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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงาน

รับเหมาก่อสร้างอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ยงานการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างหรือ 

EPC  โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในดา้นงานวางระบบท่อ (ทั้งท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อนํ้ า ท่อปิโตรเคมี)  และการ

รับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจพฒันาโครงการและ

การลงทุน  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความเช่ียวชาญงานโยธาและระบบงาน

สาธารณูปโภค  กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การขยายฐานเงินทุนและการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 ไดข้ยายไปสู่งานนวตักรรม

ใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้างคลงัสินคา้อจัริยะ ดว้ยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลูกคา้หลกัของ

กลุ่มบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในธุรกิจพลงังาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 

บริษทัฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ภายใตช่ื้อยอ่ “TRC” เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 และยา้ย

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันา

อสังหาริมทรัพย ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556  และตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัให้หลกัทรัพย์

ของบริษทัฯ อยูใ่นหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร  

บริษทัฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายทุกปี ทั้ งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เห็นควรให้คงไวต้ามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ได้

อนุมติัวสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์รไว ้ดงัน้ี 

 

วสัิยทศัน์ 

มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมและตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้(CLMVT*) 

* ประกอบดว้ยประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย  

พนัธกจิ 

1. สร้างผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนืและบริหารงานอยา่งโปร่งใส 

2. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภยัและนาํมาซ่ึงความสาํเร็จของธุรกิจลูกคา้ 

3. บริหารจดัการธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

4. สร้างเสริมบรรยากาศการทาํงานใหดี้ท่ีสุดและเป็นองคก์รท่ีมีการปฏิบติัการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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ค่านิยมองค์กร 

1. B = Be Innovative นวตักรรมนาํองคก์ร  

2. E = Energetic  ขบัเคล่ือนอยา่งมีพลงั  

3. T = Target-Oriented มุ่งสู่ผลลพัธ์  

4. R = Respect & Trust เคารพกนัและกนั เช่ือมัน่ไวใ้จ  

5. C = Commitment  มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อสงัคม  

 

2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั  

กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ปี 2558  

• บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญั 4 โครงการ ดงัน้ี 

1. บริษัทฯ: โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ลา้นบาท (ต่อมาในปี 2562 มีการปรับมูลค่าโครงการเป็น 3,241 ลา้นบาท) 

2. บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั:  

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ช่วงท่ี 1 จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง และ         

การประปานครหลวง มูลค่างาน 1,089.32 ลา้นบาท 

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อาํเภอเกาะสมุย จังหวดั           

สุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ 

มูลค่างาน 855.23 ลา้นบาท 

- โครงการงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเสน้พอง     

(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 เป็นกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป 

• เดือนเมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 มีมติท่ีสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและ

เสนอขายหุน้กู ้และการปรับสิทธิ ESOP-W2 ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท  

- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 500 ลา้นบาท  

- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัจาํนวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท            

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 423,741,039 บาท 

- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัแบบมอบอาํนาจทัว่ไปจาํนวนไม่เกิน 330,461,068 หุน้ 

- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 423,741,039 บาท เป็น 655,358,932.25 บาท 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน  1,852,943,146 หุน้ เพ่ือรองรับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหก้บั

บุคคลในวงจาํกัด รวมถึงบุคคลท่ีได้จองซ้ือหุ้นกู ้การจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W2 
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• เดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท 

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท 

- ออกหุน้ปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2557 ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จาํนวน 830,537,602 หุน้ 

• เดือนกรกฎาคม 2558  

- ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่าย

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

- เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 330,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กบับุคคลในวงจาํกดั 16 ราย ไดรั้บเงินค่าหุ้นเพ่ิม

ทุนสุทธิจาํนวน 713.09 ลา้นบาท 

- บริษทัฯ ลงทุนซ้ือท่ีดินท่ีอาํเภอมาบข่า จงัหวดัระยอง เน้ือท่ี 5 ไร่ เพ่ือก่อสร้าง Fabrication Shop ใช้ในการจัดเก็บ 

รักษา และซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร รวมถึงรองรับโครงการขนาดใหญ่และการขยายธุรกิจในอนาคต 

• เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวลั SET Awards 2015 จํานวน 2 รางวลั คือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการ

ดาํเนินงานดีเด่นและรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น 

• ในระหวา่งปี 2558 มีการลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) (“APOT”)  ดงัน้ี 

- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซ้ือหุ้น APOT เพ่ิมจาํนวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท   

คิดเป็นจาํนวนเงิน 50,000,000 บาท ทาํให ้TRC International Limited ถือหุน้ใน APOT จาํนวน 750,000 หุน้  

- วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2558 มีมติอนุมติัให ้TRC Investment Limited บริษทั

ยอ่ยท่ีสาธารณรัฐมอริเชียส ซ้ือหุ้น APOT จาํนวนไม่เกิน 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 จาํนวน 355 ลา้นบาท และวนัท่ี 30 ตุลาคม 

2558 ไดรั้บโอนหุน้ APOT จาํนวน 1,775,000 หุน้  

ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 2558 เพ่ิมเป็นร้อยละ 12.25 ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย 

TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC International Limited ร้อยละ 3.64 ท่ีทุนชาํระแลว้ 2,060.84 ลา้นบาท 

• บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยและจดทะเบียนเพ่ิมทุน ดงัน้ี 

- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จาํกดั” (“CR3”) ร่วมกบั China Railway No. 3 

Engineering Group Co., Ltd. พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ท่ี ร้อยละ 51 

วตัถุประสงค์เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัดังกล่าวไม่ได้เขา้

ประมูลงานและไม่มีแผนการดาํเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจัดการจึงดาํเนินการปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหาร

จดัการและไดช้าํระบญัชีแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2558 

- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “กิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกบับริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) สัดส่วนการ

ลงทุนของสหการวศิวกรอยูท่ี่ร้อยละ 49 เพ่ือดาํเนินโครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินงาน

ของกิจการร่วมค้าทั้ งหมด โดยบริษัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกําไรและขาดทุน และความ

เสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการดาํเนินการ 

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท  
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• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 4-7 จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเกิด

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 และทุนท่ีชาํระแลว้ 565,345,762 บาท 

 

 ปี 2559  

• เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ 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 สําหรับงาน 

Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานสํารวจพ้ืนท่ีมูลค่างาน 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 บริษทัย่อยท่ีสาธารณสุลต่านโอมาน เน่ืองจากบริษทัทั้งสองมิไดด้าํเนินโครงการใด ๆ ตั้ งแต่ปี 2558 

และไม่มีแผนการเขา้ประมูลงานเพ่ิมเติม 

• เดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯ ออกหุ้นกูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 200 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

• เดือนเมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

- อนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กบับุคคลในวงจาํกดัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้กูข้องบริษทัฯ 

ท่ีเสนอขายในวงจาํกดัเป็นจาํนวนไม่เกิน 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  

- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,245,665,282 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีออกใหก้บับุคคลในวงจาํกดัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้กู ้และการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2  

• เดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท 

- ออกหุน้ปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จาํนวน 570,436,077 หุน้ 

• TRC Investment Limited ลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญั APOT โดยไดจ่้ายค่าหุน้งวดท่ี 2 - 4 จาํนวน 905 ลา้นบาท และไดรั้บ

โอนหุ้น APOT จาํนวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22  (ถือเป็น

บริษทัร่วมของบริษทัฯ )  ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International 

Limited ร้อยละ 2.79 ท่ีทุนชาํระแลว้ของ APOT ณ ส้ินปี 2559 ท่ี 2,688.31 ลา้นบาท   

• บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม - 31 

ธนัวาคม 2559) 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 8 - 9 (คร้ังสุดทา้ย) จาํนวนหุ้น

เพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 641,998,220 บาท 
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ปี 2560 

• บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ลา้นบาท โดยมี

โครงการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

บริษทัฯ:  

- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษทั 

ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ลา้นบาท 

- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 

229.28 ลา้นบาท 

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

ลา้นบาท  

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั:  

- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา

นครหลวง และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท  

- โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท  การไฟฟ้านครหลวงและ

การประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ลา้นบาท  

• ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

5,135,985,760 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  

- อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 733,712,250 หุน้ จากทุนจด

ทะเบียน 641,998,220 บาท เพ่ิมเป็น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5,869,698,010 หุน้  

- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 733,712,250 หุน้ เพ่ือรองรับการออกหุน้ปันผล 

• เดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท 

- ออกหุน้ปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2559 ในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จาํนวน 733,707,536 หุน้ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 733,711,662.00 บาท 

• เดือนมิถุนายน 2560 บริษทัฯ จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ “บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จาํกดั” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการ

สัมปทานประปาจากองค์การบริหารส่วนตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ลา้นบาท 

โดยโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561   

• เดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ออกหุ้นกู้ให้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อายุ 1 ปี อตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

• เดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม (ISO14001:2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS18001:2007) จาก SGS 

(Thailand) Company Limited 
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• เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั ร่วมกบั Huayuan 

Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พนัธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49  

ตามลาํดบั ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด 

และงานขดุเจาะอุโมงค ์

• บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหน่ึงในหลกัทรัพยใ์นการคาํนวณดัชนีราคา sSET Index หรือดัชนีราคาท่ีสะทอ้นความ

เคล่ือนไหวของราคาหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีตั้ งข้ึนใหม่ ท่ีอยู่

นอกเหนือดชันี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสมํ่าเสมอ และมีสดัส่วนผูถื้อหุน้ราย

ยอ่ยตามท่ีกาํหนด  โดยบริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกในการคาํนวณ sSET Index อยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 - 2561 และคร่ึงปี

แรกของปี 2562 ดว้ย 

• บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2560 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ปรับข้ึนจากระดบั “ดีมาก” และในปี 2561 ยงัสามารถคงระดบัดีเลิศต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง   

• ในระหวา่งปี 2560 APOT บริษทัร่วม มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงัน้ี 

- เดือนมีนาคม 2560 APOT ไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากกระทรวงการคลงัจาํนวน 80 ลา้นบาท เป็นการชาํระค่าหุ้น

เพ่ิมทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จาก 2,688,308,700 

บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ทาํให้ 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

เป็นไปตามมติการเพ่ิมทุนอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

 

ปี 2561 

• บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ลา้นบาท  

บริษทัฯ:  4 โครงการ รวม 924.88 ลา้นบาท โครงการสาํคญัไดแ้ก่ 

- งานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผู ้รับเหมาก่อสร้างหลักของ

โครงการ ลกัษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block 

Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ลา้นบาท ระยะเวลา 33 เดือน 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ลา้นบาท โครงการสาํคญัไดแ้ก่ 

- โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นในถนนพระราม 3 

ร่วมกบัโครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง จากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน

รวม 1,524.37 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั 

- โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืน จากบริษทั ปตท.นํ้ ามนัและการคา้ปลีก 

จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 600 ลา้นบาท ระยะเวลา 450 วนั 

• เดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   

• เดือนเมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 9 - 
 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

5,869,698,010 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  

- อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 293,484,664 หุ้น จากทุน         

จดทะเบียน 733,711,662 บาท เพ่ิมเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 6,163,177,960 หุน้  

- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 6,163,177,960 หุน้ เพ่ือรองรับการออกหุน้ปันผล 

• เดือนพฤษภาคม 2561 บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท 

- ออกหุน้ปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2560 ในอตัรา 20 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จาํนวน 6,163,177,960 หุน้ 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 770,395,728.12 บาท 

• เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ไดมี้หนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัฯ หยดุการก่อสร้างโครงการท่ี APOT วา่จา้งบริษทัฯ ทั้งหมด และ

ขอยกเลิกสญัญาโครงการปรับปรุงอุโมงคเ์อียง 

• สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตหลายประการของ APOT ซ่ึง

เป็นบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บค่างวดงานท่ี APOT 

คา้งชาํระ และไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีเคยคาดการณ์  บริษทัฯ จึงพิจารณาบนัทึกสาํรองต่าง ๆ สําหรับ

เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน รวมทั้งรับรู้ค่าใชจ่้าย/ภาระผูกพนั/ภาระอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ 

ให้บริการแก่ APOT เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

อยา่งมีนยัสาํคญั และส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินท่ีให้ไวก้บัผูถื้อหุ้นกู ้ ในเดือนมีนาคม 2562 

บริษทัฯ จึงไดด้าํเนินการขอไถ่ถอนหุน้กู ้180 ลา้นบาทคืนก่อนกาํหนด 

ปี 2562 

• เดือนมิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562  มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 770,397,245 บาท เป็น 770,395,728.12 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจํานวน 

6,163,165,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  

- อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,423,981,013 หุน้ จากทุน

จดทะเบียน 770,395,728.12 บาท เพ่ิมเป็น 1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 9,587,146,838 

หุน้  

- อนุมติัการการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 3,423,891,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพ่ือเสนอขายให้กบัผู ้

ถือหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 5 หุน้ใหม่ ท่ีราคาเสนอขาย 0.125 บาท 

- อนุมติัการโอนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 1,041,739,823 

บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

• เดือนกรกฎาคม 2562  

- บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

1. ลดทุนจดทะเบียนเป็น 770,395,728.12 บาท 

2. เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,198,393,354.75 บาท 
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3. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 3,423,981,013 หุน้ เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 5 หุน้

ใหม่ ณ ส้ินปี 2562  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 1,198,393,354.75 บาท 

- บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

• เดือนสิงหาคม 2562 บริษทัฯไดล้งนามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) (AGE) และบริษทั 

แอพไพลแอน๊ซ์ เทคโนโลย ีซพัพลายส์ จาํกดั (APTECH)  ในการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือดาํเนินธุรกิจจดัหาและใหบ้ริการ

ดา้นสาธารณูปโภคใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม บริษทัร่วมทุนไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนบริษทัในนาม บริษทั แอท เอนเนอจี 

โซลูชั่นจํากัด (AT Energy)  ณ ส้ินปี 2562   AT Energy มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนชําระแล้ว 50.75     

ลา้นบาท  สดัส่วนการถือหุน้ระหวา่ง TRC AGE และ APTECH เป็นร้อยละ 50 : 50 : 0 ตามลาํดบั 

• เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2562 ในระดบั “ดีเลิศ”  จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม 

• เดือนธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบั

บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจธุรกิจด้านการให้บริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ 

ควบคุมผา่น IOT ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

• บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งส้ิน 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,660.80 ลา้นบาท  

บริษทัฯ: 2 โครงการ รวม 2,222.75 ลา้นบาท โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั มูลค่างาน  389.75 

ลา้นบาท ระยะเวลา 480 วนั 

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรี จากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาค

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 1,833 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดือน 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั: 7 โครงการ รวม 4,438.05 ลา้นบาท โครงการสาํคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวง

หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากสาํนักก่อสร้างทางท่ี 2 กรมทางหลวง มูลค่างาน 558.88 ลา้นบาท ระยะเวลา 

690 วนั 

- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก จากการไฟฟ้านครหลวง 

มูลค่างาน 2,205.42 ลา้นบาท ระยะเวลา 1,260 วนั 

- โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูนํ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5+500.000 – กม.10+700.00 จากสํานัก

ก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 633.01 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั  

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูนํ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 ช่วง กม.28+030.000 – กม.30+300.00 สาํนกัก่อสร้าง

ทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 293.69 ลา้นบาท ระยะเวลา 720 วนั 

- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการพระราม 4 จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 

517.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 630 วนั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายได้ ดาํเนินการโดย 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นของ

บริษทัฯ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จํานวนงิน 

(ลบ.) 

ร้อยละ จํานวนงิน 

(ลบ.) 

ร้อยละ จํานวนงิน 

(ลบ.) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ

ก่อสร้าง 
บริษทัฯ 

 
958.60 27.98 924.94 40.14 861.67 35.37 

1.1 รายไดจ้ากใหบ้ริการ

ก่อสร้างระบบท่อ  

กิจการร่วมคา้    

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

30% - - - - 1.40 0.06 

       

กิจการร่วมคา้ 

ไฮโดรเทค็ สหการ 

49%* - - 82.87 3.60 211.62 8.69 

รวม 958.60 27.98 1,007.81 43.74 1,074.69 44.12 

1.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 

 

388.57 11.34 387.83 16.82 52.02 2.13 

ระบบวศิวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานใน 
สหการวศิวกร 99.99% - - 32.32 1.40 293.42 12.05 

อุตสาหกรรมพลงังาน         

และปิโตรเคมี 

  

      

รวม 388.57 11.34 420.15 18.22 345.44 14.18 

1.3 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 

 

- - 16.42 0.71 298.17 12.24 

           ก่อสร้างงานโยธา สหการวศิวกร 99.99% 2,017.51 58.88 812.26 35.25 651.83 26.76 

รวม 2,017.51 58.88 828.68 35.96 950.00 39.00 

1.4 รายไดจ้ากการขายและ 

     ใหบ้ริการอ่ืน 

บริษทัฯ  0.72 0.02 - - - - 

รวม 0.72 0.02 - - - - 

รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้างและการให้บริการอ่ืน 3,365.40 98.22 2,256.64 97.92 2,370.13 97.30 

1. รายได้จากการให้บริการอ่ืน ทีอาร์ซี ยูทิลิตี ้ 99.97% 13.06 0.38 5.73 0.25 - - 

3. ดอกเบีย้รับ 1.66 0.05 0.84 0.04 1.34 0.06 

4. รายได้อ่ืน 46.49 1.36 41.31 1.79 64.36 2.64 

รวมรายได้ 3,426.61 100.00 2,304.52 100.00 2,435.83 100.00 

* กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและบริการ 

• บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครบถว้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยงานออกแบบวิศวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงาน
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ก่อสร้าง โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้าน

อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในลกัษณะท่ีเป็นผูรั้บเหมาโดยตรง 

(Main Contractor) และเป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub-Contractor) นอกจากน้ียงัร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศใน

การเขา้ประมูลงานในลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมทํางาน (Consortium) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์

คุณสมบติัหรือเง่ือนไขตามท่ีลูกคา้กาํหนดในการเขา้ร่วมประมูลงาน 

นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัแลว้บริษทัฯ แสวงหาโอกาสและเพ่ิมศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจเพ่ือให้

กลุ่มบริษทัฯ มีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ดว้ยการรับรู้รายไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง

เพียงอยา่งเดียว  ดว้ยธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน วตัถุประสงค์เพ่ือการเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีโอกาสเติบโตในระยะ

ยาว และนาํมาซ่ึงผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพอใจ  เร่ิมจากในปี 2560 จดัตั้งบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลลิต้ี จาํกดั 

(TRC-UT)  เพ่ือประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจาก

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จและเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นเดือน

มีนาคม 2561 โดยในปี 2562  TRC-UT มีผลกาํไรสุทธิ 1.89 ลา้นบาท ต่อมาในช่วงคร่ึงปีหลงั 2562 บริษทัฯเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั แอท 

เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั (AT Energy)  เพ่ือดาํเนินธุรกิจธุรกิจจดัหาและให้บริการดา้นสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเขา้

ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอ็กซ์เซน้ส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั จดัตั้ง บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จาํกดั (Olive) เพ่ือดาํเนิน

ธุรกิจธุรกิจดา้นการให้บริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่าน IoT ทั้ง AT Energy และ Olive อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ ยงัไม่ได้

ประกอบการในเชิงพาณิชย ์

ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

1. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง 

บริษทัฯ ใหบ้ริการงานก่อสร้างดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.1 งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ 

บริษทัฯ ให้บริการงานวางระบบท่อท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อนํ้ า ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นตน้  

โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นอยา่งมาก ลกัษณะงานประกอบไปดว้ยงาน

วางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดันก๊าซและงานก่อสร้างสถานีวดัปริมาตรก๊าซ เป็นตน้ บริษทัฯ มีทีมงานวิศวกรท่ีมี

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางสูงสุด 30 น้ิว รวมถึง

งานวางท่อระบบท่อก๊าซข้ามจังหวดั หรือ Provincial Gas Pipeline  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission 

Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการ

ขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 1 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 28 น้ิว ดว้ยการขดุเปิดหนา้ดินแลว้ลอกวสัดุท่ีหุม้ท่อ

เดิมและทาํการเคลือบท่อใหม่ เพ่ือให้มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ไดเ้ป็นอยา่งมาก 

กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ ในงานก่อสร้างงานวางระบบท่อ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เช่น บริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน) บริษัท ปตท.จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกัด บริษทั ไออาร์พีซี จาํกัด (มหาชน) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จาํกัด (มหาชน) เป็นตน้  กลุ่มบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

(มหาชน) เช่น บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั  กลุ่มบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) เช่น บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั   

1.2 งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ี

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเร่ิมตั้ งแต่งานออกแบบ

วิศวกรรม งานจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้ งเคร่ืองจักร กลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มบริษัท บางจาก            
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คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) เช่น บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั  กลุ่มบริษทั ปตท. เช่น บริษทั ปตท. นํ้ ามนัและการคา้ปลีก 

จาํกดั บริษทัไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้    

2. ธุรกจิพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยนืจึงกาํหนดให้มีธุรกิจพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุน ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินโครงการเม่ือโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและดาํเนินการในเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัจะเป็นการสร้าง

โอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเน่ืองจากโครงการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนอีกดว้ย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของ

บริษทัฯ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจดา้นพลงังาน เป็นตน้ ปัจจุบนัมีโครงการท่ี

