืองท่ีบริษทัฯ ยงัไม่สามารถปฏิบติัได ้ 
อาทิเช่น   
  หมวดการค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

- บริษทัฯ ควรจดัท ารายงานการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)  
การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ:  จะด าเนินการภายในปี 2562 

  หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- บริษทัฯ ยงัไม่ได้ก าหนดนโยบายก าหนดเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระท่ีเป็นไปตาม CG Code คือ 

กรรมการอิสระไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน 9 ปี  
- ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 
- กรณีท่ีประธานกรรมการมิไดเ้ป็นกรรมการอิสระควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลด านาจ เช่น คณะกรรมการควร

ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าก่ึงหน่ึงและกรรมการอิสระรายหน่ึงควรร่วมพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมกรรมการ 
การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ: จะสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมเติม 

การเปิดเผยการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิดโอกาส
ล่วงหนา้ในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น การ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และยงัสนบัสนุนให้กรรมการบริษทัทุกคน ผูบ้ริหาร 
รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2561 และในระหว่างปีไม่มีการเรียก
ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
วนัท่ี 14 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดป้ระชาสมัพนัธ์ผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หัวขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์/ขอ้มูลผูถื้อหุ้น/การประชุมผูถื้อหุ้น” ในการเผยแพร่ข่าวการเปิดโอกาส
ล่วงหน้าให้ ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 17 กนัยายน ถึง 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเพื่อคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบตอ้งออกตามวาระ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถแจง้บริษทัฯ ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทั ผ่าน 3 ช่องทาง คือ 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โทรสารและไปรษณีย ์ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือผูมี้คุณสมบติัในการไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการมาให้บริษทัฯ 
พิจารณาแต่อยา่งใด  
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เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุม 30 วนั ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2561 
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถว้นทั้งภาษาไทยและ
องักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้รับทราบการเปิดเผยดงักล่าวโดยการแจง้ข่าวผ่านระบบ 
SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ 
ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และไดโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์3 วนั
ติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561  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
วาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การน าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุ้น โดย
แยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดใ้ห้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนไดข้อให้ใชบ้ตัรลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่
เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งขอ้ซกัถามในประเด็นต่าง ๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ    

 หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นซักถาม ขอ้คิดเห็น และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีส าคญัในรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้น

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 าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 14 วนันับจากวนัประชุม และส่งให้นายทะเบียนบริษทัมหาชน กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 30 วนันบัจากวนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและองักฤษ 
วดีีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 30 วนันบัจากวนัประชุม 
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บริษทัฯ มีการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ในวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 บริษทัฯ มี
สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยร้อยละ 63.81  

 
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัรวมทั้งแนวทางการปฏิบติัเป็นไปตามคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ฉบบัมกราคม 2560 ส่วนท่ี 2 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 2. การ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   

   
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงความ
สนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไร บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี   

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ปรากฏดงัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัมกราคม 2560 
ส่วนท่ี 2 นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  โดยแยก
หวัขอ้ยอ่ยของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นดงัน้ี พนกังาน ผูถื้อหุ้น คู่แข่งขนั ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ระบบเทคโนโลยี ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธ์ิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน สังคมและชุมชน ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม และการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  

นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการระบุแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการปฏิบติัต่อคู่แข่งการคา้ ลูกคา้ คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ี 
และพนกังาน ในส่วนท่ี 3  คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ อีกดว้ย   เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ท าความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด    

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ใน
หวัขอ้ 11. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   
 ช่องทางทีผู้่มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  

บริษทัฯ จดัช่องทางให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสใด ๆ เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ความถูกตอ้ง
ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาหรือเกิด
ความเสียหายต่อบริษทักบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

ผูรั้บแจง้เบาะแส โทรศพัท ์/ โทรสาร ช่องทางเลือกในการแจง้เบาะแส 
ทางอีเมล ์(E-mail Address) ทางไปรษณีย ์

1. ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ  

+66 2022 7777  
ต่อ 3201/ 

+66 2022 7788  
 

chairman.auditcom@trc-con.com จ่าหน้าซองถึงผูรั้บแจ้งเบาะแสรายใด
รายหน่ึง 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 
ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 

หรือเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   
(www.trc-con.com)และ Click ท่ี
หวัขอ้ “เก่ียวกบัเรา/ ส่งอีเมลถึ์ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ” 

2. เลขานุการบริษทั ounruen@trc-con.com 
3. เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯท่ี

รับผิดชอบ 
 ติดต่อผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ท่ีหัวขอ้ “เก่ียวกับเรา/ ติดต่อเรา/ช่องทาง

ร้องเรียน”  เพื่อเขียน E-mail มายงับริษทัฯ 

mailto:chairman.auditcom@trc-con.com
mailto:ounruen@trc-con.com
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ส าหรับล าดบัท่ี 2 และ 3 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียน และน าเสนอทุกขอ้ร้องเรียนต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทัต่อไป  

ส าหรับพนกังาน บริษทัฯ พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน 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 เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบาะแส บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั และไดก้ าหนดขั้นตอน
การรับเร่ืองและการสอบสวนซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น  

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัรวมถึงขา่วสารต่าง 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 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

ขอ้มูลท่ีเปิดเผยเบ้ืองตน้ปรากฏดงัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัมกราคม 2560 หัวขอ้นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี/ แนวปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี/ 4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  ซ่ึงประกอบดว้ยโครงสร้างผูถื้อ
หุ้น ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร การรายงานการมีส่วนไดเ้สียและการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและ
ผูบ้ริหาร ช่องทางในการส่ือสารขอ้มูลกบัสาธารณชน งบการเงินและผูส้อบบญัชี  
        บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและพนักงานเป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี) รวมทั้งจดัท าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี   
และใหเ้ลขานุการบริษทัน าเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน เพ่ือให้เป็นไปโดยชอบดว้ยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ียงั
สามารถใช้ขอ้มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดอี้กดว้ย ส่วนการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 
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 การได้มาและจ าหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2561 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการไดม้าและจ าหน่ายหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้  
ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 60 

จ านวนหุน้ 
ไดม้า 

ระหวา่งปี 
2561(1) 

จ านวนหุน้
จ าหน่าย
ระหวา่งปี 

2561 

จ านวนหุน้  
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 61  

(ทุนช าระแลว้  
770,395,728.12 บาท) 

หุน้ ร้อยละ 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 7,499,750  

(ในนามนางไพจิตร) 
2,973,557 - 22,444,699 0.364 

  1,453,284,277  
(ในนาม 

บจก.เคพีเค 1999)(2) 

83,044,815 - 1,743,941,131 28.296 

รวม 1,766,385,830 28.660 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4,743,748 271,071 - 5,692,497 0.092 

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

3,375,000 192,857 - 4,049,999 0.066 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 3,375,000 192,857 - 4,049,999 0.066 
6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 
11,071,635 5,138,379 - 67,905,961 1.102 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

1,350,000 334,285 - 7,019,999 0.114 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

- - - - - 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล 
 

กรรมการ และผูอ้  านวยการ 
สายงานบริหารองคก์ร 

9,452,900  540,165 - 11,343,479 0.184 

10. นายโลห์ อิง คี ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 1,096,312 62,646 - 1,315,574 0.021 
11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ี

ปฏิบติัการ 
443,700  25,354 - 532,439 0.009 

12. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์อาวโุส 
และเลขานุการบริษทั 

- - - - - 

13. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 969,375 55,392 1,000,000 163,249 0.003 
รวมการถือหุน้ TRC ของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคน 

 
กรณีรวมการถือหุน้โดย บจก. เคพีเค 1999  1,868,459,026 30.32 
กรณีไม่รวมการถือหุน้โดย บจก. เคพีเค 1999 124,517,895 2.02 

หมายเหตุ: (1) การไดม้าของหุน้ขา้งตน้รวมถึงการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหุน้ปันผล  
 (2) บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50.50  
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 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย

มอบหมายให้นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผูอ้  านวยการสายงาน
บริหารองคก์ร และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์อาวโุสและเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ี
นกัลงทุนสมัพนัธ์ติดต่อส่ือสารกบั ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยนกัลงทุนสามารถติดต่อ
สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ โดยการติดต่อฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง โทรศพัท ์ ทางอีเมล ์
(E-mail Address) 

1.นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์
อาวโุส และเลขานุการบริษทั 

+66 2022 7777 
ต่อ 3201 

ounruen@trc-con.com 
   

2. นางสาวพชัรา ศรีวชิชุพงษ ์ หวัหนา้ส่วนการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ +66 2022 7777 
ต่อ 3213 

pachara.s@trc-con.com 
 

 
ในปี 2561 บริษทัฯ มีการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯ ใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และ

ผูส่ื้อข่าว ในรูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับผลประกอบการปี 

2560 และไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2561  
2. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหัวขอ้  “นกัลงทุนสัมพนัธ์” อาทิเช่น 

บทวเิคราะห์หลกัทรัพย ์TRC  ข่าวประชาสมัพนัธ์ของบริษทัฯ  และบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในส่ือหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร และวดีีทศัน์กิจกรรม Opportunity Day  

3. การเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ เขา้พบผูบ้ริหาร (Company Visit)  ดงัน้ี 
 

รายช่ือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์มาร่วมกิจกรรม Company Visit ในปี 2561 
- บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เมยแ์บงก ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

- บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จ ากดั  
- บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

 

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

และปี 2550 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ มีคุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 

 

mailto:ounruen@trc-con.com
mailto:pachara.s@trc-con.com
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ

บริษัทฯ ทั้ งด้านการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์  
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์เป็นประจ าทุกปี  ในปี 2561 มีการ

จดัตั้งฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร ข้ึนตรงกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมใน
การก าหนดเป้าหมาย และกลยทุธ์องคก์ร ก ากบัดูแลให้มีการน ากลยทุธ์องคก์รไปปฏิบติัใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  และประเมินผลลพัธ์
วา่เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ/หรือเป้าหมายท่ีก าหนด  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
ไดพิ้จารณาทบทวนอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย และอนุมติั  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายระยะ 3 ปี และค่านิยมองคก์ร
ใหม่ ดงัท่ีแสดงไวใ้นหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”  ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้พนกังานภายในองคก์รรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
และเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หวัขอ้ “เก่ียวกบัเรา/วสิยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย”     

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ฝ่ายจดัการน าเสนอเป้าหมายองค์กรประจ าปี ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั โดยมีการก าหนดดชันีช้ีวดัองคก์รในหัวขอ้ต่าง ๆ (อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ท่ีไดรั้บในระหว่างปี  
จ านวนลูกคา้ใหม่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้)  สัดส่วนน ้ าหนกั  และเกณฑก์ารให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้การประเมิน  
เพ่ือใหส้ามารถประเมินผล และค านวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉล่ียไดอ้ยา่งชดัเจน  และคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่าย
จดัการติดตามการน ากลยทุธ์ของบริษทัฯไปปฏิบติั  และประเมินผล  และน าเสนอผลประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ผล
การประเมินจะถูกน ามาใชป้ระกอบในการพิจารณาทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของบริษทัฯ  การพิจารณาข้ึนเงินเดือน 
และจ่ายโบนสัประจ าปีขององคก์ร และการก าหนดเป้าหมายองคก์รในปีถดัไป    

 โครงสร้าง  คุณสมบัตขิองกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่  
กรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า

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

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม  บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดให้กรรมการ
แต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินกว่า  5  บริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน และตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป ก าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้าง
กรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยการจดัท า Skill Matrix  เพื่อพิจารณาทกัษะ และประสบการณ์การท างานของกรรมการบริษทั โดย
ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัมีทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ี
หลากหลาย สามารถให้ค  าแนะน าท่ีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯได ้แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี  ควรมีการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 คน   เพ่ือใหส้ดัส่วนของกรรมการอิสระมากกวา่ร้อยละ 50   
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ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกินกว่า 5 แห่ง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ขอ้เสนอแนะของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษทัฯ  รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน
ในบริษทัอ่ืน แสดงในหวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” 

 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ประธานกรรมการบริษทัไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  โดยไดมี้การก าหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของประธานกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน แสดงไวใ้นหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ประธานกรรมการของบริษทัฯ คือ    
นางไพจิตร รัตนานนท ์เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่   ไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระแต่อยา่งใด  

บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ คือ นายภาสิต ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 
คณะกรรมการบริษทัไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีวาระการด ารงต า แหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือ

ครบวาระแลว้อาจได้รับการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก  ถึงแมว้่าบริษทัฯ จะมีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัเกิน 9 ปี จ านวน 3 คน  แต่เน่ืองจากกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในดา้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ  และยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการดว้ย
ความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั และตดัสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษทัฯ  ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่    ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวน
ปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ มีการจดัท าส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ และส่ือวดีีทศัน์โครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญั เพ่ือใชใ้นการแนะน า

บริษทัฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หวัขอ้ 
“ข่าวสาร/วดีีโอบริษทั” และมีการจดัเตรียม Slide Presentation แนะน าธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอ
ใหก้บักรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่ รวมทั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มูลแนะน าบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย   

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงยึดตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  และส าหรับการประเมินปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงใชแ้บบฟอร์มประเมินท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเผยแพร่ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยไดมี้การเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของบริษทัฯ ในแต่ละหัวขอ้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ใหก้บัคณะกรรมการในการประเมิน   หวัขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ คือ  

1.  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2.   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3.   การประชุมคณะกรรมการ  
4.  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
5.  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ                                                                                  
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    
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นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการประเมินผลงานของคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ย 4 ชุดประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (หวัขอ้การประเมินคือ 1.โครงสร้างและคุณสมบติั  2.การประชุม 3.บทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบ) และไดน้ าเสนอสรุปผลคะแนนเฉล่ียของการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการทุกท่านไดรั้บทราบ  และน าผลประเมินไปใชเ้ป็น
แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  ส าหรับในปี 2561 คะแนนการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะอยูใ่นระดบัเกินกวา่ร้อยละ 90  

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบติังาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และให้น าเสนอผลการประเมินต่อ          
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารทั้งสองในแต่ละปี  

 ประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระท าผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

 คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นกรรมการ

ในคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจ านวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ (ในปี 2562 มีการยกเลิกคณะกรรมการจดัการ)  โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในเวบ็ไซต์ และในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ โดย
คณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอ านาจสั่งการให้ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัท ารายงานเสนอ และ/หรือ
วา่จา้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าการด าเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

เพ่ือให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารงาน  ณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการบงัคบัใช ้“คู่มืออ านาจ
อนุมติัและด าเนินการ” เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนักงานทุกคนในองค์กร ก าหนดระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอนุมติัในแต่ละระดบั อีกทั้งเป็นการกระจายอ านาจจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่าง เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานคล่องตวัและ
รวดเร็ว และไดมี้การทบทวน และปรับปรุงแกไ้ขคู่มืออ านาจและด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้ าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเขม้กวา่
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 1    
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ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้่าจา้งตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากัด ท าหน้าท่ี
ปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอิสระในการท างานผูต้รวจสอบ
ภายในมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

- คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพื่อท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในปี 2561 มีการประชุม 3 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนและโบนสัของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยในภาพรวมส าหรับปี 2560 และ 2561 พิจารณาเงินเดือนปี 2562 และโบนัสปี 2561 ของประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  และพิจารณาสรรหา
กรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณาคุณสมบติัของคณะกรรมการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพื่อท าหนา้ท่ี

ก ากบัดูแลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2561 มีการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนและสรุปผลการด าเนินงาน CSR 
ปี 2561 รับทราบผลการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2561 และรับทราบหลกัเกณฑ ์CGR 2017 ท่ีอยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการ/ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และทบทวนความเหมาะสมของ
การปฏิบติัของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) 
ท่ีประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการปฏิบติัท่ียงัไม่เป็นไปตามหลกั 
CG Code ภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัหลกั CG Code อยา่งครบถว้น 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพื่อท า

หนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงในปี 2561 มีการประชุม 2 คร้ัง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมติัแผนบริหารความ
เส่ียง และจดัท ารายงานประจ าปีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ นอกจากน้ี       
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความเส่ียง และคณะท างานจดัการความเส่ียง เพื่อบริหารจดัการงานดา้นความเส่ียงให้เป็นไปตาม
นโยบาย วสิยัทศัน์ และแผนกลยทุธ์องคก์ร รวมถึงการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้น 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวนรวม 4 คน  เพื่อท า

หนา้ท่ีวางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจน
พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

- คณะกรรมการจดัการ 
คณะกรรมการจดัการประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาผูช้  านาญการในดา้นต่าง ๆ จ านวนรวม   

10 คน เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในเร่ืองทัว่ ๆ ไป (day-to-day operation) และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  ต่อมาในเดือนมกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติยกเลิก
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คณะกรรมการจดัการ และแกไ้ขอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของกรรมการจดัการ  
และอนุมติัคู่มืออนุมติัและด าเนินการฉบบัมกราคม 2562 เป็นการปรับแกอ้ านาจการอนุมติัของคณะกรรมการจดัการให้แทนท่ีโดย
คณะกรรมการบริหาร  

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน

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

 แผนสืบทอดต าแหน่ง   
 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และนโยบายในการสืบทอด

ต าแหน่งของผูบ้ริหาร ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 การประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและผู้บริหาร 
สืบเน่ืองจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ มีการเขา้ท า

ธุรกรรมทางธุรกิจจ านวนมาก และ มีความเก่ียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็น การเขา้รับรองและผูกพนัแทนบริษทัฯ 
ตามภาระหน้าท่ี ของกรรมการและผูบ้ริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเส่ียงต่อการเรียกร้องจาก บุคคลภายนอก 
รวมทั้งผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือผูบ้ริหาร อนัสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานตาม
ต าแหน่งหนา้ท่ีนั้น ๆ  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้ฝ่ายจดัการเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาการท าประกนั ความ
รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเง่ือนไขการรับประกนั 
วงเงินประกนั และค่าเบ้ียประกนัเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ ความคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหาย
อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ี ของกรรมการและผูบ้ริหารภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีโดยชอบ ยกเวน้การกระท าท่ีเป็นการฉ้อฉลหรือ
ทุจริต บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบความสูญเสีย และใหเ้รียกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการต่อสูค้ดีคืนจากกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ี
ฉอ้ฉลหรือทุจริต 

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั 
มีจ 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
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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 าหรับผูบ้ริหารของบริษัทฯ 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 2561 กรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสมัมนา ดงัน้ี 
- นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรหลกัสูตร ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม

ระดบัสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 23 วทิยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม 
- นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Cryptoasset Revolution  

รุ่นท่ี 1 The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd. 
- นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
- นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด เขา้ร่วมสมัมนาดงัน้ี 

o ก่อสร้างไทยกบั Thailand 4.0 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
o คู่คา้ ปตท. ประจ าปี 2561 สายงานผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ  

(EPM SRM Supplier Relationship Management) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
- นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร Strategic Financial Leadership 

Program (SFLP) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหารจึงไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม 

หลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นนั้น ๆ  เขา้มาใหก้ารอบรมใหก้บัผูบ้ริหารเพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ และน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารงานขององคก์รและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของ
บริษทัฯ ต่อไป หลกัสูตรการอบรมในปี 2561 ปรากฏดงัหวัขอ้ “9. โครงสร้างการจดัการ เร่ืองนโยบายการพฒันาพนกังาน” 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัฯ มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมี

ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษ
เพ่ิมตามความจ าเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผูบ้ริหารการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีสรุปประเด็น
เร่ืองในวาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็น
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อิสระ และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการ
จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเพ่ือส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท า
การก่อนวนัประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุม และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนน าเสนอประกาศ กฏระเบียบต่าง ๆ 
และหลกัสูตรการอบรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการเพ่ือใหก้รรมการรับทราบ  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดย
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี  ในปี 2561 กรรมการบริษทัส่วนใหญ่เขา้ร่วม
ประชุมครบทุกคร้ัง  มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม 1 คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง  เน่ืองจากติดภาระกิจ
ส าคญัอ่ืน โดยมีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน ใน
หัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”  และยงัมีนโยบายให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในปี 2561 มีการประชุมระหวา่งกรรมการอิสระในเดือนพฤศจิกายน 2561  

บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี ดงัน้ี  
-   ตั้งแต่ปี 2555   ก าหนดใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  โดยในปี 2561 มีการประชุมดงักล่าวในเดือน
กมุภาพนัธ์  

-   ตั้งแต่ปี 2559 ก าหนดใหก้ารลงมติแต่ละวาระในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอยูค่รบเป็นองค์
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

-   ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 ก าหนดใหบ้รรจุวาระพิจารณาใหก้รรมการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี) รายงานการมีส่วนได้
เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคณะกรรมการ เป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดย
กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย  

  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 
 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งมัน่ดูแลให้การด าเนินงานทุก

กระบวนการไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการพฒันากิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดี และเกิดความเช่ือมัน่ในองคก์รแก่ชุมชนและสงัคมโดยรวม  

บริษทัฯ มีการด าเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลกัษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ด าเนินงานขององคก์ร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR-After-Process) ดงัน้ี  

1. ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) 
 ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจน

โครงสร้างพ้ืนฐาน  ดงันั้น ความปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการก่อสร้างและหลงัการส่งมอบงานเป็น

ส่ิงส าคญัอยา่งยิง่  ในกระบวนการท างานทุกโครงการไดมี้การค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม สังคม และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัของไซต์งาน  การระบายและขจดัของเสีย  และการดูแลชุมชนบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ี

ก่อสร้าง  ตลอดจนมีการสร้างเสริมความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีเป็น

รูปธรรมควบคู่ไปกบัการบรรลุซ่ึงเป้าหมายหลกัคือการส่งมอบงานท่ีไดม้าตรฐาน ตรงความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ภายใตร้ะยะเวลา

ท่ีก าหนด ดงัน้ี  

 เม่ือไดรั้บงาน 
- สถานท่ีก่อสร้าง: บริษทัฯ จะประเมินสถานท่ีก่อสร้างวา่มีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาต่อชุมชนท่ีอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบกรรมสิทธ์ิพ้ืนท่ีก่อสร้าง และการครอบครองวา่เป็นไปอยา่งสุจริต การเขา้
ท างานของบริษทัฯ ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของโครงการ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

- กระบวนการจดัหาวสัดุและผลิตภณัฑ:์  ก่อนน าวสัดุและผลิตภณัฑไ์ปใชใ้นโครงการจะตอ้งผ่านการตรวจเช็ค
ว่าเป็นไปตามท่ีเจา้ของงานก าหนดจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพ   อีกทั้ง มีการประเมินผูจ้ ัดจ าหน่ายและ
ผูรั้บเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์เป็นประจ าทุก 6 เดือน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังต่อไป  โดยการประเมินจะใช้ “แบบประเมินผูข้ายและผูใ้ห้บริการหลงัส่งมอบ
ผลิตภณัฑห์รือบริการ” ซ่ึงมีหัวขอ้การปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นหน่ึงในหัวขอ้การประเมิน และกรณีท่ีเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหรือผูรั้บเหมาช่วง
รายใหม่จะมีการส่งประกาศเร่ืองนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมส่งกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 
ใหรั้บทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรม  

- การจา้งงาน: มีการเปิดโอกาสให้คนท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชุมชนในบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง เขา้มาสมคัร
งานกบับริษทัฯ เพ่ือใหเ้กิดการจา้งงานในพ้ืนท่ีชุมชนดงักล่าว 

 ขณะด าเนินงานก่อสร้าง 
- บริษทัฯ มีทีมงานเขา้ไปประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้กบัประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจและทราบ

ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนช้ีแจงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัโครงการก่อสร้าง
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แล้วเสร็จ  ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบหรือปัญหาใด ๆ ในระหว่างด าเนินการ จะมีการช้ีแจง และแก้ไข
ผลกระทบต่าง ๆ ในทันที  นอกจากน้ี ยงัมีการเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทาง
เวบ็ไซต ์ทางโทรศพัท ์หรือ การส่ือสารโดยตรงผา่นเจา้หนา้ท่ีท่ีส านกังานไซท์งาน โดยมีการมอบหมายให้มี
เจา้หนา้ท่ี ท่ีรับผิดชอบในการรับเร่ืองร้องเรียนโดยเฉพาะ  

- มีการวางแผนบริหารจดัการเส้นทางการจราจร ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีผลกระทบต่อชุมชนน้อยท่ีสุด  
และมีการวางแผนจดัตารางเวลา ใหมี้การส่งมอบวตัถุดิบและอุปกรณ์ ในเวลาท่ีเหมาะสม    

- จดัให้มีคู่มือ และแนวทางปฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน และมีการอบรมก่อนปฏิบติังาน
ใหก้บัพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- มีการก าหนด ออกแบบ รูปแบบการก่อสร้างท่ีค านึงถึงความปลอดภยัในพ้ืนท่ีก่อสร้างซ่ึงเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

  การส่งมอบงาน 
- บริษทัฯ มีการรับประกนัในการดูแลผลงานก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานไปแลว้ ตามระยะเวลาท่ีมีการตกลงกนั 
- เม่ือการก่อสร้างด าเนินการแลว้เสร็จตามสญัญา บริษทัฯ จะปรับพ้ืนท่ีและภูมิทศัน์ต่าง ๆ ให้กลบัคืนสู่สภาพ

เดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป 
- บริษทัฯ  มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจ  และความตอ้งการใน

อนาคต เพ่ือท่ีจะน ามาใชป้รับปรุงการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
นโยบายภาพรวม และการด าเนินงาน 

 บริษทัฯ  มีการก าหนดพนัธกิจองคก์รเพื่อเป็นแนวทางให้พนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติั โดยหน่ึงในพนัธกิจ คือ “เราจะ
บริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม” นอกจากนั้นแลว้ หน่ึงในค่านิยมองค์กรยงัให้
ความส าคญักบัสังคม และส่ิงแวดลอ้ม คือ “ C = Commitment มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบ
ต่อสงัคม”  ในปี 2561 ไดมี้การออกประกาศ เร่ือง “นโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม”  บงัคบัใชใ้นองคก์ร และไดเ้ปิดเผยในเวบ็ไซตภ์ายใตห้วัขอ้ “เก่ียวกบัเรา”/“นโยบาย QSSHE”  เพื่อให้
เกิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงัในทุกหน่วยงานทัว่องคก์ร  และบริษทัฯ ยงัไดมุ่้งมัน่ในการพฒันาสงัคมและดูแลส่ิงแวดลอ้มเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรมเสมอมา  

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการในหลกัการ 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงัน้ี 

1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
บริษทัฯ มีการก าหนดแนวปฏิบติัท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

อยา่งเป็นหมวดหมู่  ในคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัมกราคม 2560  “ส่วนท่ี 3 คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ (คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ)” โดยมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัรวม 12 หมวด ดงัน้ี  
หมวดท่ี 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

และแรงงาน 
 หมวดท่ี 7 การรักษาความลบั การเก็บรักษาขอ้มูล 

และการใชข้อ้มูลภายใน 
หมวดท่ี 2 ความปลอดภัย  อ า ชีวอนามัยและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 หมวดท่ี 8 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
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 2.1 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั    
 2.2 ส่ิงแวดลอ้ม    
หมวดท่ี 3 การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ 

ดา้นผลประโยชน์ 
 หมวดท่ี 9 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

หมวดท่ี 4 การรับ การใหข้องก านลั ทรัพยสิ์นและ 
การเล้ียงรับรอง 

 หมวดท่ี 10 การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

หมวดท่ี 5 การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 

 หมวดท่ี 11 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
หรือลิขสิทธ์ิ 

หมวดท่ี 6 การด าเนินการดา้นการเมือง 
 

 หมวดท่ี 12 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั           

คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม 2559 เพื่อส่ือสารให้กรรมการผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั ทุกคนทั้งองค์กร  มีการ
ก าหนดขอ้พึงปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏดงัคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบั
มกราคม 2560  “ส่วนท่ี 4 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ “ ซ่ึงแบ่งเป็นหัวขอ้ยอ่ยประกอบดว้ย ค านิยาม นโยบาย 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั มาตรการ ช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระท าผิด ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน และได้
เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์บริษทัฯ  ภายใต้หัวขอ้ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่”  ทั้ งน้ี เพื่อให้บริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจในทุก
กระบวนการเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง อยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัด มีความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

ทั้งน้ีในปี 2561 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่แต่อยา่งใด  
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบติัต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  มีการวา่จา้งคนพิการมาเป็นพนกังานประจ า  แนวปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองน้ี
ปรากฏดงัคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  

5)  ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัฯ ตระหนักถึงการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความตอ้งการ 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยั  แนวปฏิบติัต่อลูกคา้ปรากฏดงัคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
หมวดท่ี 9  

บริษทัฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือเม่ือส้ินสุดโครงการแลว้แต่กรณีโดยการ
ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงแบ่งหัวขอ้การประเมินเป็น 10 หัวขอ้ คือ 1. การให้ขอ้มูลก่อนรับงาน 2. การ
ติดต่อส่ือสาร  3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนุน  4. การประสานแกไ้ขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรง
เวลา 6. งานถูกตอ้งตามความตอ้งการ 7. มุ่งเนน้ความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังาน  8. มุ่งเนน้การปฏิบติังานท่ีไม่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 9. การใหบ้ริการหลงัส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกคา้จะถูกน าเสนอต่อฝ่ายจดัการ 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6)  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และ 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม    

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดงัคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 2 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่งแวดลอ้ม  บริษทัฯ มีนโยบายปลูกฝังจิตส านึก
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ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดล้อมร่วมกับคู่คา้ ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้เสียก่อนจะด าเนินงานการออกแบบกระบวนการท างานและค านึงถึงความ
เหมาะสมในการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าย ัง่ยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายองคก์ร   

8)   การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR   

ไม่มีขอ้มูลส าหรับหวัขอ้น้ี  
 

การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการ 8 ขอ้ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแต่อยา่งใด  
 
2. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process)  

ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  

บริษทัฯ ไดร่้วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติท่ีโรงเรียนอนุบาลวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง
ส านกังานใหญ่  โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนและของขวญัให้นกัเรียนและเด็ก ๆ ท่ีอาศยัในชุมชนการเคหะออเงินเพื่อเป็นการ
สร้างขวญั และก าลงัใจใหก้บัเด็ก ๆ ซ่ึงจะเป็นก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต 

 
2) กิจกรรมบริจาคโลหิต 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดักิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ในเดือนกุมภาพนัธ์
และกนัยายน ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551  โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและบุคคลทัว่ไปในชุมชนใกลเ้คียงไดร่้วมกนับริจาคโลหิต 
ส าหรับปี 2561 เป็นการบริจาคโลหิตใหโ้รงพยาบาลราชวถีิ ไดรั้บการบริจาคโลหิตรวม 103 ถุง 
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3) กิจกรรมบริจาคส่ิงของเพ่ือสาธารณประโยชน์ส าหรับคนดอ้ยโอกาสในสงัคม 
 กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่า  
    ไดส่้งต่อปฎิทินเก่า หนงัสือและนิตยสารเก่าให้กบัศูนยเ์ทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด เพื่อน าไปผลิต

หนงัสืออกัษรเบรลลใ์หห้น่วยงานผูพิ้การทางสายตาทัว่ประเทศ 
 บริจาคส่ิงของให้มูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม Big Cleaning Day เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ของเล่น ตุ๊กตา และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเก่า  
 บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใตโ้ครงการ

คอมพิวเตอร์เพื่อนอ้ง เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนเยาวชนท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาสทางดา้น
การศึกษา 

 
 โครงการหลงัคาเขียว ไดส่้งมอบกล่องเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้กบัตวัแทนจาก บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จ ากดั (มหาชน) สาขาดอนเมือง เพ่ือน าไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลงัคา ในโครงการ “หลงัคาเขียวเพื่อมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการน้ีไดส้นบัสนุนการแยกส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช ้เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไป  

 
 บริจาครถเขน็จ านวน 10 คนั ใหแ้ก่มูลนิธิคนพิการไทย เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจ และช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของ

คนพิการใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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4) กิจกรรมสนบัสนุนน ้ าด่ืมเพ่ือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชนและกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ 
 บริษทัฯ ได้ร่วมสนับสนุนน ้ าด่ืมจ านวนกว่า 4,000 ขวด ให้กบัส านักงานเขตบางเขน เพ่ือใช้ในกิจกรรม  

“ไทยนิยมยัง่ยืนเพ่ือชุมชนอยู่ดีมีสุข” โดยกิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริการประชาชนอยา่งทัว่ถึงใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้บริการทางการแพทย ์การให้บริการหน่วยสัตวแพทย ์การฝึกอาชีพ การจ าหน่าย
สินคา้ธงฟ้าประชารัฐ เป็นตน้ 

 
 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) คุณพยุง เชียงทอง (นายก อบต.ชะอม) คุณธวชัชัย (รักษา

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 ต  าบลชะอม) และ ชาวบา้นจิตอาสา ร่วมกนัท ากิจกรรมรวมพลคนอาสา ณ วดับ ารุงธรรม 
อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี โดยมีการจดักิจกรรมกวาดลานวดั และทาสีก าแพงวดัร่วมกนั จากนั้นทีมงานจิต
อาสาของบริษทัฯ จากส านกังานใหญ่ไดเ้ดินทางเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง PTT Block Valve 4.19 ซ่ึง TRC 
เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้าง ท่ีจงัหวดัสระบุรี   

 

5) กิจกรรม “โครงการสู่บา้นเกิดประจ าปี 2561” 
 “โครงการสู่บา้นเกิด” คือโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพฒันาสังคมได้แล้วยงัท าให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วน
ช่วยเหลือและพฒันาชุมบา้นเกิดของตนเองได ้ทั้งน้ีโครงการสู่บา้นเกิด โดยด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา ในปี 
2561 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาชุมชนบา้นเกิดของพนกังานในโครงการสู่บา้นเกิด รวม 2 โครงการ ดงัน้ี 

 โครงการมอบเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมจงัหวดัสตูล   
บริษทัฯ ท าการส่งมอบเคร่ืองกรองน ้ าด่ืม ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการสู่บา้นเกิด ประจ าปี 2561 ให้กบั
ชุมชนเกาะระยะโตดใหญ่ ต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล โดยมีคุณอานันนนท์ ปิติเศรษฐพนัธ์ุ 
พนกังานของบริษทัฯ เป็นผูน้ าเสนอกิจกรรมในคร้ังน้ี ซ่ึงโครงการสู่บา้นเกิดนั้นจะจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปีเพ่ือ
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พฒันาคุณภาพชีวติและทอ้งถ่ินบา้นเกิดของพนกังาน ตามนโยบายทางบริษทัฯ ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและ
คืนก าไรสู่สงัคมต่อไป 

 
 บริษทัฯ ท าการส่งมอบเคร่ืองกรองน ้ าด่ืม ให้กบัโรงเรียนบา้นสองธาร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี       

คุณสุภาศิริ สมคิด พนกังานของบริษทัฯ เป็นผูน้ าเสนอกิจกรรมในคร้ังน้ี ซ่ึงโครงการสู่บา้นเกิดนั้นจะจดัข้ึน
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติและทอ้งถ่ินบา้นเกิดของพนกังาน 

 
6) กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม 

บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุทางทอ้งถนน  บริษทัฯ จึงไม่รีรอท่ีจะให้ความช่วยเหลือ

เพื่อบรรเทาปัญหาดงักล่าว อีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจและแสดงน ้ าใจต่อคนไทยดว้ยกนัดว้ย  โดยในปี 2561 น้ี บริษทัฯ 

ไดบ้ริจาคหมวกนิรภยัผา่นโครงการ ป้องกนัอุบติัภยัและรักษาความสงบเรียบร้อย เทศบาลต าบลหวักญุแจ อ าเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี เพ่ือรณรงคแ์ละส่งเสริมใหป้ระชาชนใหค้วามส าคญัต่อการสวมหมวกนิรภยัเพ่ือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึน 
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7) กิจกรรมรณรงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการ Go Green เพ่ือรณรงคใ์ห้พนกังานร่วมกนัช่วยลดขยะดว้ยการน าแกว้ส่วนตวัมาใชใ้น

การซ้ือเคร่ืองด่ืม  

 
แนวปฏิบัติด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั(มหาชน) และบริษทัสหการวิศวกร จ ากดั  ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้าง
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั และคุณภาพชีวติท่ีดีแก่พนกังาน 

 
1.   การพฒันาความรู้ (Knowledge) 

บริษทัฯ มุ่งเน้นการสร้างและพฒันาความรู้ความสามารถดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มให้แก่
พนกังาน 

1.1. การฝึกอบรมตามขอ้ก าหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 
ประกอบไปดว้ย หลกัสูตร Internal Auditor หลกัสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ 
OHSAS 18001:2007 เป็นตน้ 

1.2. การฝึกอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนด ประกอบดว้ย หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร หลกัสูตร
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหัวหน้างาน หลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานส าหรับลูกจา้งทัว่ไป (6 ชัว่โมง) หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (คปอ.) เป็นตน้ 

1.3. การฝึกอบรมตามสายอาชีพ ประกอบดว้ย หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า หลกัสูตรการ
ดบัเพลิงเบ้ืองตน้ หลกัสูตรการท างานในท่ีอบัอากาศ หลกัสูตรการท างานกบัป้ันจัน่ (4 ผู)้ เป็นตน้ 

การอบรมหลกัสูตร Internal Auditor 
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                               การอบรมหลกัสูตร Refresh for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 

      
                การอบรมหลกัสูตรนัง่ร้าน    การอบรมหลกัสูตรปฐมพยาบาล 

2.  การสร้างแรงจูงใจ  
บริษทัฯ ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฎิบติัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดักิจกรรมให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความตระหนกั มีหลกัในการคิดและปฏิบติัท่ีเป็นไปตามนโบบาย  