ไดรั้บการพฒันาเพ่ือการลงทุน ดงัน้ี 

2.1 การพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุนในธุรกจิสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

บริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสจากการท่ีรัฐบาลไดส่้งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษ

ต่างๆ เพ่ือจูงใจนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายงัพ้ืนท่ี EEC ส่งผลให้เกิดการจา้งงานและ

ความตอ้งการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต   บริษทัฯ จึงไดล้งทุนในกิจการผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปาชุมชน

ตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โดยการจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลลิต้ี จาํกดั โดยไดเ้ร่ิมประกอบการใน

เชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561    

2.2 การพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุนในธุรกจิสัมปทานกบัภาครัฐ 

บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีอาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ โดยเขา้ถือหุ้นจาํนวนร้อยละ 

25.13 ในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) (“APOT”) โดยใชบ้ริษทัยอ่ยท่ีต่างประเทศ  โดยในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

APOT ไดรั้บอนุมติัประทานบตัรทาํเหมืองแร่ใตดิ้นจากกระทรวงอุตสาหกรรม อายปุระทานบตัร 25 ปี โดยมีเป้าหมายกาํลงัผลิตแร่

โพแทชเพ่ือใชใ้นการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ลา้นตนัต่อปี เพ่ือลดการพ่ึงพิงการนาํเขา้แร่โพแทช 7-8 แสนตนัต่อปี  สาํหรับการ

ผลิตส่วนเกินท่ีเหลือจะทาํการส่งออกไปต่างประเทศเพ่ือขยายโอกาสในการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน  

2.3 การพฒันาโครงการด้านพลงังาน 

บริษทัฯ เขา้ลงนามสัญญาร่วมทุนกบั AGE  จดัตั้งบริษทัร่วมทุน ช่ือ AT Energy ทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท โดย 

TRC และAGE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพ่ือประกอบธุรกิจหลักด้านพลงังาน และธุรกิจการจดัหาและให้บริการด้าน

สาธารณูปโภค โดยเฉพาะดา้นพลงังานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป เช่น การผลิตและจาํหน่าย ไอนํ้ า ไฟฟ้า และนํ้ าใชส้าํหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ การเขา้ร่วมทุนดงักล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดระหวา่งกนั เน่ืองจากผูร่้วมทุนมีความเช่ียวชาญ

และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นการก่อสร้างอยา่งครบวงจร การจดัหาแหล่งเช้ือเพลิง และการให้บริการออกแบบและซ่อม

บาํรุง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสาธารณูปโภค และยงัทาํใหส้ามารถขยายฐานลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน 

2.4 การพฒันาโครงการด้านนวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสําคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงปลอดภยัและ

พฒันาสังคมทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและภาคผูบ้ริโภค ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงการ

เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีดีและมีความครอบคลุมทัว่ประเทศ รวมถึงการประยกุตใ์ชง้าน Big data analytics ทาํให้เพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขนัในดา้นความรวดเร็ว แม่นยาํ ใหข้อ้มูลท่ีทนัต่อการตดัสินใจและทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน บริษทัฯเห็นวา่

การลงทุนธุรกิจดา้นนวตักรรมเทคโนโลยยีงัมีโอกาสเติบโตอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯจึงเขา้ลงนามสญัญาร่วมทุนกบับริษทั เอก็ซ์เซน้ส์ 

อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั (XSense) เพ่ือจดัตั้งบริษทัร่วมทุนดาํเนินธุรกิจดา้นการให้บริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคุม

ผา่นระบบ IoT ภายใตช่ื้อ บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจาํกดั 
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• บริษัท สหการวศิวกร จาํกดั  

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั (“SKW”) เดิมช่ือ บริษทั สหวศิวกรรม ยไูนเต็ดเอน็จิเนียร่ิงส์ จาํกดั ก่อตั้งในปี 2497 ดว้ยทุน

จดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คาํประกอบ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  กิจการของสหการวศิวกร เติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกรเร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน จนปี 2543 ได้เข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการและประสบ

ความสาํเร็จสามารถดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ในเดือนมีนาคม 2547 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของ

สหการวิศวกร  ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุ้นเดิมของสหการวิศวกรไดท้าํรายการแลกหุ้นกบับริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) ทาํให้สหการวิศวกรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา ปัจจุบนั บริษทั สหการวศิวกร 

จาํกดั มีทุนจดทะเบียน และทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 500 ลา้นบาท 

สหการวิศวกรเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีข้ึนทะเบียนและได้รับการจัดลาํดับชั้นเป็นผูรั้บเหมางานก่อสร้างชั้น 1 จาก

หน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรัพยากรนํ้ า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ไดรั้บการคดัเลือกจากกรมทางหลวงในการปรับระดับจากผูรั้บเหมางานก่อสร้างชั้น 1 เป็น

ผูรั้บเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ ซ่ึงไม่มีขอ้จาํกดัเง่ือนไขมูลค่าโครงการในการเขา้ประมูลงานและสามารถประมูลงานไดทุ้กประเภท

จากกรมทางหลวง 

ตั้งแต่ปี 2552 สหการวิศวกร ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต่อมาปี 2561 ไดป้รับปรุง

เวอร์ชัน่เป็น ISO 9001:2015 ซ่ึงเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการทาํงานท่ีเทียบเท่าระบบสากล 

สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างดา้นงานโยธา ผลงานส่วนใหญ่เป็นการ

ก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นตน้ กลุ่มลูกคา้ในงานลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเป็น

หน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ และนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแลว้  สหการวศิวกรยงัไดข้ยายธุรกิจเขา้สู่การรับเหมา

ก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี และงานติดตั้งเคร่ืองจกัร ผลงานท่ีผา่นมาอาทิเช่น  

- ปี 2554 รับงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอธานอลจากมนัสําปะหลงัจากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั มูลค่างาน 

2,134 ลา้นบาท  

- ปี 2558 รับงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเส้นพอง     

(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 834.14 ลา้นบาท 

- ปี 2558 รับงานโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เช่น  การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง มูลค่างานรวม 1,089.32 ลา้นบาท 

• บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จาํกดั 

 ในปี 2560 บริษทัฯ ได้จดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จาํกัด (TRC-UT) ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพ่ือ

ประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสมัปทานประปา 

จากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาสิทธ์ิ ลกัษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตนํ้ าประปา และบริหารจดัการขายนํ้ าประปาใหก้บั

อุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง เร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์น

เดือนมีนาคม 2561  

• บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั 

 ในปี 2560 บริษัท สหการวิศวกร จํากัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited 

พนัธมิตรจากประเทศจีน ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั (SHC) ทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท เพ่ือประกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค ์โดยปัจจุบนัเอสเอช ครอสซ่ิงส์รับงาน

ก่อสร้างต่อจากบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 
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• บริษัท แอท เอนเนอจ ีโซลูช่ัน จาํกดั 

ในปี 2562 บริษทัฯเขา้ร่วมลงทุนในบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั (AT Energy)  เพ่ือดาํเนินธุรกิจธุรกิจจดัหาและ

ให้บริการดา้นสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม  ณ ส้ินปี 2562  AT Energy  มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท โดยเป็นทุน

ชาํระแลว้ 50.75 ลา้นบาท  สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง TRC AGE และ APTECH เป็นร้อยละ 50 : 50 : 0 ตามลาํดบั ปัจจุบนัอยูใ่น

ระหวา่งการดาํเนินการและยงัไม่มีรายไดใ้นเชิงพาณิชย ์

• บริษัทย่อยทีส่าธารณรัฐสุลต่านโอมาน  

- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพ่ือรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of 

Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งนํ้ ามนัดิบ 

โดยระยะเวลาตามสัญญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) และจากการทาํงานท่ีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ในปี 2555 

บริษทัฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา สําหรับงานเพ่ิมเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้า

เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ปี 2557 

- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยใน

ปี 2554 ไดรั้บงานวางท่อนํ้ ามนัดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานส้ินสุดปี 2555 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ไดพิ้จารณาอนุมติัใหปิ้ดบริษทั TRC Middle 

East  LLC และบริษทั TRC Engineering LLC เน่ืองจากโครงการท่ีไดรั้บจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East  LLC ได้

ก่อสร้างแลว้เสร็จและไดส่้งมอบงานต่อลูกคา้แลว้ และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัทั้งสองไม่ไดด้าํเนินโครงการใด ๆ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ โดยมอบใหต้วัแทนในต่างประเทศเป็นผูช้าํระบญัชีคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในปี 2563 

2. การตลาดและการแข่งขัน 

2.1 การตลาด 

จากการสภาวเศรษฐกิจโลกมีการขยายตวัในเกณฑท่ี์ตํ่าและความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกนัทางการคา้ ส่งผล

ให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 2.4 ซ่ึงตํ่ากวา่ปี 2561 ท่ีมีการขยายตวัร้อยละ 4.2 โดยภาคเอกชนและภาครัฐมีขยายตวั

ดา้นการลงทุนร้อยละ 2.8 และร้อยละ 0.2 ตามลาํดบั ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2561 ท่ีมีการขยายตวัดา้นการลงทุนร้อยละ 4.1  และร้อยละ 2.9 

ตามลาํดบั (ท่ีมา: ข่าวสภาพฒัน์ 17 ก.พ. 2563 สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) แมว้า่การขยายตวัของการลงทุนจะ

ลดลง บริษทัฯยงัไดรั้บโครงการใหม่อยา่งต่อเน่ือง ในปี2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บงานใหม่ 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,660.80 

ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างงานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

 บริษทัฯ และบริษทัสหการวิศวกร จาํกดั ตระหนักถึงการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่าง

สูงสุดจึงกาํหนดนโยบายให้มีการประเมินความพึงพอใจจากลูกคา้สําหรับทุกโครงการก่อสร้างในมือ เพ่ือนําผลการประเมินมา

วเิคราะห์เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีผลการประเมินดงักล่าวยงัเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีใชใ้น

การคาํนวณดชันีวดัระดบัองคก์ร สาํหรับปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้โดยรวมอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ดว้ยคะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ 92.14 

ก. กลยุทธ์ทางการแข่งขัน 

กลุ่มบริษทัฯ มีการบริหารตน้ทุนการดาํเนินงานโดยส่งเสริมและพฒันาทีมงานให้มีความหลายหลายสามารถควบคุม

บริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมมาใชเ้พ่ือประหยดัเวลาลดตน้ทุนของการดาํเนินงาน 

พฒันาความสัมพนัธ์แลกเปล่ียนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญใน

งานนั้นๆ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือและความสําเร็จของงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันาระบบของการจดัซ้ือ    
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จดัจา้ง อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานจดัซ้ือจดัจา้ง โดยบริษทัฯ ไดน้าํระบบ ERP มาใชบ้ริหารการจดัซ้ือจดั