2.1. การจดักิจกรรม Top Management Tour    คณะผูบ้ริหารระดบัสูงตรวจเยี่ยมการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีโครงการไตรมาสละ 1 คร้ัง 

2.2. การจัดกิจกรรมแสดงความยินดี เ ม่ือชั่วโมงการท างานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (Man-hour 
Achievement Award) คือกิจกรรมให้รางวลัพนักงาน ท่ีร่วมกนัปฏิบติังานภายใตค้วามปลอดภยั โดยไม่เกิด
อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจใหพ้นกังานตั้งใจท างานอยา่งรอบคอบและปลอดภยัต่อไป 
 

                                                              กิจกรรม Top Management Tour                                                    
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          กิจกรรม Man-hour Achievement Award   
 

3. การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Operation Control) 
3.1. บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบติังาน เพื่อให้ทุกกระบวนการมีความปลอดภยั ปราศจากการ

บาดเจ็บและเจ็บป่วย และอุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Zoro Accident) เช่น การสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยั
ส่วนบุคคล การท างานในท่ีอบัอากาศ การควบคุมงานยก งานนั่งร้าน ระบบใบอนุญาตท างาน การจดัการ
สารเคมี ตรวจเช็ความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังาน  การตรวจสอบแอลกอลแ์ละสารเสพติด เป็นตน้ 
       

 

     

                           

การตรวจวดัความดนัก่อนเร่ิมงาน              การตรวจวดัแอลกอฮอล ์

3.2. บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมในการควบคุมการปฏิบติังานอ่ืน ๆ 
 การจดักิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน คือ กิจกรรมคน้หาการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั และสภาพท่ีอาจจะเกิดความ

เส่ียงในการเกิดความไม่ปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

Safety Talk 
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 การตรวจประเมิน SHE Award คือ กิจกรรมท่ีฝ่ายบริหาร QSSHE ส่วนกลางเขา้ตรวจประเมินโครงการเพื่อ
คน้หาโครงการตน้แบบ (Role Model) ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 

   

      

การมอบรางวลัจากกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน                       การมอบรางวลัจากกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน  

              

             

 

 

 

 
 
        การตรวจประเมิน SHE Award                  การตรวจประเมิน SHE Award 

 

4.  การบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Management) 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และไม่ให้เกิดกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน เช่น การจดัการขยะอนัตราย การบริหารจดัการน ้ าท้ิง/น ้ าเสียในโครงการ การดูแลป้องกนัการเกิด

ฝุ่ นละอองในอากาศจากการก่อสร้างโดยมีการ ตรวจวดัค่าฝุ่ นละอองในอากาศ เป็นตน้  

        
   การตรวจวดัค่าฝุ่ นละออง              การตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง 
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                              การฉีดพรมน ้ าเพ่ือลดฝุ่ น    การจดัการขยะในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

        
นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการจดักิจกรรมท่ีปลูกส านึกการใชแ้ละรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาทิเช่น 
 กิจกรรม 5 ส ซ่ึงจะมีการจดั Big Cleaning Day ในบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอทุก 6 เดือน   
 กิจกรรมแยกคดัแยกขยะก่อนท้ิงลงถงั และการเช็คตรวจสอบขยะเป็นประจ า โดยไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ 
 กิจกรรมลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เช่น การควบคุมเวลาการเปิด - ปิด ของระบบปรับอากาศแบบศูนยร์วมของ

อาคาร  มาตรการปิดไฟช่วงเวลาพกัรับประทานอาหารกลางวนั เปล่ียนหลอดไฟเป็นแบบ LED เป็นตน้ โดย
มีการติดตามประเมินผลเพื่อใหเ้กิดการลดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  

 โครงการบริหารจดัการน ้ าอุปโภคและบริโภค โดยเลือกใชว้ิธีการแบบ 2R คือ Reuse & Recycle โดยการน า
น ้ าท่ีใชแ้ลว้จากบ่อพกัน ้ า และน าน ้ าจากการเปล่ียนน ้ าบ่อปลา มาใชร้ดน ้ าตน้ไมแ้ละสนามหญา้รอบอาคาร 
รวมถึงมีระบบบ าบดัน ้ าเสียเพ่ือเป็นการปรับปรุงคุณภาพน ้ าท้ิงของอาคารก่อนท่ีจะปล่อยสู่ทางระบายน ้ า
สาธารณะ 

 เขา้ร่วมโครงการอาคารประหยดัพลงังาน ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. (Metropolitan Electricity 
Authority : MEA) เป็นผูจ้ดัการประกวด โดยบริษทัฯไดรั้บรางวลัอาคารประหยดัพลงังาน และไดรั้บมอบ
ตราสญัลกัษณ์เพ่ือเชิดชูเกียรติใหก้บับริษทัฯ ดว้ย 

 
 โครงการลดการใชก้ระดาษ โดยน าระบบโปรแกรม Enterprise Resource Planning หรือ ERP เขา้มาช่วยใน

การบริหารจดัการเอกสารต่าง ๆ  ท าให้ทางบริษทัฯ สามารถลดการใชก้ระดาษลงไดใ้นหลายขั้นตอน และ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การใชก้ระดาษหนา้ท่ีสอง (Reuse) ทดแทนการใชก้ระดาษแผน่ใหม่  และรณรงค์
ใหใ้ชก้ระดาษช าระและกระดาษเช็คมือเท่าท่ีจ าเป็น 
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5. การปฏบิัตติามกฎหมาย (Legislation Compliance)   
บริษทัฯ มุ่งเนน้การปฏิบติัตามขอ้กฎหมายในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งครบถว้น 

เช่น การจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัต่าง ๆ การจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยัฯ (คปอ.) การฝึกอบรม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจดัส่งรายงานผลไปยงักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 
6.  การปฏิบตัติามข้อก าหนดของลูกค้า (Customer Requirement Compliance) 

6.1. การปฏิบติัตามกฎระเบียบของแต่ละพ้ืนท่ีการปฏิบติังาน เช่น กฎระเบียบการท างานบนท่ีสูง การปฏิบติัตาม
คู่มือเคร่ืองหมายควบคุมการจราจร เป็นตน้ 

6.2. บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานขององคก์รชั้นน าของประเทศ ดงัน้ี 

 การเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านความยัง่ยืนของผู ้ค ้า (ESG: Environment, Social, 
Governance)” ของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บรางวลั ESG ระดบัดีมาก 

 การเขา้ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry หรือ GI) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) และไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 

 การเขา้ร่วมการประเมิน Contractor Safety Management (CSM) ของบริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั  โดย
บริษทัฯไดค้ะแนนจากการประเมิน 90% 

 

 

 

      

 

 

 

ภาพแสดงการตรวจประเมินดา้นความยัง่ยนืของผูค้า้ (ESG: Environment, Social, Governance) 

จาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และการเขา้ร่วมเสวนาและรับโล่ห์รางวลั 
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      ภาพแสดงการตรวจประเมิน CSM (Contractor Safety Management) จาก บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั 

 

7.  สถิตอิุบตัเิหตุ (Accident Statistic) 

เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั 5 ปี พบวา่ในปี 2561 อตัราการบาดเจ็บจากการท างานรวม (TRIR) ลดลงจนเป็น

ศูนย ์ 

ปี 2557 2558 2559 2560 2561 

Man-hour 4,142,477 6,615,038 5,939,622 3,518,561 3,288,195 
TRIR 0.97 0.60 1.68 0.85 0.00 

 

กราฟแสดงขอ้มูล Man-hour และ TRIR 5 ปียอ้นหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Man-hour ปี 2561 ช่วงเวลาเดือนมกราคม – ตุลาคม 
- TRIR (Total Recordable Injury  rate): คือ อตัราการบาดเจ็บจากการท างานรวม 
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- Recordable case  คือ อุบติัเหตขุั้นบาดเจ็บรุนแรงท่ีตอ้งรับการรักษาทางการแพทยข้ึ์นไป 
- TRIR = (Recordable case x1,000,000) ÷ Man-hour 

8.  รางวลัและการรับรอง  (Award and Certificate) 
8.1 วนัท่ี 27 มีนาคม 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัตราสัญลกัษณ์ อาคารประหยดัพลงังาน MEA Energy Saving 

Building 2017 จากการไฟฟ้า 

 

 

 

 

8.2 วนัท่ี 13 มิถุนายน 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green 
System) เร่ือง การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง จากกระทรวงอุตสาหกรรม   

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 วนัท่ี 7 กนัยายน 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัการด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สังคม ชุมชน และการ
ก ากบักิจการท่ีดี (Environment, Social, Governance : ESG) และการประเมินศักยภาพด้านความยัง่ยืน 
(Sustainability Performance Assessment) ระดบัดีมาก จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
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8.4 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “ผูผ้า่นการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ร่วมกบัโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติระยอง” ในงาน QSHE Day 2018  
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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 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

 บริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั มีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกับระบบควบคุมภายในในระบบงานต่าง ๆ ตามแผนการ
ตรวจสอบ รวมทั้ งสอบทานให้บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  และมีการจัดท ารายงานการ
ตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นส าคญัท่ีตรวจพบท่ีส าคญั วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจอบ และ
สรุปประเด็นตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะ และการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีไดรั้บการตรวจ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีการติดตามวา่มีการด าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในดา้นต่าง ๆ ตามขอ้แนะน า 

 ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้น าเสนอแบบประเมินความเพียงพอฯ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2562 ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและร่วมกนัประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล และ ระบบการติดตาม  

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

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั วา่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระท า
หนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการ
ประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานผลการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระ
เพื่อให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัทุกไตรมาส และจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
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ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีปี 2561  
  ในรายงานสรุปขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชี หรือ Management Letter ปี 2561 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดส้รุปขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีและภาษี 4 หัวขอ้ คือ การรับรู้
รายไดต้ามอตัราส่วนงานท่ีท าเสร็จ การรับรู้ตน้ทุนโครงการและการเปล่ียนแปลงประมาณการตน้ทุนโครงการ การรับรู้ผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้างตามสัญญา  และการจดัเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพ่ือรองรับการตรวจสอบหรือถูกประเมินภาษีจาก
กรมสรรพากรส าหรับการท าธุรกรรมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองการก าหนดราคาโอน  
  
3. ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ   
 ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั 
แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการสามารถน าขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     
 บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวซอร์ร่ี จ ากดั ในการท าหนา้ท่ีหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายใน  
 ช่ือ:    นายสุวทิย ์จนัทร์อ าพร 

การศึกษา:  ปริญญาโท คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

     ประกาศนียบตัร ตรวจสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 คุณวฒิุทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 ประสบการณ์การท างาน:  

   ปัจจุบนั: 
กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 

   อดีต 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั และ  

บริษทั ไอบีเอม็ คอร์ปอเรชั้น จ ากดั ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั 

 
 ประวติัการฝึกอบรม:  - COSO ERM 

- Risk Management 
- โครงการหลกัสูตร CIA Review 
- การปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 
- การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 
- การสอบทานกระบวนการจดัท าและติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 
- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting 
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- Thailand IFRS Conference 
- การจดัท าบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการ

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
ตั้งแต่ปี 2558  บริษทัฯ มีรายการระหว่างกันซ่ึงเป็นรายการคา้ปกติกับบริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) 

(“APOT”) ซ่ึงบริษทัฯ ได้ดูแลให้การเขา้ท ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท า
หนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 
ลกัษณะความเก่ียวโยงกนักบั APOT 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 2561 ดงัน้ี 

ลกัษณะรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี 2561 
(บาท) 

งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกนั 

1. รายการให้ APOT เช่าพืน้ที่อาคาร
เพือ่เป็นส านักงาน  

    บริษทัฯ ให้บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ  ากัด (มหาชน) เช่า
และใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคาร ดงัน้ี 
 - เช่าและใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคารชั้น 5 เพื่อเป็นส านักงานจ านวน 
450 ตารางเมตร อายสัุญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2557 
- 30 พฤศจิกายน 2560  และได้ต่อสัญญา 3 ปี ตั้ งแต่วันท่ี 1 
ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าเช่าอตัราตรม.ละ 100 
บาท เป็นจ านวน 45,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการในอตัรา
ตรม.ละ 200 บาท เป็นจ านวน 90,000 บาทต่อเดือน 
- เช่าและใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคารชั้น 6 เพื่อเป็นสถานท่ีท างานของ
ผูรั้บเหมาจ านวน 130 ตารางเมตร ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 
1 มีนาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2560 และไดต่้อสัญญา 3 ปี ตั้งแต่
วนัที่ 1 กนัยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2563  ค่าเช่าในอตัราตรม.
ละ 100 บาท เป็นจ านวน 13,000 บาทต่อเดือน และค่าบริการใน
อตัราตรม.ละ 200 บาท เป็นจ านวน 26,000 บาทต่อเดือน  
    ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ไดรั้บแจง้จาก APOT ว่า
ขอยกเลิกสัญญาเช่าและใช้บริการพ้ืนท่ีอาคารชั้น 6 โดยมีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 
ความสมเหตุสมผล:  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราที่
เท่ากบัอตัราที่บริษัทฯ เคยให้กจิการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่า
พื้นท่ี (สัญญาเช่ากับกิจการร่วมค้า ส้ินสุดระยะเวลาเช่าต้ังแต่
เดอืนพฤษภาคม 2560) 

งบก าไรขาดทุน:      
 - รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน  618,000   

 - รายไดค่้าใหบ้ริการพ้ืนท่ีส านกังาน  1,236,000  

 - รายไดค่้าไฟฟ้า ในอตัรา 5.40 บาท 
ต่อหน่วย  

162,070  

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

442,080  
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วันทีใ่หกู้ ้

จ ำนวน 
(บำท)

อตัรำ

ดอกเบีย้ วันทีไ่ดรั้บคนื

ดอกเบีย้รับ

(บำท)

27/2/2018 10,000,000  11.814% 23/3/2018 77,681          

16/3/2018 3,000,000    11.814% 23/3/2018 6,797            

13,000,000  84,478          

ลกัษณะรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี 2561 
(บาท) 

งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกนั 

  รวมรายไดอ่ื้น  2,458,150   
 

1,486,245  

 
งบแสดงฐานะทางการเงิน: 
 - ลูกหน้ีบริษทัร่วม 

  

2. เงินให้กู้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (P/N 
Loan) 

รายไดด้อกเบ้ียรับ (รายการใหกู้ย้มื
เกิดในเดือนกุมภาพนัธ์และมีนาคม 
2561 และAPOT ช าระหน้ีเงินตน้คืน
ในดือนมีนาคม 2561) 

 
84,478 

 ในระหว่างไตรมาสแรก ปี 2561 บริษทัฯให้เงินกูย้ืมกบั APOT 
เพ่ือใช้ในกิจการ จ านวน 13 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 
11.814 ต่อปี  รายละเอียดดงัน้ี 

 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้
อนุมติัเงินกูต้ัว๋สัญญาใชเ้งินให้ APOT ในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้น
บาท อัตราดอกเบ้ีย = MLR ของธนาคารท่ีบริษัทฯ มีวงเงิน
สินเช่ือ + 5.00%  โดย APOT ไดช้ าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียให้
บริษทัฯ เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม และ 19 เมษายน 2561 ตามล าดบั 

3. 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, 
มีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2561 มีมูลค่างานเพ่ิมอีก 25.81 
ลา้นบาท มลูค่างานรวมทั้งหมดเท่ากบั 169.50 ลา้นบาท   
ความสมเหตุสมผล: เป็นการรับงานรับเหมาก่อสร้างที่เป็น
ธุรกจิปกติของบริษัทฯ 
 
รับรู้รายไดค่้าบริการตามสัดส่วนงานท่ีเสร็จ (รายได้จาก
ค่าบริการก่อสร้างสะสมถึงส้ินไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 105.90 
ล้านบาท) 
 
ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บเงินรับล่วงหนา้ 
10,743,690 บาท โดยจะถูกทยอยหัก ตดัเป็นรายไดค่้าบริการ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด) 

 
 
งบก าไรขาดทุน:  
 - รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน: 

 
 
 

3,133,492 
  

  
  
  

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตาม
สัญญาก่อสร้าง 

 - 

 - ลูกหน้ีบริษทัร่วม   24,983,698 
 - รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ  -  
- งานระหวา่งก่อสร้าง          4,131,774   
- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตาม
สัญญาก่อสร้าง 

  7,853,989  
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ลกัษณะรายการ 
งบก าไรขาดทุน 

ปี 2561 
(บาท) 

งบแสดงฐานะ 
ทางการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการระหว่างกนั 

4.  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 าหรับการไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูรั้บเหมางาน Turnkey 
Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and 
Facilities มลูค่างาน 245.46 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
25,789.33 ลา้นบาท  ณ ปัจจุบัน APOT ยังไม่สามารถหาเงินกู้ 
Project Finance ได้ จึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญา EPCC 
กบับริษัทฯ ได้  
ความสมเหตุสมผล: การคดัเลือกผูรั้บเหมาของ APOT ส าหรับ
ส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface 
Processing Plant and Facilities ไดผ้า่นกระบวนการการประมลู
งาน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้  าเนินการตามมาตรการการท ารายการ
ระหวา่งกนัของบริษทัฯ คือ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไดน้ าเสนอ
ให้คณะกรรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมติัส าหรับรายการเขา้ประมลูงานรับเหมาก่อสร้างท่ีอาจจะเกิด
กบั APOT ในอนาคต เน่ืองจาก การรับงานจาก APOT แมว้า่จะ
เป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯ แต่มีมลูค่างานเกิน 30 ลา้นบาท  

4.1) 1st Limited Notice to Proceed  
ส าหรับงาน Early Works ส่วน 
Engineering และ Site Preparation 
 (เป็นส่วนหน่ึงของงานในข้อ 4)  

    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
ค่าบริการก่อสร้างสะสม ถึงส้ินไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 
485.29 ล้านบาท) 

 - รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน: 

13,286,422 
  

  
  

 - เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญา  
   ก่อสร้าง 

  -  ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินรับล่วงหน้า  
71,135,810 บาท โดยจะถูกทยอยหักตดัเป็นรายไดค่้าบริการ
ก่อสร้าง (ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด)   ทั้งนี้ ในไตร
มาส 2 ปี 2561 เงินรับล่วงหน้าคงเหลือได้ถูกน ามาหักกับเงินค่า
งวดงานค้างช าระ จึงไม่ปรากฏยอดเงินรับล่วงหน้าคงเหลือ ณ 
วันส้ินไตรมาส 2 ปี 2561 แต่อย่างใด 

 - ลูกหน้ีบริษทัร่วม   356,066,932 
 - รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ   299,957  
- งานระหวา่งก่อสร้าง 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 

 126,047,601 
- 

4.2) 2nd Limited Notice to Proceed  
ส าหรับงาน Early Works ส่วน 
long lead equipment for 
processing plant  
     (เป็นส่วนหน่ึงของงานในข้อ 4)  
-งานระหวา่งก่อสร้าง 

   
 
 
 

35,541,709  

2nd Limited Notice to Proceed  ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2560  มูลค่า
งาน 2,310.72 ลา้นบาท  
ยังไม่มีการรับรู้รายได้แต่อย่างใด 
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สรุปรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทฯ และ APOT ในปี 2561        
        

งบก าไรขาดทุน:   
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 16,419,914  

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่า บริการ และสาธารณูปโภค 2,458,150  

- รายไดอ่ื้น 84,478  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
- ลูกหน้ีบริษทัร่วม 382,536,876 
- รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 299,957 
- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 7,853,989 
- งานระหวา่งก่อสร้าง 165,721,084 

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง - 

- เงินจ่ายล่วงหนา้ใหผู้รั้บเหมา - 

    

ทั้งน้ี รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินขา้งตน้ไม่ไดป้รากฏยอดคงเหลือในรายการสินทรัพย ์ ในงบการเงินปี 2561 แต่

อยา่งใด เน่ืองจากในไตรมาส 4 ปี 2561 ไดมี้การบนัทึกรายการปรับปรุงตดัรายการทั้งหมดออก  ดงัน้ี 

- ลูกหน้ีบริษทัร่วม ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง ไดถู้กพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

- รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระไดถ้กูบนัทึกเป็นหน้ีสูญ 

- งานระหวา่งก่อสร้างไดถู้กบนัทึกเป็นตน้ทุนโครงการเพ่ิมเติม     
 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่ง
กนัในอนาคตวา่ จะตอ้งมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และใหมี้การตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ของรายการ
วา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ และเพ่ือความคล่องตวัในการด าเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับ
งานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระท าดว้ยราคา
และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และให้น ารายการระหวา่งกนั
ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการ
ระหว่างกนัต่อไปน้ี จะตอ้งถูกน าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ และมีมติอนุมติัใหท้ ารายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ท ารายการ 

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

บุคคลภายนอก  
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 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 

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

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

 

การอนุมตัใินหลกัการส าหรับการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกต ิ
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 การท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นรายการคา้/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
เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญติัท่ีออกใหม่ ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้น าเสนอเร่ืองน้ีเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของพระราชบญัญติั
ดงักล่าว   

 
การทบทวนนโยบายการท ารายการระหว่างกนั  

บริษทัฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทบทวนนโยบายการท ารายการ

ระหว่างกนัเป็นประจ าทุกปี  ทั้ งน้ี ส าหรับปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2561 และท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ี 7/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั และมีมติเห็น

ควรใหค้งนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัไวด้งัเดิม 
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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 าหนดใหม่ๆ 

รวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือจะไดป้ฏิบติัตามไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือความโปร่งใสและรักษาไวซ่ึ้ง

ประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

ส าหรับรายการระหวา่งกนักบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  คาดวา่ในปี 2562 จะมีเพียงรายการให้เช่า

พ้ืนท่ีอาคารส านกังาน เน่ืองจาก บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการงานก่อสร้างใด ๆ โครงการ APOT เพ่ิมเติม จนกวา่จะมีหลกัฐานแน่ชดัวา่ 

APOT มีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีการท ารายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี   

- ขอ้ 6   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
- ขอ้ 35.5  การค ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

o บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัการช าระหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยใน
วงเงิน 23 ลา้นบาท  

o บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีใชร่้วมกนัภายใน
วงเงิน 3,268 ลา้นบาท  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้ปฏิบติัตามกระบวนการอนุมติัท่ีก าหนดในตารางอ านาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด   
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชี  

- นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ     
งบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

- 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) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 - 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 

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 

 
ปี 2561 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ทั้งน้ีไดใ้ห้
ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 1,213 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบเงินการเงินรวมขอ้ 13)และการ
ท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัรส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาหุ้นกู ้(หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมขอ้ 22) ไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ 
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2. ตารางสรุปงบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 82,256,498 2.69 336,369,445 7.32 109,025,647 2.18 
  เงินลงทุนชัว่คราว 0 0.00 0 0.00 360,770 0.01 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 715,322,660 23.41 825,587,318 17.95 410,822,454 8.21 
  รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 1,010,493,370 33.07 854,291,357 18.58 1762,972,802 35.24 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 103,272,163 3.38 100,306,896 2.18 87,470,674 1.75 
  เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 257,517,738 8.43 329,586,856 7.17 437,016,510 8.73 
  งานระหวา่งก่อสร้าง 60,122,790 1.97 56,243,218 1.22 0 0.00 
  สินคา้คงเหลือ 5,542,143 0.18 5,513,620 0.12 7,121,759 0.14 
  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 69,254,538 2.27 55,306,079 1.20 28,632,853 0.57 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,371,044 1.26 35,913,661 0.78 30,191,694 0.61 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,342,152,944 76.66 2,599,118,450 56.52 2,873,615,163 57.44 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 16,359,848 0.53 16,329,548 0.36 16,299,928 0.33 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 0.00 1,259,003,235 27.38 1,328,332,542 26.55 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 24,622,523 0.80 7,359,476 0.16 2,375,587 0.05 
  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  640,962,329 20.98 684,744,143 14.89 726,614,258 14.52 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,972,717 0.42 12,847,372 0.28 14,511,380 0.29 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  12,999,513 0.42 12,395,496 0.27 33,649,861 0.67 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,710,394 0.19 6,580,863 0.14 7,761,053 0.15 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 713,627,324 23.34 1,999,260,133 43.48 2,129,544,609 42.56 
รวมสินทรัพย ์ 3,055,780,268 100.00 4,598,378,583 100.00 5,003,159,772 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 581,803,829 19.04 70,357,683 1.53 104,254,642 2.09 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 744,130,976 24.35 451,030,060 9.81 441,452,302 8.82 
  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,000,000 0.20     
  ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 349,488,927 11.44 414,273,722 9.01 923,470,468 18.46 
  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 45,457,691 1.49 48,783,159 1.06 51,232,237 1.02 
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 294,016,021 9.62 371,280,297 8.08 345,741,682 6.91 
  เงินกูย้มืระยะสั้น 0 0.00 30,000,000 0.65 0 0.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
  (หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 24,530,822 0.80 19,650,308 0.43 23,007,490 0.46 
  หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 179,749,895 5.88 300,000,000 6.52 100,000,000 2.00 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ    
  ภายในหน่ึงปี 

4,210,861 0.14 11,237,541 0.24 12,805,870 0.26 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 10,929,548 0.36 1,852,410 0.04 19,712,770 0.39 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34,227,610 1.12 48,687,452 1.06 21,068,592 0.42 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,274,546,180 74.44 1,767,152,632 38.43 2,042,746,053 40.83 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0 0.00 0 0.00 200,000,000 4.00 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
  ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