จา้ง รวมถึงการบริหารจดัการพสัดุตั้ งแต่ปี 2552  นอกจากน้ี ในปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้ก่อสร้าง Fabrication shop ท่ีอาํเภอนิคม

พฒันา จงัหวดัระยอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นบริการงานก่อสร้างและบริหารตน้ทุนการก่อสร้างอีกทางหน่ึงดว้ย 

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบายการคดัเลือกงานและโครงการท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวิสัยทศัน์และความสามารถ ประกอบกบั

พฒันาการบริการให้มีความหลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุมตามขอ้กาํหนดของลูกคา้ การพฒันาความร่วมมือกลุ่มพนัธมิตรทั้งในและ

ต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั   

ข. กลยุทธ์ทางการตลาด 

• ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

สาํหรับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีนั้น 

กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนซ่ึงมีการจัดจ้างทั้ งในลกัษณะของการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลกัษณะของการ

ประกวดราคา  ทางบริษทัฯ จึงพฒันารูปแบบการให้บริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง

ครบครัน เร่ิมจากงานออกแบบวศิวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง   

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐซ่ึงมีการจดัจา้งในลกัษณะของการประกวดราคาเป็น

หลกั ส่วนใหญ่จะใชรู้ปแบบการให้บริการงานการจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง เท่านั้น ทั้งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 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 2562 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้ าภาค

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะพิจารณาการเขา้ร่วมเป็นคู่คา้ดว้ยการกาํหนดคุณสมบติัเพ่ือให้ผูรั้บเหมาท่ีผา่น

คุณสมบัติสามารถข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้ โดยเกณฑ์คุณสมบัติพิจารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต  สําหรับกลุ่มลูกคา้

ภาคเอกชนนั้นมีทั้งการพิจารณาการเขา้ร่วมเป็นคู่คา้โดยการข้ึนทะเบียนคู่คา้และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษทัจากคาํแนะนาํท่ี

มีการบอกต่อกนัมา กลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ กลุ่มบริษทั บางจาก คอร์เปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั จดัการและพฒันา

ทรัพยากรนํ้ าภาคตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) และบริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ 

บริษทัฯ มีนโยบายพฒันาผลงานและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ดว้ยการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากร

เพ่ือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ในหลายดา้น อาทิ พฒันาทีมงานและบุคคลากรดา้นการตลาดให้มีมาตรฐานในการ

จดัการงานเอกสาร งานประมูล การไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีเป็นสากล คือ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 มาตรฐานดา้น

ความปลอดภัย OHSHA 18001:2007 และมาตรฐานส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 พัฒนาทีมงานก่อสร้างโครงการและทีมงาน

สนบัสนุนเพ่ือส่งมอบงานคุณภาพ ตรงต่อเวลา ปลอดภยั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

• ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานท่ีตอ้งติดต่อและเขา้หาลูกคา้โดยตรง สายงานการตลาดเป็นผูรั้บผิดชอบและดูแลใน

การพฒันาความสมัพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาสในการเขา้ร่วมประมูลโครงการต่างๆ และพฒันาโครงการลงทุน 

บริษทัฯ จึงกาํหนดให้มีการจดัทาํแผนงานของฝ่ายการตลาดประจาํปีรวมถึงการกาํหนดกลยทุธ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ายงานการตลาดใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการบริหารงาน โดยมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารแผนการลงทุนหรืองานประมูลของลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอ มีการพฒันา
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และปรับปรุงงานข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2562 บริษทัฯ และ

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดัไดข้ึ้นทะเบียนคู่คา้กบัลูกคา้รวมทั้งส้ิน 30 ราย แบ่งเป็นลูกคา้ภาครัฐ 8 ราย และภาคเอกชน 22 ราย 

สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผูว้า่จา้งงานคืองานก่อสร้างของภาครัฐและงานก่อสร้างของ

ภาคเอกชน มีสัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉล่ีย 53:47 (ท่ีมา: บทวิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  แนวโน้มธุรกิจ/

อุตสาหกรรม ปี 2561-2563)  และหากแบ่งตามลกัษณะของผูรั้บจา้งอาจแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มคือ ผูรั้บเหมาก่อสร้างภายในประเทศ 

ประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ (รายไดต้่อปีมากกกวา่ 5,000  ลา้นบาท) ผูป้ระกอบการขนาดกลาง (รายไดต้่อปี 1,000 - 

5,000  ลา้นบาท)  ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ (รายไดต้่อปีตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท) และ ผูรั้บเหมาก่อสร้างต่างประเทศ 

ผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่และขนาดกลางมกัจะไดเ้ปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

เน่ืองจากมีประสบการณ์  ความชาํนาญเฉพาะดา้น 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)์ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ซ่ึงมีจาํนวนนอ้ย  ผูป้ระกอบการขนาดกลาง  และผูป้ระกอบการ

ขนาดเล็กซ่ึงมีจาํนวนมากท่ีสุด โดยปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางท่ีจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง  รวมทั้งส้ิน  20 ราย โดยในปี 2561 มีผูป้ระกอบการรายใหญ่ 3 อนัดบั

แรก คือ บริษทั อิตาเลียนไทย ดิเวลอ๊ปเมนต์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ช.การช่าง จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง 

แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีสดัส่วนรายไดค้่าบริการก่อสร้างรวมกนักวา่ร้อยละ 60 ของรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง

รวม (รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างรวมในปี 2562 ของทั้ง 20 บริษทั เท่ากบั 111,343 ลา้นบาท)   

ในปี 2562  ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโนม้การแข่งขนัสูงข้ึน โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สาเหตุ

จากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจนํ้ ามนัและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ผูส้าํรวจและผลิตก๊าซ

ธรรมชาติรายใหญ่  ประกอบกบัการเขา้มาของคู่แข่งขนัจากต่างประเทศอีกหลายราย  กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับตวัโดยการหันมาพฒันา

ธุรกิจก่อสร้างอ่ืนๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบคลงัสินคา้อจัฉริยะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิม

รายไดช้ดเชยให้กบัรายไดท่ี้ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อ  บริษทัคู่แข่งขนัในธุรกิจงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ 

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย จาํกดั บริษทั ควอลิเทค เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ คอนสครัคชั่น จาํกดั  และคู่แข่งขนัจากประเทศจีน คือ Sinopec International Petroleum Service Corporation และ 

China Petroleum Pipeline Bureau เป็นตน้  

ส่วนการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างโยธานั้น ปี 2562 มีอุปสงคข์ยายตวัเพ่ิมข้ึนจากการ

ลงทุนเมกะโปรเจกตข์องภาครัฐและแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและยอ่ยภายใตง้บประมาณประจาํปี แต่อตัราการเติบโต

ตํ่ากวา่ประมาณการณ์ส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตวัตามมา สภาพการแข่งขนัในธุรกิจค่อนขา้งสูงข้ึนจากปี 2562 

อีกทั้งความสามารถในการทาํกาํไรจากงานก่อสร้างยงัมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองซ่ึงมาจากปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งดา้นปริมาณ

และคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานท่ีมีทกัษะความชาํนาญ ประกอบกบัราคานํ้ ามนัและราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน  

กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับตวัดว้ยการใชน้โยบายการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ต่างๆ  ทั้งผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างและผูรั้บเหมาช่วง  

บริษทัคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างโยธา ไดแ้ก่ บริษทั จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง 
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จาํกดั บริษทั อิตลัไทยวศิวกรรม จาํกดั บริษทั ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั   บริษทั เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) และ 

บริษทั เนาวรัตน์พฒันาการ จาํกดั (มหาชน)  เป็นตน้ 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

คาดการณ์วา่มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี 2563-2565 จะมีแนวโนม้ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 6 - 8 ต่อปี จากการ

เร่งลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ประกอบกบัมีการฟ้ืนตวัของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนซ่ึงเป็นปัจจยัผลกัดนั

สาํคญัใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง แนวโนม้งานก่อสร้างภาครัฐในปี 2563 คาดวา่จะมีการขยายตวัในอตัราร้อยละ 6 

- 8 จากโครงการต่อเน่ือง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะท่ี 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และโครงการ

ใหม่ท่ีคาดวา่จะทยอยก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา รถไฟฟ้าสายสีแดง

ส่วนต่อขยาย สายสีม่วงใต ้(เตาปูน ราษฎร์บูรณะ) รวมถึงโครงการอ่ืนๆ เช่น โครงการพฒันาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค

ตะวนัออก ส่งผลใหมู้ลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตวัสูงข้ึนต่อเน่ือง 

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงเหน่ียวนาํจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของ

ภาครัฐ มูลค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไปในอตัราร้อยละ 4 – 7 ต่อปี แรงหนุนส่วนหน่ึงมาจาก

การขยายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีศกัยภาพใหม่ เช่น EEC ซ่ึงเป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด จะช่วย

หนุนความเช่ือมัน่ในการลงทุนของผูป้ระกอบการในระยะ 3 ปีขา้งหน้าฟ้ืนตวัดีข้ึน งานก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั อาคารสํานักงานและ

โรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็นสัญญาณบวกจากพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั กลุ่มพาณิชยกรรม อาคารสาํนกังาน และโรงแรมท่ี

ขยายตวัข้ึน เช่น One Bangkok และ Dusit Central Park สําหรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะเติบโตในระยะ 3 ปี

ขา้งหนา้ ส่วนหน่ึงพิจารณาจากสถิติการขอรับส่งเสริมลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

แนวโน้มผลประกอบการของผูรั้บเหมาก่อสร้างจะกลบัมาขยายตวัโดยเฉพาะผูรั้บเหมาท่ีเน้นรับงานก่อสร้างโครงการ

ภาครัฐจะมีงานในมือเพ่ิมข้ึนมาก รายได้ของผูรั้บเหมากลุ่มน้ีน่าจะมีทิศทางเติบโตดีข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการอาจ

ขยายตวัตํ่ากว่าท่ีคาดไดห้ากเกิดความล่าชา้ในการลงทุนโครงการภาครัฐ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคาวสัดุก่อสร้างอาจ

เพ่ิมข้ึนมากกวา่ท่ีคาด ขณะท่ีผลประกอบการของกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเนน้รับงานภาคเอกชนจะทยอยฟ้ืนตวัตามแรงหนุนของ 

อุปสงคก์ารลงทุนภาคอสงัหาริมทรัพยท่ี์จะปรับตวัดีข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 

สาํหรับแนวโน้มผลประกอบการในเชิงของขนาดผูป้ระกอบการ รายไดข้องกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่มีแนวโน้ม

ขยายตวัดีจากความไดเ้ปรียบดา้นเงินลงทุนและมีความเช่ือมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงและ

การใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือลดตน้ทุนการก่อสร้าง ขณะท่ีรายได้ของกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีแนวโน้มฟ้ืนตวัในกรอบจาํกัด 