1,765,375 0.06 5,977,590 0.13 17,213,832 0.34 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 56,453,560 1.85 49,424,694 1.08 39,345,061 0.79 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20,000,000 0.65 20,000,000 0.43 20,000,000 0.40 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 78,218,935 2.56 75,402,284 1.64 276,558,893 5.53 
รวมหน้ีสิน 2,352,765,115 77.00 1,842,554,916 40.07 2,319,304,946 46.36 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       
  หุ้นสามญั 770,395,728 25.21 733,711,662 15.95 641,998,220 12.83 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,041,739,823 34.09 1,041,739,823 22.65 1,041,739,823 20.82 
  ส่วนเกิน (ต  ่า) กวา่ทุนอ่ืน (2,955,890) (0.10) (2,955,890) (0.06) (2,955,890) (0.06) 
  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ก  าไรสะสม       
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย       
       บริษทัฯ 73,371,225 2.40 73,371,225 1.60 72,637,344 1.45 
       บริษทัยอ่ย 4,108,018 0.13 4,108,018 0.09 4,108,018 0.08 
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,168,874,948) (38.25) 920,121,276 20.01 941,490,510 18.82 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 14,525,756 0.48 13,398,607 0.29 13,542,953 0.27 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 732,309,712 23.96 2,783,494,721 60.53 2,712,560,978 54.21 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (29,294,559) (0.96) (27,671,054) (0.60) (28,706,152) (0.57) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 703,015,153 23.00 2,755,823,667 59.93 2,683,854,826 53.64 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,055,780,268 100.00 4,598,378,583 100.00 5,003,159,772 100.00 

 
 
 

 

(หน่วย : บาท) 
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งบก าไรขาดทุน 
                                                                                                                                                                                                                      (หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได ้       
 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 2,256,649,610 97.92 2,370,133,222 97.30 3,697,299,870 98.94 
 รายไดจ้ากการขาย 5,725,201 0.25 0 0.00 0 0.00 
 ดอกเบ้ียรับ 837,141 0.04 1,339,972 0.06 3,200,283 0.09 
 รายไดอ่ื้น 41,311,535 1.79 64,354,172 2.64 36,394,961 0.97 
 รวมรายได ้ 2,304,523,487 100.00 2,435,827,366 100.00 3,736,895,114 100.00 
ค่าใชจ่้าย       
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 2,344,764,613 101.75 1,859,716,316 76.35 2,946,647,433 78.85 
ตน้ทุนขาย 6,327,582 0.27 0 0.00 0 0.00 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 318,426,612 13.82 341,911,264 14.04 349,798,970 9.36 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 365,688,596 15.87 (127,330) (0.01) 7,030,481 0.19 
ขาดทุนจาการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,212,730,981 52.62 0 0.00 0 0.00 
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัร่วม 

0 0.00 35,001,334 1.44 0 0.00 

รวมค่าใชจ่้าย 4,247,938,384 184.33 2,236,501,584 91.82 3,303,476,884 88.40 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

(1,943,414,897) (84.33) 199,325,782 8.18 433,418,230 11.60 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,389,365) (2.06) (34,337,471) (1.41) (32,941,177) (0.88) 
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,963,196 0.09 (116,061) (0.00) 0 0.00 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้

(1,988,841,066) (86.30) 164,872,250 6.77 400,477,053 10.72 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,289,459) (0.93) (16,396,236) (0.67) (17,033,628) (0.46) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (2,010,130,525) (87.23) 148,476,014 6.10 383,443,425 10.26 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (32,298,577) (1.40) (57,806,327) (2.37) (98,337,639) (2.63) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (2,042,429,102) (88.63) 90,669,687 3.72 285,105,786 7.63 
การแบ่งปันก าไร       
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (2,040,572,652) (88.55) 92,782,562 3.81 290,756,099 7.78 
  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ 
บริษทัยอ่ย 

(1,856,450) (0.08) (2,112,875) (0.09) (5,650,313) (0.15) 

 (2,042,429,102) (88.63) 90,669,687 3.72 285,105,786 7.63 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
  ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.331)  0.015  0.050  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
  ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     0.050  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี (2,010,130,525) 148,476,014 383,443,425 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 112,872,397 106,451,651 114,097,891 
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 365,688,596 (127,330) 7,030,481 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3,149,091 6,042,494 17,256,786 
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (18,926) 105,150 (430,531) 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,613,862 4,784,870 920,276 
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 343,607 0 0 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,212,730,981 0 0 
   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 0 35,001,334 0 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47,389,365 34,337,471 32,941,177 
   ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,963,196) 116,061 0 
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0 0 506,447 
   ปรับปรุงจากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้เง่ือนไข 0 0 (644,617) 
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 37,095,921 1,180,240 4,984,576 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,308,110 8,655,697 13,487,194 
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 829,895 0 0 
   ดอกเบ้ียรับ (837,141) (1,339,972) (3,200,283) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,673,193 18,992,412 17,420,993 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (199,254,770) 362,676,092 587,813,815 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (275,329,556) (416,594,875) 215,011,538 
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ (156,879,247) 915,187,293 (756,017,572) 
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (10,819,256) (12,836,222) 76,556,376 
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 72,069,118 107,429,654 (368,548,031) 
   งานระหวา่งก่อสร้าง (3,879,572) (56,243,218) 27,151,379 
   สินคา้คงเหลือ (28,523) 0 999,168 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,457,383) (5,721,967) 25,086,993 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 870,469 1,180,190 967,480 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 285,624,471 (12,300,854) (88,365,560) 
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (63,784,795) (509,196,746) (37,382,499) 
   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 6,000,000 0 0 
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (3,325,468) (2,449,078) 13,827,163 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (77,264,276) 25,538,615 24,754,283 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
                                (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2561 2560 2559 
  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (33,215,407) (4,537,422) (9,780,877) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,079,557 28,127,229 (31,037,515) 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,279,244) (309,522) (1,206,097) 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (453,873,882) 419,949,169 (320,169,956) 
   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 14,249,361 0 14,416,694 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (52,023,277) (80,738,857) (83,188,338) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (491,647,798) 339,210,312 (388,941,600) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  0 360,770 (360,770) 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (30,300) (29,620) 20,042,060 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (15,299,850) (5,099,950) 0 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 0 (906,048,095) 
ดอกเบ้ียรับ 836,964 1,375,162 4,669,882 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 50,290 370,461 791,245 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (63,437,315) (54,920,840) (150,282,645) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,909,712) (2,043,530) (6,937,874) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (79,789,923) (59,987,547) (1,038,126,197) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 511,446,146 (33,896,959) 104,254,642 
เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (30,000,000) 30,000,000 0 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 180,000,000 100,000,000 200,000,000 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ (1,080,000) 0 0 
ช าระคืนหุ้นกู ้ (300,000,000) (100,000,000) 0 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 0 0 18,478,578 
จ่ายเงินปันผล (11,739,506) (20,544,540) (45,635,120) 
ดอกเบ้ียจ่าย (20,395,658) (19,072,856) (16,869,075) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (11,238,895) (12,804,571) (13,584,242) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการจดัตั้ง
บริษทัยอ่ย 

0 75 0 

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 316,992,087 (56,318,851) 246,644,783 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน  332,687 4,439,884 21,058 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (254,112,947) 227,343,798 (1,180,401,956) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 336,369,445 109,025,647 1,289,427,603 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 82,256,498 336,369,445 109,025,647 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  

 
 2561 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 1.47 1.41 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.52 0.66 0.25 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.24) 0.18 (0.19) 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 36.80 54.00 121.27 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ 10 7 3 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 2.33 3.78 7.04 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 155 96 52 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 5.54 5.41 7.87 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 65 67 46 
วงจรเงินสด (วนั) 100 36 9 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง (%) -3.90% 21.54% 20.30% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) -18.00% 7.11% 10.84% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) -88.55% 3.81% 7.78% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) -117.99% 3.41% 11.39% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -53.32% 1.93% 6.07% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) -291.17% 27.91% 56.23% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 60.22 50.74% 78.05% 
อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)* 1.09 0.15 0.16 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 3.35 0.67 0.86 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า)* (87.79) 16.28 32.84 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ค านวณโดยใชก้  าไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ - 47.52% 31.36% 

 
สูตรตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้
 *อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หมายถืง หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของผูอ้อกหุ้นกูห้ารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 
 **อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย หมายถึง ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูบ้วกดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได้ ค่า

เส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตดัจ าหน่ายค่าความนิยม ค่าตดัจ าหน่ายส่วนลด ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญหารดว้ยดอกเบ้ียจ่ายท่ีไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย
ท่ีเกิดจากสญัญาช่าการเงิน 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2561 
1. ภาพรวมของผลการด าเนินงานปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เจา้ของโครงการรายใหญ่ส าหรับการลงทุนประเภทการก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ คือ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) (“ปตท.”) ผูส้ ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ และบริษทัในกลุ่มปตท. ทั้งน้ี ในปี 2561 ปตท. มีการปรับลดแผนการลงทุน
จาก 246,613 ลา้นบาทเป็น 221,294 ลา้นบาท ส่งผลให้สภาพการแข่งขนัการก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซในปี 2561 ยงัคงสูง
ต่อเน่ืองจากปี 2559 อีกทั้งคู่แข่งขนัต่างชาติและผูรั้บเหมาก่อสร้างภายในประเทศทั้งขนาดกลางและใหญ่ต่างพยายามรักษาสัดส่วน
ปริมาณงานในมือไวใ้ห้มากท่ีสุดส่งผลให้เกิดการแข่งขนัด้านราคาอย่างรุนแรง ในด้านโครงการก่อสร้างทั่วไปและโครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ (Mega Project) มีการทยอยเปิดประมูลงานออกมากกว่าปีก่อนท าให้กลุ่มบริษทัฯมีโอกาสเขา้ร่วม
ประมูลโครงการขนาดใหญ่  และโครงการนวตักรรมใหม่ท่ีน าเคร่ืองจกัรเขา้มาด าเนินการแทนการใชแ้รงงาน   บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยไดรั้บโครงการใหม่เพ่ิมเติมในระหวา่งปี รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ลา้นบาท โครงการท่ีส าคญั เช่น งาน
ผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของปตท.โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum 
Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกัของโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกั
และท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นในถนนพระราม 3 ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนองจากกรุงเทพมหานครและการ
ไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ลา้นบาท และโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน จาก
บริษทั ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 600 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 
มีงานในมือรวม 17 โครงการ มูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้4,995 ลา้นบาท  

ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 2,305 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.39  มี
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,041 ลา้นบาท ขณะท่ีปีก่อนมีก าไรสุทธิ 93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา(ขาดทุน) ก าไร
สุทธิร้อยละ -88.55 และ 3.81 ตามล าดับ  สาเหตุหลกัของการเกิดขาดสุทธิมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันา
โครงการเหมืองแร่โพแทชของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม บริษทัฯ จึงไดต้ดัสินใจบนัทึกส ารองทาง
บญัชีและค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการท่ีเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างเหมืองแร่โพแทชประกอบดว้ย การตั้งหน้ีสูญและส ารองค่าเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม รวมเป็นมูลค่าท่ีกระทบต่อ
งบการเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่พิจารณารวมรายการดงักล่าว ผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทั
ร่วมจะมีก าไรสุทธิ 53.19 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.31   
 
2.  วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร  

 รายได้ 
- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 
                                                                                                                                                 (หน่วย : ลา้นบาท)     

รายได้จากการให้บริการ 
2561 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
- งานระบบท่อ 1,007.81 44.66 1,074.68 45.34 -66.87 -6.22 
- งานระบบวศิวกรรม 420.16 18.62 345.45 14.58 74.71 21.63 
- งานโยธา 828.68 36.72 950 40.08 -121.32 -12.77 

รวม 2,256.65 100.00 2,370.13 100.00 -113.48 -4.79 
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ล้านบาท

อตัราก าไร

(ขาดทุน)

ขั้นต้น

ล้านบาท

อตัราก าไร

(ขาดทุน)

ขั้นต้น
รายไดค้า่บริการก่อสร้าง 670.49 2,256.65

ตน้ทนุการให้บริการก่อสร้าง -1,055.53 -2,344.76

ขาดทุนขั้นต้น -385.04 -57.43% -88.11 -3.90%

ปรับ: ตน้ทนุโครงการ APOT ในไตรมาส 4 -467.95 -467.95

ก าไรขั้นต้น 82.91 12.37% 379.84 16.83%

ปี 2561ไตรมาส 4 ปี 2561

กรณีไม่รวมการรับรู้ตน้ทนุ APOT   

ท่ีเกิดในไตรมาส 4

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 2,256.65 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 113.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.79  รายได้
จากการให้บริการก่อสร้างลดลงมีท่ีมาจากความต่อเน่ืองของการรับโครงการใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่ของโครงการใหม่ท่ีส าคญัไดรั้บ
ในช่วงคร่ึงปีหลงัและยงัรับรู้รายได้ไม่มากนัก นอกจากนั้นแลว้ มีการปรับมูลค่างานของโครงการใหญ่ท่ียกมาจากปีก่อน คือ 
โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project ท่ีไดจ้ากบมจ. ปตท. จาก 3,725 ลา้นบาท เป็น 3,237.76 ลา้นบาท  
ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บงานเพ่ิมเติมจากภาคเอกชน 6 โครงการ มูลค่า 1,560.52 ลา้นบาท และจากภาครัฐ 4 
โครงการ มูลค่า 2,061.05 ลา้นบาท รวมทั้งส้ิน 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ลา้นบาท 