เน่ืองจากยงัมีความเส่ียงสูงจากความไม่แน่นอนของปริมาณงานก่อสร้างและการรับจา้งเหมาช่วง นอกจากน้ียงัเผชิญกบัการแข่งขนัท่ี

สูงเพราะผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีจาํนวนมากและส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบดั้ งเดิมท่ีพ่ึงแรงงานไม่มีทักษะมากกว่า

เคร่ืองจกัรทาํใหง้านในมือมีจาํกดัและอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในกรณีท่ีภาวะตลาดแรงงานตึงตวั  

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างของไทยอาจมีผลชดัเจนข้ึนในช่วงปี 2562- 2563 ท่ีการลงทุนโครงการภาครัฐ

ขยายตวัสูงและงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพ่ิมข้ึนเช่นกนัซ่ึงอาจนาํไปสู่การแยง่ชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทกัษะ

ความชาํนาญ และการท่ี พรก.แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เร่ิมตน้บังคบัใชค้ร่ึงหลงัของปี 2561 และหากนายจ้างไม่ข้ึนทะเบียน

แรงงานต่างดา้วให้ถูกตอ้งตามกฎหมายจะส่งผลให้แรงงานต่างดา้วส่วนหน่ึงของภาคก่อสร้างในระยะ 3 ปีขา้งหนา้ลดลง เน่ืองจาก

โครงสร้างการจา้งแรงงานในภาคก่อสร้างท่ีผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 50 และส่วนมากเป็นแรงงานท่ียงัไม่ได้รับ

ใบอนุญาตทาํงาน 

ราคาวสัดุก่อสร้างในอีก 3 ปีขา้งหนา้มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะมีราคาสูงข้ึนจากผลของปริมาณงาน

ก่อสร้างท่ีมีทิศทางขยายตวั โดยเฉพาะผลิตภณัฑค์อนกรีต เหลก็ เป็นตน้ ความเขม้งวดของพรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งฯ พ.ศ. 2560 ฉบบั
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ใหม่อาจส่งผลกระทบใหง้านก่อสร้างภาครัฐชะลอตวัเน่ืองจากกฎหมายฉบบัใหม่มีกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีซบัซอ้นและเก่ียวขอ้ง

กบัหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมากข้ึน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือ การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การประกวดราคา จนถึง

การเบิกจ่ายค่างวดงานก่อสร้าง 

ในเดือนมกราคม 2563 คณะกรรมการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมติัแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2563-

2566) วงเงินรวม 180,814 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ธุรกจิ 2563 2564 2565 2566 2567 รวม ร้อยละ 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 5,799 4,774 1,019 40 40 11,672 6 

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 9,579 3,396 5,624 6,461 6,665 31,725 17 

ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 44 3 183 402 242 874 1 

ธุรกิจเทคโนโลยแีละวศิวกรรม 5,836 2,850 1,924 1,444 1,167 13,221 7 

สาํนกังานใหญ่และอ่ืนๆ 848 78 56 919 52 1,087 1 

การร่วมทุนและการลงทุนใน บริษทัท่ี ปตท.

ถือหุน้ร้อยละ 100 

47,204 30,314 12,761 8,045 10,894 122,235 68 

รวม 69,310 41,415 30,484 20,545 19,060 180,814 100 

จากแผนการลงทุนระยะ 5 ปี การลงทุนของ ปตท. ยงัเนน้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลกัอนัไดแ้ก่ กลุ่มก๊าซธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 6 ของงบประมาณลงทุน กลุ่มธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติร้อยละ 17  ของงบประมาณลงทุน และการร่วมทุนและการลงทุนใน

บริษทัท่ี ปตท. ถือหุน้ร้อยละ 100 ของงบประมาณลงทุน ร้อยละ 68 นอกจากน้ี ปตท. ยงัไดจ้ดัเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provision 

Capital Expenditure) จาํนวน 203,583 ลา้นบาท เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสริมความร่วมมือของกลุ่มปตท.จากความชาํนาญเดิม

ของธุรกิจเดิม อาทิเช่น LNG Value Chain โครงการ Gas-to-Power รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพลงังานเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ รวมทั้งตอบสนองการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีพฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวโน้ม

การใชพ้ลงังานสะอาด 

3. การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

• วตัถุดบิ 

ในส่วนของวตัถุดิบ ในกรณีท่ีเป็นวสัดุก่อสร้างทัว่ไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเช่ือม เป็นตน้ จะจดัซ้ือจากภายในประเทศ 

โดยตอ้งมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินคา้จากหลายตวัแทนจาํหน่าย รวมไปถึงการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบริษทั  

ผูจ้าํหน่ายเอง ซ่ึงเป็นขั้นตอนของระบบจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัฯ โดยมีการกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกตวัแทนจาํหน่าย และ

ภายหลงัการคดัเลือกจะมีการติดตามผล เช่นตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของสินคา้ การยืนยนัราคา ระยะเวลาการจดัส่ง 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่คุณภาพของสินคา้และบริการท่ีบริษทัฯไดรั้บอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามท่ีสัง่ซ้ือ   

ส่วนกรณีวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรือ วาลว์ ท่ีตอ้งมีการกาํหนดคุณสมบติัให้เหมาะสมเฉพาะงานซ่ึง

คุณสมบติันั้นถูกกาํหนดโดยวศิวกรผูอ้อกแบบ และ/หรือเจา้ของโครงการ บริษทัฯ อาจมีความจาํเป็นตอ้งจดัซ้ือจากต่างประเทศ ซ่ึง

อาจอยูใ่นรูปแบบของตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตเองโดยตรง โดยทัว่ไปแลว้เจา้ของโครงการจะมีการกาํหนดรายละเอียดของวสัดุให้

สามารถเลือกไดจ้ากหลายบริษทัผูจ้าํหน่าย ทางบริษทัฯ จะคาํนึงถึงมาตรฐานทางวศิวกรรมท่ีเหมาะสมจะนาํมาใชง้านรวมไปถึงการ

ตรวจสอบบริการของตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิต ในแง่ของการใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัการขาย หลงัจากคดัเลือกในเบ้ืองตน้ตาม

หลกัเกณฑ์การจดัซ้ือของบริษทัฯ แลว้ จึงต่อรองและยืนยนัราคาจากตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนท่ีจะออกใบสั่งซ้ือไปยงัผูจ้ดั
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จาํหน่ายท่ีคดัเลือกแลว้ว่ามีความเหมาะสม  ภายหลงัการจัดซ้ือและส่งมอบเสร็จส้ิน บริษทัฯ ยงัติดตามคุณภาพของสินคา้หรือ

ผลิตภณัฑด์งักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะสามารถรับรองคุณภาพของตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์รวมไปถึงตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิต

และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับประกอบการพิจารณาและคดัเลือกตวัแทนจาํหน่ายและผูผ้ลิตในคร้ังต่อ ๆ ไป 

• เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ทางบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วนเพ่ือใชใ้น

การดาํเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน สาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ บางส่วนท่ีจาํเป็นต่องานก่อสร้าง ทางบริษทัฯ จะทาํการเช่าเพ่ือ

นาํมาใชใ้นแต่ละโครงการตามความตอ้งการ นอกจากน้ีทางสหการวศิวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก 

รถขุด หรือรถแทรกเตอร์ ซ่ึงสามารถนาํมาใชง้านร่วมได ้ทาํให้บริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ลงได ้

• ผู้รับเหมาช่วง 

ในการจัดจา้งผูรั้บเหมาช่วงสําหรับงานบางส่วน บริษทัฯ จะพิจารณาจากศักยภาพของผูรั้บเหมาช่วงในแง่ของความ

น่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานท่ีผ่านมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากรรวมถึงไปถึงเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร วา่มีความเหมาะสมต่อ

ลกัษณะงานหรือไม่ โดยบริษทัฯ จะมีนโยบายท่ีจะกาํหนดรายละเอียดในการจดัจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ทาํกบั

ลูกคา้ (Back-to-back) เช่นในเร่ืองของการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นตน้ 

4. งานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ดงัน้ี 

 จาํนวน

โครงการ 

มูลค่างานทีเ่หลือ 

(ล้านบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 3 2,043.62 

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 11 6,270.07 

รวม 14 8,313.69 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)    

ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลือ

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

%ของงานทีย่งั

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ

แล้วเสร็จ 

1. The Fifth Transmission 

Pipeline Project Phase 1 

(5TP1)  

Project Contractor: 

Sinopec 

International 

Petroleum Service 

Corporation 

755.23 249.68 33.06 2563 

2. โครงการออกแบบ จดัหาและ

ก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน  

บริษทั บางจากไบ

โอฟเูอล จาํกดั 

389.75 254.59 65.32 2563 
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ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลือ

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

%ของงานทีย่งั

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ

แล้วเสร็จ 

3. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่ง

นํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-

ชลบุรี 

บริษทั จดัการและ

พฒันาทรัพยากร

นํ้ าภาคตะวนัออก 

จาํกดั (มหาชน) 

1,833.00 1,539.35 83.98 2564 

รวมงานในมือทั้งส้ิน 3 โครงการ 2,977.98 2,043.62   

 

 

- บริษัท สหการวศิวกร จาํกดั    

ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลือ

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

%ของงานทีย่งั

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ

แล้วเสร็จ 

1. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ์ การไฟฟ้านครหลวง 364.88 295.62 81.02 2563 

2. โครงการปรับปรุงถนนประชา    

ร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี 

กรุงเทพมหานคร 352.51 16.57 4.70 2563 

การไฟฟ้านครหลวง 418.52 5.23 1.25 2563 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 4 อ. ตะกัว่ป่า – อ. ทา้ย

เหมือง จ.พงังา 

สาํนกัก่อสร้างท่ี 1 

กรมทางหลวง 

347.38 77.92 22.43 2563 

4. โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก 

ณ ระนอง 

กรุงเทพมหานคร 1,257.08 1,092.91 86.94 2564 

การไฟฟ้านครหลวง 267.29 257.27 96.25 2564 

5. โครงการออกแบบและก่อสร้าง 

ศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ ์     

หล่อล่ืน 

บริษทั ปตท.นํ้ ามนั

และการคา้ปลีก จาํกดั 

(มหาชน)   

600.00 422.88 70.48 2563 

6. โครงการก่อสร้างทางหลวง      

ดอนสีนนท ์(ฉะเชิงเทรา) 

สาํนกัก่อสร้างท่ี 2 

กรมทางหลวง 

558.88 431.85 77.27 2564 

7. โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้า

อากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น 

โครงการรัชดาภิเษก-อโศก 

การไฟฟ้านครหลวง 2,205.42 2,102.12 95.32 2565 

8. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้ า

หลกั อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ผูรั้บเหมาหลกั

โครงการ : บริษทั 

วรรธน์สรร จาํกดั 

220.88 189.45 85.77 2564 

9. โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูนํ้ าริม

ถนนวภิาวดีรังสิต ตอน 3 

สาํนกัก่อสร้างท่ี 1 

กรมทางหลวง 

293.69 263.45 89.70 2564 
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ช่ือโครงการ ช่ือผู้ว่าจ้าง 

มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ 

(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลือ

โดยประมาณ  

(ล้านบาท) 

%ของงานทีย่งั

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ

แล้วเสร็จ 

10. โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูนํ้ าริม

ถนนวภิาวดีรังสิต ตอน 1 

สาํนกัก่อสร้างท่ี 1 

กรมทางหลวง 

633.01 597.05 94.32 2564 

11. โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้า

อากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น 

โครงการพระราม 4 

การไฟฟ้านครหลวง 517.76 517.76 100.00 2564 

รวมงานในมือทั้งส้ิน 11 โครงการ 8,037.30 6,267.62   
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

บริษทัฯตระหนักและให้ความสําคญักับการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน สืบเน่ืองจากการบริหารความเส่ียงท่ีดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองทาํใหปั้จจยัความเส่ียง

ต่างๆท่ีปรากฎในปีท่ีผ่านมาไดรั้บการบริหารจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยในปี 2562 บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีสาํคญัต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกจิ   

1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันกบัคู่แข่งในธุรกจิหลกั 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักนัดว้ยราคาเป็นหลกั โดยเบ้ืองตน้เจา้ของโครงการจะคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการ

ประมูลตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดไว ้จากนั้นจึงคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเสนอราคาประมูลท่ีตํ่าท่ีสุด ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามหากแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกัของกิจการท่ีมีทั้ งภาคเอกชนและภาครัฐจะเห็นไดว้่าโครงการท่ี

บริษทัฯไดรั้บมีการเปล่ียนแปลงไปจากกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีส่วนใหญ่เป็นงานจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวกบัระบบท่อ งานรับเหมาเบ็ดเสร็จ  

(Turnkey) ของโรงงาน มาเป็นกลุ่มลูกคา้ภาครัฐในงานเก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมากข้ึน เน่ืองจากในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่น

มาอัตราการเติบโตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและพลังงานเร่ิมชะลอตัวลง ในขณะเดียวกันภาครัฐผลักดันเมกะโปรเจกต์ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศเพ่ือให้มีความเติบโตทางเศรฐกิจจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้การเกิดการแข่งขนั

สูงข้ึนในงานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มปิโตรเคมีและพลงังานเป็นอย่างมาก จากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนทาํให้ระดบักาํไรขั้นตน้ของ

บริษทัฯลดลง หรือเสนอเง่ือนไขของการทาํงานท่ีดีข้ึนแก่เจา้ของโครงการ หากบริษทัฯไม่ไดรั้บโครงการใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองส่วน

แบ่งทางการตลาดจะลดลงและส่งผลให้ผลการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งบริษทัฯตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งเดิมและคู่แข่งท่ี

เกิดข้ึนใหม่ไม่ว่าจะเป็นผูรั้บเหมาในประเทศและบริษัทต่างชาติท่ีมีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยีและศักยภาพในการ

ดาํเนินงาน ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัฯและบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั จึงแสวงหาความร่วมมือกบัพนัธมิตร

ใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพทั้งดา้นแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือเพ่ิมโอกาสการรับงานในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง เช่น ปรับปรุงมาตรฐานดา้นคุณภาพ มุ่งเน้นดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั   การส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษทัฯ ยงัคงมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจึงพฒันา

กระบวนการภายในองค์กรอยูเ่สมอ อาทิเช่น การอบรมพฒันาบุคลากรให้เกิดทกัษะ ความชาํนาญในการทาํงาน การปรับเปล่ียน

องค์กรดว้ยการนําเคร่ืองมือด้านดิจิทัล (ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน่) มาใช้เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงให้เกิดกระบวนการทาํงานท่ี

ถูกตอ้งและรวดเร็ว  

1.2 ความเส่ียงจากการเตบิโตธุรกจิอย่างยัง่ยืน 

บริษทัฯไดก้าํหนดกลยทุธ์การลงทุนเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆซ่ึงสามารถต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบนัท่ีจะสร้าง

ความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่องคก์ร โดยในปีน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหล้งทุนในโครงการต่างๆ 

ไดแ้ก่  

1. ธุรกิจพลงังาน เช่นโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 

2. ธุรกิจการบริหารจดัการคลงัสินคา้อจัฉริยะ (Smart Warehouse) การเติบโตของ E-Commerce อยา่งต่อเน่ืองเป็นผล

ผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ทัว่โลกเติบโตตาม โดย Economic Intelligence Center (EIC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลยทุธ์

ของธนาคารไทยพาณิชย ์ประเมินวา่ “การใชหุ่้นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัโดยสมบูรณ์มีโอกาสท่ีจะแพร่หลายมากข้ึนจากการเติบโต

ของ E-Commerce ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโตจาก 6.5 หม่ืนล้านบาทในปี 2562 ไปเป็น 8.5 หม่ืนล้านบาทในปี 2564” (ดร.สุปรีย ์ศรี

สาํราญ. (2561) เติมศกัยภาพ ขนส่งโลจิสติกส์ ดว้ยหุ่นยนต-์ระบบอตัโนมติัม, จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/4863) 
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3. ธุรกิจดา้นวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคุมและวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นนวตักรรมเทคโนโลย ี

ของการนาํอุปกรณ์ ระบบวเิคราะห์ขั้นสูง หรือคนมาทาํงานร่วมกนัผา่นโครงข่ายของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ย Internet จะทาํใหไ้ด้

ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน  

สาํหรับโครงการท่ีกล่าวมาในขา้งตน้เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งบริษทัฯกบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความชาํนาญซ่ึงช่วย

ลดความเส่ียงจากการลงทุน บริษทัฯ คาดวา่โครงการต่างๆจะสามารถดาํเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2563-2564 

2. ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน  

2.1 ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิานและส่งมอบโครงการ  

งานก่อสร้างส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯไดรั้บเป็นโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสร้างโดยเฉล่ีย 2 ปี ซ่ึง

บริษทัฯไดป้ฏิบติังานตามกระบวนการขั้นตอนการทาํงานตามมาตรฐานในการก่อสร้าง ความล่าชา้ของโครงการท่ีทาํให้แผนการ

ก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีวางไวอ้าจเกิดจากกรณีต่างๆ อาทิเช่น การส่งมอบพ้ืนท่ีล่าชา้อนัมาจากโครงการท่ีอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน กลุ่ม

คนในพ้ืนท่ีชุมชนอาจรวมกลุ่มคดัคา้นหรือประท้วงการก่อสร้างโครงการจากประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้ม เจา้ของโครงการมีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขระหวา่งการก่อสร้าง ความไม่เช่ียวชาญของแรงงานหรือไม่มีประสบการณ์ การขาดประสบการณ์ของผูรั้บเหมา

ช่วง เป็นตน้ นอกจากน้ีงานก่อสร้างยงัมีความเส่ียงในดา้นการปฏิบติังานท่ีมีโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุสูง จากหลายๆ สาเหตุ เช่น 

การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีไม่สมบูรณ์ การใช้งานไม่ถูกวิธี ทาํให้แรงงาน บุคคลภายนอก ทรัพยสิ์นสถานท่ีขา้งเคียงหรือของ

เจา้ของโครงการได้รับความเสียหาย ซ่ึงความเส่ียงจากการปฏิบัติงานและการส่งมอบโครงการล่าชา้ส่งผลกระทบให้เกิดความ

เสียหายให้กบับริษทัฯทั้งค่าใชจ่้ายและระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ พยายามป้องกนัและลดความเส่ียงดงักล่าว ตั้งแต่

สาํรวจพ้ืนท่ีทาํการก่อสร้าง ติดตามควบคุมแผนการทาํงานเป็นประจาํ หากเกิดปัญหาและมีผูรั้บไดรั้บความเสียหายร้องเรียนเขา้มา 

บริษัทฯจะเร่งดาํเนินการตรวจสอบปัญหาและดาํเนินการแก้ไขโดยเร็ว นอกจากน้ีบริษทัฯได้มีการทําประกันเส่ียงภยัทุกชนิด 

(Contractor All Risk) ทุกโครงการ 

2.2 ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ไม่เฉพาะแต่บุคคลากรและพ้ืนท่ี

ภายในองคก์ร แต่ยงัรวมถึงสังคมและส่ิงแวดลอ้มในบริเวณขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยดูแลให้ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้างให้

นอ้ยท่ีสุด บริษทัฯนาํมาตรฐานระบบการจดัการ ISO9001, ISO14001 และOHSAS 18001 มาใชใ้นการบริหารจดัการและปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ไดแ้ก่การควบคุมระดบัการเกิดมลภาวะเช่น ฝุ่ น นํ้ าเสีย แรงสั่นสะเทือนให้เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด และมีนโยบายในการสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนขา้งเคียงดว้ยการประสานงานกบัผูน้าํชุมชนเพ่ือ

เขา้สํารวจพ้ืนท่ีและสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ความวิตกกงักวลท่ีเกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างและ

สนบัสนุนกิจกรรมดา้นสงัคม ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัและสร้างคุณภาพ

ชีวติท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนสูง เน่ืองจากตอ้งซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯจะไดรั้บค่าจา้งจากการใหบ้ริการก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน หากผูว้า่จา้งมีปัญหาชาํระ

เงินล่าชา้กวา่กาํหนดหรือบริษทัฯบริหารเงินทุนหมุนเวยีนไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง

การดาํเนินการ แนวโนม้ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีการรับงานจากภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายดา้นเศรษฐกิจแห่งชาติในการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ซ่ึงกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการมีขั้นตอนระเบียบการเบิกจ่ายค่างวดงาน
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มากกวา่ภาคเอกชนทาํใหบ้ริษทัฯไดรั้บเงินล่าชา้กวา่ท่ีให้เครดิตเทอม ดงันั้นเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัฯ จึงมีการ

เจรจาเง่ือนไขการขอรับชาํระเงิน ขอเงินรับล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และกาํหนดให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งต้องร่วมกันจัดทํา

ประมาณการเงินสดของแต่ละโครงการเพ่ือพิจารณาสภาพคล่องของโครงการรวมถึงจดัหาเงินทุนสาํรองมาใชไ้ดท้นัในกรณีจาํเป็น 

โดยบริษทัฯ มีนโยบายขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เช่น การขอสินเช่ือวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ไปจากสถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

โครงการ นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯมีการจดัทาํประมาณการเงินสดโดยรวมของบริษทัฯเป็นรายเดือน และรายงานงบกระแสเงินสดท่ี

เกิดข้ึนจริงต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือนดว้ยหลกัความระมดัระวงั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสมเพียงพอ

ต่อการดาํเนินธุรกิจและเกิดตน้ทุนทางการเงินนอ้ยท่ีสุด 

3.2 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัตติามเง่ือนไขของหุ้นกู้ 

ตามขอ้กาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้กู ้บริษทัฯ จะตอ้งดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของผูอ้อก

หุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอตัราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วนัส้ินงวดปีบัญชีในทุก ๆ ปีตลอดอายุ และอัตราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses) ไม่น้อยกวา่ 4 เท่า โดยผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัในปี 2561 ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถรักษาเง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได ้ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้กไ้ข 

ปัญหาดงักล่าวเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเช่ือถือ โอกาสทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริษทัฯ โดย

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัฯ ไดแ้จง้ความประสงคข์อไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด ดว้ยการทาํคาํเสนอซ้ือหุ้นกูก้บัผูถื้อหุ้นกู้

ทุกรายและชาํระเงินใหก้บัผูถื้อหุน้กูท่ี้ประสงคจ์ะไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดแลว้เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 โดยมีผูถื้อหุ้นกูเ้พียง 1 ราย 

ท่ีประสงคจ์ะถือต่อไปจนครบกาํหนดชาํระและยนิยอมผ่อนผนัการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินไปจนถึงวนัหุน้กูค้รบกาํหนดไถ่ถอน

ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 

3.3 ความเส่ียงจากจากความมัน่คงทางการเงนิ และความสามารถในการกู้ยืมเงนิ 

ตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯท่ีตอ้งการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาวใหแ้ก่องคก์ร บริษทัฯได้

พฒันาโครงการใหม่ๆ ดว้ยการลงทุนในบริษทัร่วมทุนในธุรกิจท่ีต่างไปจากธุรกิจหลกัท่ีเป็นการรับเหมาก่อสร้างส่งผลใหบ้ริษทัตอ้ง

รักษาสภาพคล่องและสํารองเงินทุนหมุนเวียนไวใ้ชใ้ห้เพียงพอต่อการดาํเนินงาน อีกทั้งยงัตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวล่วงหน้า เช่น การออกตัว๋สัญญาใช้เงิน การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตามบริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํรงฐานะ

การเงินท่ีแขง็แกร่งในการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในการกูย้มืเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขเสมอมา 

4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 

4.1 ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทฯมผีลขาดทุนสะสมจาํนวนมากทาํให้ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในอนาคตอนัใกล้ 

ในงวดบญัชีปี 2562 บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 280.26 ลา้นบาท และ

เป็นการขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ทาํให้บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ส้ินปี 2562 

เป็นจาํนวน 551.37 ลา้นบาท สาเหตุหลกัการขาดทุนสะสมมาจากปี 2561 ลูกคา้รายหน่ึงของบริษทัฯ ประสบปัญหาทางการเงินมีหน้ี

คงคา้งชาํระเป็นระยะเวลานาน บริษทัฯจึงบนัทึกหน้ีสูญ ตน้ทุนก่อสร้างทั้งหมดเก่ียวกบัโครงการท่ีบริษทัฯดาํเนินการ รวมถึงการ

บนัทึกหน้ีสูญจากการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเพ่ือไปลงทุนในโครงการของลูกคา้รายดงักล่าวซ่ึงทาํให้มีผลกระทบทางลบต่องบ

การเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,335 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯประสบภาวะการแข่งขนัดา้นราคาจากการประมูลงานทาํให้บริษทัฯ

ตอ้งยอมรับกาํไรขั้นตน้ท่ีลดลง เม่ือกาํไรขั้นตน้ลดลงก็มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษทัฯลดลงไปดว้ย โดย

ในปี 2561 และปี 2562 มีอตัราขาดทุนสุทธิ เป็นร้อยละ 172.68 และร้อยละ 20.21 ตามลาํดบั การท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจาํนวนมาก 

ทาํใหบ้ริษทัฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นไดต้ามกฎหมาย และผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไวอี้กประมาณ 2 ปี 
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ปัจจุบนับริษทัฯไดด้าํเนินการตามแผนกลยทุธ์รวมถึงบริหารจดัการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆใหเ้หมาะสมเพ่ือให้

ผลการดาํเนินการกลบัมามีกาํไรสุทธิโดยเร็วภายในปี 2564 และคาดวา่จะสามารถลดการขาดทุนสะสมไดห้มดภายในเวลาสองถึง

สามปี ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นไดต้ั้งแต่บริษทัฯมีกาํไรสะสมและมีผลการดาํเนินงานในปีนั้นเป็น

กาํไรสุทธิเป็นตน้ไป 

4.2 ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ถือหุ้นในบริษทัฯ จาํนวน 1,198,393,355 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 28.30 

ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัฯ ท่ีถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท ์

ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50)  ซ่ึงสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวอาจมีส่วนในการตดัสินใจอยา่งมีสาระสาํคญัในท่ีประชุมรวมถึงการ

ขอมติในเร่ืองอ่ืนใดท่ีตอ้งไดรั้บเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหไ้ดรั้บเสียง 

3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้ นผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลและ

ตรวจสอบเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการถ่วงดุลอาํนาจ 

บริษทัฯ จึงกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส อีกทั้งกาํหนด

นโยบายการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมรวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงใน

การประชุมบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัในวาระนั้นๆ  รวมทั้ งการจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

ความเป็นอิสระเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทัเพ่ือแสดงความโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจใหผู้ถื้อหุน้วา่จะสามารถสอบทานการ

ทาํงานและถ่วงดุลอาํนาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้นระดบัหน่ึง รวมทั้งกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ก่อนท่ีจะนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

1. ลกัษณะสําคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกั 

 สินทรัพยถ์าวรท่ีสาํคญัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบญัชี 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทลกัษณะสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ราคาทุน 

(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ1 

(พนับาท) 

มูลค่าหลกัประกนัทีต่ดิภาระ

คํา้ประกนั (สุทธิจากค่าเส่ือม

ราคาสะสม และค่าเผ่ือผล

ขาดทุน จากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์) (พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  เป็นเจา้ของ 142,062 142,062 100,000 ค ํ้าประกนัวงเงิน

สินเช่ือใหก้บั

สถาบนัการเงิน

วงเงิน 1,100 

ลา้นบาท 

2. อาคาร เป็นเจา้ของ 301,840 255,126 - ไม่มี 

3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์2 เป็นเจา้ของ/ เช่าซ้ือ 596,054 145,293 - ไม่มี 

4. เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใช ้

สาํนกังาน 

เป็นเจา้ของ 98,523 11,762 - ไม่มี 

5. ยานพาหนะ2 เป็นเจา้ของ/ เช่าซ้ือ 88,402  7,306 - ไม่มี 

6. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 34359 34,359 - ไม่มี 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,261,240 595,908   
 

หมายเหตุ: 1. มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มียานพาหนะ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ท่ีเกิดจากสัญญเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิตาม

บญัชีจาํนวนประมาณ 10 ลา้นบาท สญัญาเช่าการเงินมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 5 ปี 

 
 1.1  การประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

 1.2  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีสํ่าคญั         

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย  

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน (พนับาท) มูลค่าสุทธิ (พนับาท)* ภาระผูกพนั 

คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ เป็นเจา้ของ 26,240 10,747 ไม่มี 

 หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าตดัจาํหน่ายและค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า(ถา้มี) 
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2.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยืนจึงกาํหนดให้มีธุรกิจพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุนซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการสร้างรายไดจ้ากการดาํเนินโครงการเม่ือโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและดาํเนินการในเชิงพาณิชยแ์ลว้ ยงัเป็นการสร้างโอกาส

ในการรับงานก่อสร้างต่อเน่ืองจากโครงการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนอีกดว้ย โดยพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของบริษทัฯ 

อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจดา้นพลงังาน เป็นตน้ ปัจจุบนัมีโครงการท่ีไดรั้บการ

พฒันาเพ่ือการลงทุน ดงัน้ี 

- การพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

- การพฒันาโครงการเพ่ือการลงทุนในธุรกิจสมัปทานกบัภาครัฐ 

      รายละเอียดปรากฏตาม หวัขอ้ 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ หนา้ 11 

 บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้บริหารร่วมกบัตวัแทนผูถื้อหุ้นหลกัตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ

อยา่งชดัเจน เพ่ือร่วมในการตดัสินใจและดาํเนินนโยบายของบริษทันั้นๆ รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน

และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นสาํคญั 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์

ของบริษัทฯ ท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ขอ้พิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่          

ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจา้ง ซ่ึงวา่จา้งสาํหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญา

สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ  
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6.  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลสําคญัอ่ืน 

 

ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและการ

ลงทุน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 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 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 1,198,383,354.75 บาท 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1,198,383,354.75 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 9,587,146,838 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.125 บาท 

 

บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ท่ีตั้ง 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

: 

 

: 

: 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

+66 2009 9000  

+66 2009 9991  

 

ผู้สอบบัญชี 

ท่ีตั้ง 

 

โทรศพัท ์

โทรสาร 

: 

: 

 

: 

: 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจาํกดั 

เลขท่ี 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6 – 7 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน  

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

+66 2596 0500 

+66 2596 0560 

 

นายทะเบียนหุ้นกู้ 

 

 

ท่ีตั้ง 

โทรศพัท ์   

 

: 

 

 

: 

: 

 

 

บริษัท ธนาคาร ซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบติัการตลาดทุนตลาดเงินและการชาํระเงิน  

หน่วยงานนายทะเบียนและตวัแทนชาํระเงิน ชั้น 15 

เลขท่ี 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

+66 2626 7506, +66 2626 7511 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 31 - 
 

ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

• บริษัทย่อย 

ช่ือบริษทั : บริษัท สหการวศิวกร จาํกดั  

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและงานก่อสร้างทัว่ไป  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 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 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 500,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 50,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10 บาท 

   

ช่ือบริษทั : TRC Investment Limited 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 

เลขทะเบียนบริษทั : 079207 C1/GBL 

ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

   

ช่ือบริษทั : TRC International Limited 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่น TRC Investment Limited) 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในกิจการอ่ืน  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษทั : 1202588 

ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 

จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
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ช่ือบริษทั : TRC Middle East LLC  

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 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 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 150,000 โอมานเรียล 

จาํนวนหุน้สามญั : 150,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 โอมานเรียล  

   

ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC  

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 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 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 

จาํนวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 โอมานเรียล  

   

ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายนํ้ าประปา 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105560100101 

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 10,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

   

ช่ือบริษทั : บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั 

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 51 (ถือผา่นบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั) 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขดุเจาะอุโมงค ์

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
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เลขทะเบียนบริษทั : 0105560194041 

ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 40,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 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 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000315361 

โทรศพัท ์ : +66 2022 7761  

 