- รายได้จากการขาย 5.73 ลา้นบาท เป็นการจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่อุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณต าบลตาสิทธ์ิ 
อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561 

- รายได้จากดอกเบีย้รับและรายได้อื่น ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ 0.84 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 41.31 ลา้น
บาท รวมเท่ากบั 42.15 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 23.55 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.84 เน่ืองจากปีก่อนมีรายได้
จากการเคลมหนงัสือค ้าประกนัของผูรั้บเหมาร่วมรายหน่ึงจ านวน 39.40 ลา้น 

 
 ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างและการขาย  

- ต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 2,344.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 485.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.08  ในไตรมาส 4 บริษทัฯ ไดรั้บรู้ค่าใชจ่้าย/ภาระผกูพนั/ภาระอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ให้บริการแก่
บริษทัร่วม คือ บมจ. อาเซียนโปแตชชัยภูมิ (APOT) เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 468 ลา้นบาท         
(ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13.1) การพิจารณารับรู้ตน้ทุนดงักล่าวมีสาเหตุเดียวกบัจากการพิจารณาตั้งส ารองดอ้ยค่า    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ท่ีจะกล่าวในขอ้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  การรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวส่งผลให้ในไตรมาส 4 ปี 2561 
และทั้งปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเกิดขาดทุนขั้นตน้จากการก่อสร้าง 385.04 ลา้นบาท และ 88.11 ลา้นบาทตามล าดบั  ซ่ึงหาก
ไม่รวมการรับรู้ตน้ทุนจาก APOT ดงักล่าว  ในไตรมาส 4 และทั้งปี 2561 จะมีตน้ทุนจากการให้บริการก่อสร้าง 587.58  ลา้นบาท 
และ 1,876.81 ลา้นบาท และมีก าไรขั้นตน้จากการก่อสร้าง 82.91  ลา้นบาท และ379.84 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 
12.37 และ ร้อยละ16.83 ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต้นทุนจากการขาย 6.33 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชผ้ลิตน ้ าประปา 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 318.43 ลา้นบาท และ 21.29 ลา้นบาท ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 

23.48 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.87  ส่วนค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน 4.90 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะสั้น และ
ดอกเบ้ียหุน้กูท่ี้บริษทัฯ กูย้มืมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2561 มียอดเงินกูย้ืมระยะสั้นและหุ้นกูค้งเหลือ 580 
ลา้นบาท และ 180 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 1,212.73 ลา้นบาท ตามท่ี ในปี 2555 - 2559 บริษทัฯ ให้เงินกูย้ืมแก่ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชัน่
แนล ลิมิเตท็และ ทีอาร์ซี อินเวสเมน้ท ์ลิมิเตท็ (บริษทัยอ่ย) เพ่ือลงทุนหุน้สามญัของ APOT รวมจ านวน 7.05 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 
25.13 ของทุนท่ีช าระแลว้ของ APOT  ผลประกอบการของ APOT ท่ีผา่นมามีผลขาดทุนต่อเน่ืองประกอบกบัความล่าชา้ของแผนการ
พฒันาโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ียงัมีความไม่แน่นอนจากการไดรั้บเงินทุนสนบัสนุน จึงเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าท่ีมี
นยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อมูลค่าท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม  บริษทัฯ จึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมทั้งจ านวน (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 13.3) 
 หนีสู้ญ และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 365.69 ลา้นบาท เป็นการบนัทึกหน้ีสูญ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของยอดคงเหลือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงการ APOT ไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช าระ เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันาโครงการของ APOT ประกอบกับ APOT คา้งช าระค่างวดงานเป็น
เวลานาน   
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 2,040.57 ลา้นบาท ขณะท่ีงวดเดียวกนัของปี

ก่อนมีก าไรสุทธิ 92.78 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55 และอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 3.81 ตามล าดบั  สาเหตุหลกั
ของการเกิดขาดสุทธิมาจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัโครงการเหมืองแร่โพแทช การตั้งหน้ีสูญและส ารองค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม รวมเป็นมูลค่าท่ีกระทบต่อ      
งบการเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 2,093.76 ลา้นบาท ซ่ึงหากไม่พิจารณารวมรายการดงักล่าว ผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัร่วม
จะมีก าไรสุทธิ 53.19 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 2.31 

(หน่วย: ลา้นบาท)
ปี 2561

ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ -2,040.57
ปรับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั APOT:
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน 1,212.73
คา่ใชจ่้ายท่ีรับรู้เป็นตน้ทุนในไตรมาส 4 467.95
หน้ีสูญและส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 365.69
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 47.39 2,093.76
ก าไรสุทธิ (กรณีไม่รวมผลกระทบจาก APOT) 53.19  

 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 32.30 ลา้นบาท ลดลง 25.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.13 สอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละก าไรทาง
บญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีลดลง รายละเอียดภาษีเงินไดแ้สดงดงัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 
 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 

บริษทั ก าไรขั้นตน้ (ลา้นบาท) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ทีอาร์ซี -240.01 306.95 -2,328.69 101.91 
              -18.05% 25.26% -172.68% 7.60% 
สหการวิศวกร 117.58 170.17 91.23 112.34 
              13.92% 18.00% 10.29% 11.66% 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ 
สหการ     สหการสสหการ
สหการ 

24.66 19.28 19.89 15.95 
 29.75% 9.11% 23.40% 7.50% 
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บริษทั ก าไรขั้นตน้ (ลา้นบาท) ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลา้นบาท) 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย -88.72 510.42 -2,040.57 92.79 
 -3.90% 21.54% -88.55% 3.81% 

* หมายเหตุ: % ในท่ีน้ีคือ อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ 

- ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ในปี 2561  อยูท่ี่ร้อยละ  -3.90  ต ่ากวา่กวา่ก าไรขั้นตน้ในปี 2560 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 21.54 ก าไรขั้นตน้ของ แต่

ละบริษทัเป็นดงัน้ี 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ -18.05 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 

25.26 สาเหตุตามเหตุผลขา้งตน้ในหวัขอ้ตน้ทุนจากการใหบ้ริการก่อสร้าง 
- บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 13.92 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ18.00 ส่วนใหญ่งาน

ของบริษทัจะเป็นงานดา้นโยธาอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีใชป้ระมาณการตน้ทุนเฉล่ียท่ีร้อยละ 10 สาเหตุของก าไรขั้นตน้ท่ีลดลงจากปีก่อน 
เน่ืองจากปีท่ีแลว้ท าการปรับประมาณการตน้ทุนของโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการท่ีท างานสะสมไปมากกวา่ร้อยละ 95 ให้
ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริงจึงท าใหมี้ก าไรขั้นตน้สูงกวา่ปี 2561  

- กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 29.75 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 9.11 เน่ืองจาก
โครงการด าเนินงานแลว้เสร็จจึงปรับประมาณการตน้ทุนโครงการลดลงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริง 

-  ก าไรสุทธิ และก าไรของแต่ละส่วนงาน  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั  2,040.57 ลา้นบาท  ก าไรสุทธิลดลง 2,133.35 ลา้นบาท

จากปี 2560 ซ่ึงมีก าไรสุทธิอยูท่ี่  92.78 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างและก าไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดงัหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 34  ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน รายไดต้ามส่วนงานล าดบัจากมากไปน้อย คือการให้บริการ
ก่อสร้างระบบท่อ  งานโยธา การใหบ้ริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และรายได้
จากการขายและบริการอ่ืน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.55, 36.63, 18.57 และ0.25  ตามล าดบั โดยก าไรส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ
ก่อสร้างระบบท่อ   

 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 - 2561 ดงัน้ี  

ผลการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 
ของทอีาร์ซี 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
ทีใ่ช้อ้างองิ 

อตัราเงนิปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัรา (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงนิ/หุ้นปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ 
หลงัหัก 

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% 
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ผลการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 
ของทอีาร์ซี 
(ล้านบาท) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
ทีใ่ช้อ้างองิ 

อตัราเงนิปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

อตัรา (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงนิ/หุ้นปันผล 
ต่อก าไรสุทธิ 
หลงัหัก 

ส ารองตามกฎหมาย 
เงนิปันผล หุ้นปันผล เงนิปันผล หุ้นปันผล 

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% 

ปี 2561 -2,328.69 0.125 งดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 
 

3.  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 สินทรัพย์รวม 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจ านวน 3,055.78 ลา้นบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 จ านวน 1,542.60 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.55 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิม/ (ลด) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,342.15            2,599.12 (256.97) 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินทุนในการร่วมคา้ 24.62 1,266.36 (1,241.74) 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 640.97 684.74 (43.77) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 48.04 48.16 (24.07) 
รวมสินทรัพย ์ 3,055.78 4,598.38 (1,542.60) 

  
รายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัไดแ้ก่  

1. รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระเพ่ิมข้ึนจาก 854.29 ลา้นบาท เป็น 1,010.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 156.20 เกิดจากการออก
ใบแจ้งหน้ีส าหรับงานท่ีด าเนินการแลว้เสร็จในมูลค่าท่ีมากกว่า ณ ส้ินปีก่อน (รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระหมายถึง 
รายไดท่ี้รับรู้แลว้ แต่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสญัญา จึงยงัไม่ไดอ้อกใบแจง้หน้ี) 

2. เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลงทั้งจ านวนจาก 1,259 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัเห็นวา่ APOT (บริษทัร่วม) มีความ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตหลายประการ อาทิ เช่น ความเส่ียงจากการถูกเพิก
ถอนประทานบตัรในการท าเหมืองแร่โพแทช เพราะ APOT ไม่สามารถช าระผลประโยชน์พิเศษในการท าเหมืองแร่
ต่อภาครัฐตามท่ีขอตกลงในการขอประทานบตัรได ้สืบเน่ืองมาจากความล่าชา้และไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุน
เพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น และการได้รับสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพ่ือน ามาใช้ในการพฒันาโครงการเหมืองแร่ให้
ด าเนินการในเชิงพาณิชยไ์ดจ้นท าให้ APOT ประสบปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียนมีภาระหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่า
สินทรัพยห์มุนเวยีนจ านวนมาก บริษทัฯเห็นควรปรับลดมูลค่าของเงินลงทุนในAPOT ให้สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงใน
ปัจจุบนัจึงตั้งดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมทั้งจ านวน 
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 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  
     (หน่วย : ลา้บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561     31 ธนัวาคม 2560 เพ่ิม/ (ลด) 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,512.99 1,366.79 (146.20) 
เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 761.55 400.36 (361.19) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 78.22 75.41 (2.81) 
รวมหน้ีสิน 2,352.76 1,842.56 (51.02) 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 703.02 2,755.82 (2,052.80) 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 3,055.78 4,598.38 (1,542.60) 

 
- หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก 1,842.56 ลา้นบาทเป็น 2,352.76 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก

ธนาคาร เพื่อน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงาน  
- ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 2,755.82 ลา้นบาทเหลือ 703.02 ลา้นบาท โดยมาจากผลประกอบการของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย ส าหรับปี จ านวน -2,041.06 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2560 จ านวน 11.74  ลา้นบาท 

 4. สภาพคล่อง และความเพยีงพอของเงนิทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการด าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น การออกหุ้นกู ้

และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ีการกูย้มืเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการมกัเป็นการกูย้มืระยะสั้นถึงปานกลาง ในลกัษณะ Project 
Finance ซ่ึงปกติจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจ าค ้าวงเงิน จากสถานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษทัฯ 
และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัมีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัท่ีดีจนสามารถต่อรองยกเวน้เง่ือนไขเงินฝากค ้าประกนัวงเงินจาก
สถาบนัการเงินต่าง ๆ อีกทั้งบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการบริหารสภาพคล่องของกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่าย
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ   

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 82.26 ลา้นบาท 
ลดลงจากส้ินปีก่อน 254.11 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 2561 2560 2559 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (491.64) 339.21 (388.94) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (79.79) (59.99) (1,038.12) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 316.99 (56.32) 246.64 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน  0.33 4.44 0.02 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (254.11) 227.34 (1,180.40) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 336.37 109.03 1,289.43 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  82.26 336.37 109.30 
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การเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
- เงินสดสุทธิใชไ้ปกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 491.64 ลา้นบาท เกิดจากผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนั 
-  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 79.79 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุนในอุปกรณ์จ านวน 63.44 

ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในการก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภณัฑช้ิ์นงานโลหะ และการช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ี
เหลือของบริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั (SHC) จ านวน 15.30 ลา้นบาท ปัจจุบนั SHC  มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและ
ช าระแลว้ 40 ลา้น โดยบริษทัถือหุน้ผา่นบริษทัยอ่ยในสดัส่วนร้อยละ 51 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 316.99 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและบุคคลใน
วงจ ากดั โดยมีเงินสดสุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 481.45 ลา้นบาท เงินสดจ่ายสุทธิจากการช าระคืนหุ้นกูแ้ละออกหุ้นกู้
จ  านวน 121.08 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียหุน้กูจ้  านวน 20.40 ลา้นบาท และจ่ายเงิน
ปันผล 11.74 ลา้นบาท 

อตัราส่วนความเพยีงพอของทุน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2561 2560 2559 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 3.35 0.67 0.86 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.09 0.15 0.16 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า) -87.79 16.28 32.84 
ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้

 * อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หมายถืง หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของผูอ้อกหุ้นกูห้ารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 
**อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย หมายถึง ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูบ้วกดอกเบ้ียจ่าย ภาษี
เงินได ้ค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตดัจ าหน่ายค่าความนิยม ค่าตดัจ าหน่ายส่วนลด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหารดว้ย
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีไม่รวมดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากสญัญาเช่าการเงิน 

 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 3.35 เท่า 1.09 เท่าและ -87.79 เท่า ตามล าดบั  ภายใตข้อ้ก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูบ้ริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงิน 2 ประการไดแ้ก่ บริษทัฯตอ้งด ารงอตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระ
ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินกวา่  2  เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่ต ่ากวา่ 4 เท่า ทั้งน้ีจากผลกระทบ
ของการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญและการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัดงัท่ีกล่าวก่อนหนา้น้ีท าให้
บริษทัไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไวไ้ด ้บริษทัฯ ไดแ้กไ้ขปัญหาดงักล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
ทางลบต่อความน่าเช่ือถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคต ในเดือนภุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯไดแ้จง้ความ
ประสงคข์อไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบก าหนดดว้ยการท าค าเสนอซ้ือคืนหุ้นกู ้ 180 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนปี 2563 กบัผูถื้อ
หุน้กูทุ้กราย โดยก าหนดวนัช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียคา้งช าระใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูใ้นวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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6. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต  
การใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างแก่กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน ปิโตรเคมี และงานสาธารนูปโภคแก่ภาครัฐ มีการขยายตวัมาก

ของธุรกิจข้ึนอยู่กบันโยบายการเงินและการลงทุน แผนพฒันาประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางการเมืองในประเทศ การ
เปล่ียนแปลงรัฐบาลลว้นมีผลต่อความต่อเน่ืองของการผลกัดนัโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีผลต่อความเช่ือมัน่และการ
ตดัสินใจลงทุนของภาคเอกชน การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยงัข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ืองของการไดรั้บงานใหม่ ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์
ความแน่นอนได ้โดยลกัษณะงานก่อสร้างส่วนใหญ่ตอ้งผา่นการแข่งขนัคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ การประมูลราคา และการปฏิบติั
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดก่อนลงนามในการสัญญา บางโครงการท่ีคาดว่าจะเปิดประมูลก็ประกาศเล่ือนระยะเวลาออกไปจากสาเหตุ
หลายประการตามสภาวการณ์ของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น โครงการส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นโครงการขนาดกลางตั้งแต่ 200 ลา้นบาทข้ึนไป
จ าเป็นตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนขา้งสูงเพื่อจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าจา้ง
ส าหรับการใหบ้ริการก่อสร้างภายหลงัจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงานภายในระยะเวลาท่ีใหเ้ครดิตเทอม  บริษทัฯ จึงมีนโยบายใน
การขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนัการเงินและจดัหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเช่ือวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ไป
จากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตามแนวโน้มการปรับข้ึนของอตัราดอกเบ้ียอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯท่ีตอ้งรับภาระ
จดัหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆจนกวา่จะไดรั้บช าระค่างานจากเจา้ของโครงการ 
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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 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ แลว้ 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 
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เอกสารแนบ 1 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. นางไพจติร รัตนานนท์ (อาย ุ63 ปี) 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  25 เมษายน 2548 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:    13 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561: 6/7 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561: 28.660% (1,766,385,830 หุน้)  
                                                                                              ถือหุน้ โดยตรงและโดยออ้มผา่น 

บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 50.50 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นมารดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี 

    บริหาร และนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและผูอ้  านวยการสายงาน  
    บริหารองคก์ร 
 

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 าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 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  

(ประเทศฮ่องกง) 
ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง 
ๆ 

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 ุ55 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   13 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7/7 4/4 3/3 2/2 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:    0.092% (5,692,497 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 
- ส.ค. 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
- 2548 - ก.ค. 2557 กรรมการตรวจสอบ 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 4 แห่ง  

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั สตาร์สไมโครอิเลก็ทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
“SMT” 

ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 

กรรมการอิสระ   
กรรมการตรวจสอบ และ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) “PJW” 

สินคา้อุตสาหกรรม 
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ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) “UAC” 

สินคา้อุตสาหกรรม 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
“GTB” 

สินคา้อุตสาหกรรม 

   
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 ุ65 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   18 มิถุนายน 2552 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   9 ปี 6 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

7/7 4/4 3/3 1/1 2/2 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  0.066% (4,049,999 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) 
“BBL” 

ธนาคารพาณิชย ์
 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ 
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บริษทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั (มหาชน) 
“KWC” 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 

2551 - 2558 กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 
“UOB” 

ธนาคารพาณิชย ์
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั พลงัโสภณ จ ากดั ผลิตน ้ ามนัปิโตรเลียม และแก๊ส

ธรรมชาติ 
2552 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั เค.ดบับลิว.ซี.คลงัสินคา้ จ ากดั บริการสาธารณูปโภค 
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 ุ64 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   24 กมุภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   2 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

7/7 4/4  3/3 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:   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) รุ่น 53/2550 
สถาบนัฝึกอบรมดา้นส ารวจและผลิตปิโต
เลียม กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

การปฏิรูปองคก์ร 

ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน โครงการพฒันานกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง 
สถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2559 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  
จ ากดั (มหาชน) “TSTE” 
 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
  

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการและความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) “EGCO” 
 

พลงังานและสาธารณูปโภค 

 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 

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

บุคลากรดา้นปิโตรเลียม 
 

ฝึกอบรมบุคลากรท่ีท างานใน
ธุรกิจส ารวจ และผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2557 - 2558 อธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

2556 - 2557 รองอธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

2551 - 2556 ผูอ้  านวยการส านกับริหาร
กลาง 

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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5. รศ. พเิศษ เสตเสถียร  (อาย ุ62 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
และกรรมการบรรษทัภิบาล 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:     25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:     13 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือน
ธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

7/7 3/3 1/1 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:   0.066% (4,049,999 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)  
“SCB” 

ธนาคารพาณิชย ์

2534 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จ ากดั 
(มหาชน) “TIW” 

ผลิตสงักะสี 

    
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี  
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6. นายสมยั ลีส้กลุ   (อาย ุ63 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร  
  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   11 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 

6/7 1/1 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  1.102 % (67,905,961หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นบิดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

และนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหาร
องคก์ร 

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 ์รุ่น 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 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - 
2559 - ปัจจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และประธานบริหาร
สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) 

เหมืองแร่โพแทช 

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  
(ประเทศฮ่องกง) 

ลงทุน และเขา้ประมูลงานใน
โครงการต่าง ๆ 

 กรรมการ TRC Investment Limited  
สาธารณรัฐมอริเชียส 

ลงทุน และเขา้ประมูลงานใน
โครงการต่าง ๆ 

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 ุ58 ปี)  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร กรรมการจดัการ  
และรักษาการผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   9 สิงหาคม 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   11 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจดัการ 

7/7 3/3 1/1 2/2 1/1 2/2 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:    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 และผูอ้  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 กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) “AQUA” 
 

บริการส่ือและส่ิงพิมพ ์

 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง 

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

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 

(มหาชน) 
เหมืองแร่โพแทช 

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 ุ35 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการจดัการ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  กรรมการบริหารความเส่ียง  
กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   5 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจดัการ 

7/7 3/3 2/2 1/1 2/2 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  0.114% (7,019,999 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -    เป็นบุตรของนายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธาน   

     กรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ  
- เป็นพ่ีชายของนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ และผูอ้  านวยการ 
     สายงานบริหารองคก์ร 

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)  

- 2561 - ปัจจุบนั  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- ก.พ. - ก.ย. 2561  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ   
- 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 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ 

จ ากดั 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 

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/กจิการที่เกีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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9. นางสาวภาวติา ลีส้กลุ (อาย ุ32 ปี) 
กรรมการ กรรมการจดัการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร   
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 8 สิงหาคม 2561 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2561) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2561: 
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการจดัการ 

1/1 * 2/2 
*ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  0.184% (11,343,479 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 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2018 
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)  

- สิงหาคม 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ 
- 2559 – ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

   รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
    รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
    รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย 

- 2558 – 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
- 2557 – 2558  เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ืออาวโุส 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:     

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2556 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) “GOLD” 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

  
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง     

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

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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10. นายโลห์ องิ ค ี (อาย ุ61 ปี) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กรรมการจดัการ และกรรมการบริหาร 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:    0.021% (1,315,574 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)  

- ต.ค. 2561 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการและรักษาการผูอ้  านวยการสายงานวศิวกรรม 
- 2560 – ก.ย. 2561  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
- 2558 - ส.ค. 2561  กรรมการ   
- 2558 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร และกรรมการจดัการ 
- 2556 – 2560  ผูอ้  านวยการโครงการ 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  ไม่มี 

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 

   
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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11. นายเชวง รีศรีกติต์   (อาย ุ60 ปี) 
กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  0.009% (532,439 หุน้)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

- 2560 - ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
- 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ 
- 2556 - 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. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  (อาย ุ51  ปี) 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์อาวโุส และเลขานุการบริษทั 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม :   

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Accreditation Program (DAP) 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: 2 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) 

เหมืองแร่โพแทช 

2556 - ม.ค. 62 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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13. นางสาวเรวด ีอาจหาญ  (อาย ุ50  ปี) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  0.019% (163,249 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 2561 

 

บริษัทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ 

บจก. 
สหการ
วศิวกร 

บจก. 
ทอีาร์ซี 
ยูทลิิตี ้

บจก. 
เอสเอช  

ครอสซ่ิงส์ 

TRC 
International 

Limited 

TRC 
Investment 

Limited 

TRC 
Engineering 

LLC 

TRC  
Middle 

East 
LLC 

บมจ.
อาเซียน
โปแตช
ชัยภูมิ  

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,  X,         
2. รศ.ดร.เอกชยั  
    นิตยาเกษตรวฒัน์ 

XX, /         

3. นายอรุณ จิรชวาลา A, /         
4. นางพวงทิพย ์ศิลป
ศาสตร์ 

A, /         

5. รศ.พเิศษ เสตเสถียร /         
6. นายสมยั ล้ีสกลุ XXX, /, , 

M 
/,      X,  X,  XXX,/, 

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

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ /, //, , M /, , M /,  /,      / 
9. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ /, M  /,        

10. นายโลห์ คิง อี  //, M         
11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ M /        
13. นางสาวอุ่นเรือน  
      สุจริตธรรม 

M         

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ M         

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 2561 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการด าเนินงาน 
ทีม่นีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

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

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

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั 
แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจัดการสามารถน าขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     
 บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวซอร์ร่ี จ ากดั ในการท าหนา้ท่ีหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายใน  
 ช่ือ:    นายสุวทิย ์จนัทร์อ าพร 

การศึกษา:  ปริญญาโท คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

     ประกาศนียบตัร ตรวจสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 คุณวฒิุทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 ประสบการณ์การท างาน:  

   ปัจจุบนั: 
กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 

   อดีต 
ผูช่้วยผูส้อบบญัชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั และ  

บริษทั ไอบีเอม็ คอร์ปอเรชั้น จ ากดั ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั 

 ประวติัการฝึกอบรม:  - COSO ERM 
- Risk Management 
- โครงการหลกัสูตร CIA Review 
- การปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 
- การจดัท ากระดาษท าการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 
- การสอบทานกระบวนการจดัท าและติดตามการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ 
- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting 
- Thailand IFRS Conference 
- การจดัท าบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการ
อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

อืน่ๆ 

-ไม่มี- 

 

 