ช่ือบริษทั : กจิการร่วมค้า ไฮโดรเทค็ สหการ  

สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ : ร้อยละ 49  

(บริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 51) 

ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินการงานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 

อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (กิจการร่วมคา้น้ีจดัตั้งข้ึนเฉพาะการดาํเนินงานก่อสร้าง

โครงการน้ีเท่านั้น) 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14  ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000342674 

โทรศพัท ์ : +66 2936 1661-2  

 

• บริษัทร่วม    

ช่ือบริษทั : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจาํกดั (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 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000478  

โทรศพัท ์ : +66 2001 7733 
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โทรสาร : +66 2001 7739 

ทุนจดทะเบียน : 29,472,035,900 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ :   2,805,797,300 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 28,057,973 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 

 

ช่ือบริษทั : บริษัท แอท เอนเนอจ ีโซลูช่ัน จาํกดั  

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 50 และบริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จาํกดั (มหาชน) ถือร้อยละ 50 

ประเภทธุรกิจ : ดา้นพลงังาน ธุรกิจการจดัหาและใหบ้ริการดา้นสาธารณนูปโภค เช่น การผลิตและจาํหน่าย

ไฟฟ้า ไอนํ้ า นํ้ าใชใ้หแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105562139846 

โทรศพัท ์ : +66 2001 7777 

โทรสาร : +66 2001 7739 

ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ :  50,750,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั :  2,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ :  100 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 35 - 
 

ส่วนที ่2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1.    จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,198,383,354.75 บาท และทุนเรียกชาํระแลว้ 1,198,383,354.75 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั 9,587,146,838 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท   

2.2 หุ้นประเภทอ่ืนทีม่ีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 -ไม่มี- 

2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -ไม่มี- 

2.    โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

ช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 2,747,711,285 28.66% 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์       34,913,971  0.36% 

- บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั(1) 
2,712,797,314  28.30% 

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 
470,714,532 4.91% 

3. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 359,831,708 3.75% 

4. SMPR Holding Pte. Ltd.(2) 348,434,992 3.63% 

5. นายแสงชยั วสุนธรา 218,809,020 2.28% 

6. นายอานนทช์ยั วรีะประวติั   160,000,000 1.67% 

7. นายบุญธรรม ไกรวฒันพงศ ์ 132,416,665 1.38% 

8. นายอยทุธ์ พจน์อนนัต ์ 123,977,777 1.29% 

9. นายสมยั ล้ีสกลุ 117,631,494 1.23% 

10. นายสมภพ ติงธนาธิกลุ 100,000,000 1.04% 

11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 4,807,619,365 50.16% 

จาํนวนหุ้นทีอ่อกและชําระแล้วทั้งหมด 9,587,146,838 100.00% 

หมายเหตุ:  

1. บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั 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.    การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

 ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี ครบ

กาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2560  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน  

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯ มีการออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี ครบ

กาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2561 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ1 ปี 

ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ มีการออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนเงิน 180 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี ครบ

กาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

4.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 4.1    นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและสาํรองตามกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสม

อ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรอง

สาํหรับการชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯในอนาคต โดยให้อาํนาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ีมติของคณะกรรมการของ

บริษทัฯ ท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึง

คณะกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม

คราวต่อไป   

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหัวขอ้ 14. “การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ” หัวขอ้ย่อย 

“อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 110 

 

4.2 นโยบายของบริษัทย่อย  

 -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 37 - 
 

8. โครงสร้างการจดัการ 

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท         

คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั         

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ คณะกรรมการ

บริษทัเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทัฯ ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น

และระยะยาว ตลอดจนร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล

ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงอยา่งเป็นอิสระ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

      

คณะ 
กรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์(1) ประธานกรรมการ     

 

 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (2) กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ  

      

3. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี (3) กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

      

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

      

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

      

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร       

7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด       

9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล  กรรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร       

10. นายโลห์  อิง คี  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ       
รวมจาํนวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด  9 3 6 4 4 4 

 ประธานกรรมการ    กรรมการ     

1. ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการท่ีลาออก โดยมี

ผลวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 

3. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี ไดรั้บแต่งตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนนายอรุณ จิรชวาลา กรรมการท่ีครบวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2562  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล และ       

นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 
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• คณะกรรมการบริษัท สหการวศิวกร จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอีาํนาจ 

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  
 รวมจาํนวนกรรมการ 6 4 

 ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

*กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 

 

• คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงนาม* 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ  

๏ 

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ  
๏ 

3. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ  
๏ 

รวมจาํนวนกรรมการ 3 3 

 ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 
 

• คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอีาํนาจ 

ลงนาม* 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ  

๏ 

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ  
๏ 

3. นายเฉิน คง กรรมการ  
๏ 

รวมจาํนวนกรรมการ 3 3 

 ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 
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• สรุปการเขา้ประชุมของกรรมการในปี 2562 

 จํานวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2562 (คร้ัง) 

 

รายช่ือกรรมการบริษัท 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2/2 10/10 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ (1) N/A 3/3 3/3 1/1 ไม่ไดเ้ป็น 1/1 ไม่ไดเ้ป็น 

3. รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ี(2) 1/1 6/6 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 1/1 ไม่ไดเ้ป็น 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 2/2 9/10 5/5 3/3 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  1/2 8/10 ไม่ไดเ้ป็น 2/3 1/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

6. นายสมยั ล้ีสกุล 2/2 10/10 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 11/12 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล 2/2 10/10 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 1/1 12/12 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2/2 10/10 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 2/2 1/1 12/12 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล 2/2 10/10 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

10. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์(3) 1/1 5/6 1/2 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

11. นายอรุณ จิรชวาลา (4) 0/1 1/4 0/1 0/1 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

12. นายโลห์ อิง คี - ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 11/12 

หมายเหตุ 

N/A หมายถึงไม่ไดเ้ขา้ร่วม เน่ืองจากกรรมการไดรั้บแต่งตั้งระหว่างปี 2562 

บริษทัฯ จดัการประชุมผูถื้อหุ้น 2 คร้ัง ในปี 2562  ไดแ้ก่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น วนัท่ี 29 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 

1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ไดรั้บแต่งตั้งเป็นดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการท่ีลาออก 

โดยมีผลวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 

2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรชวาลา กรรมการท่ีครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 29 เมษายน 2562 

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 

4. นายอรุณ จิรชวาลา ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 40 - 
 

• สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ 

ปีทีไ่ด้รับ

แต่งตั้ง

เป็น

กรรมการ 

ปีทีเ่ลือก

คร้ังล่าสุด 
ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 

การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นประจาํปี 2562 

การแต่งตั้ง 

ในการประชุม

สามญัผู้ถือหุ้น

คร้ังถัดไป 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2548 2559 ประธานกรรมการ ใช่ 2565 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ 2562 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564 

3. รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ี 2562 - กรรมการอิสระ ใช่ 2565 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 2559 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564 

6. นายสมยั ล้ีสกลุ 2550 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2563 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล 2556 2560 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2563 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2550 2561 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2564 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ 2561 2562 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2565 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 6 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง และ

คณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

• คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ดงัน้ี 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ กรรมการอิสระ  

3. รศ.นพ. กาํจร ตติยกว ี 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 

  โดยมีนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รักษาการเลขานุการบริษทั  

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หวัขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื/รายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการและดาวน์โหลดขอ้มูล/กฎบตัร” ประกอบดว้ย 10 หวัขอ้ คือ องคป์ระกอบ คุณสมบติั ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม อาํนาจอนุมติั ค่าตอบแทน และ

การประเมินผลการปฏิบติังาน  
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ี

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กาํหนด เป็นตน้  

2. กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจาํนวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ความชาํนาญท่ี

หลากหลาย เพ่ือใหเ้หมาะสมกบับริษทั 

3. กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  

4. กาํหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั โดยให้มีการทบทวนเป็น

ประจาํทุกปี และกาํกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอย่างย ัง่ยืน  ยกเวน้นโยบาย

หรือการดาํเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

5. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร และ

รายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

6. ติดตามดูแลใหมี้การนาํกลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั และติดตามการวดัผลการดาํเนินงาน โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผล

การดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทั โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของบริษทั 

7. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่องคก์รควบคู่กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกฝ่าย 

8. กาํกับดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโลยี

สารสนเทศ 

9. กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และกาํกบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและ

ประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และเม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

10. กาํกับดูแลและพัฒนาการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัท 

จดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติั และเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบัติตามคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้ งใจและความระมัดระวงัในการ

ปฏิบติังาน 

13. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารการ

จดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล  

14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชาํระหน้ี รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแกไ้ขหากเกิดปัญหา 

15. ดูแลให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทั้งราย

ใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส กาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรับ
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และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิดโอกาส

ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

16. พิจารณาแผนสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหาร  และแต่งตั้ งประธานเจ้าหน้าท่ีบ ริหาร ประธาน

กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั 

17. กาํกบัดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเป็นประจาํทุกปี และอนุมติัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

18. กาํกบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัอยา่งโปร่งใส และมีการกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

19. อุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในกรณี

ท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษทัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั

ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

20. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั  

21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทั

จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

22. อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี กาํหนดใหร้ายการท่ี

กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ

บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข) การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

23. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยการเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

24. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้ งกรรมการ และผูบ้ริหารตามท่ีเห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือ

ปฏิบติังานตามความเหมาะสมและ/หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และร่วมพิจารณาอนุมติักฎบตัร

คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยกาํหนดให้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย และมาตรการและขั้นตอนการอนุมติั

การทาํรายการระหวา่งกนัเป็นประจาํทุกปี 

ทั้ งน้ี การมอบอาํนาจแก่กรรมการดังกล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํให้กรรมการชุดย่อยต่างๆ 

สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน

ลกัษณะอ่ืนใดทาํกบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ

ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สําคญัของบริษทั ท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

25. เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ    

(ก) คณะกรรมการจะตอ้งไม่แทรกแซงการตดัสินใจของฝ่ายจดัการซ่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายจดัการ

ดาํเนินการรับผิดชอบตดัสินใจในการดาํเนินงาน เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง การรับบุคลากรเขา้ทาํงาน  การบริหาร

จดัการงานประจาํ (day-to-day operation) เป็นตน้  
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(ข) คณะกรรมการจะตอ้งระมดัระวงัในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั และ/หรือรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย โดย

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ควรเขา้ร่วมประชุมเพ่ืออนุมติัเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้

คาํแนะนาํและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯ ประธานกรรมการ

เป็นผูท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน

การประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนสาํเร็จลุล่วง 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.นพ. กาํจร ตติยกว ี

3. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะครบวาระวนัท่ี 24 

เมษายน 2565)  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัการแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอ้ 4. วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง จากคราวละ 2 ปี เป็น 3 ปี เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานของกรรมการ   

กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ วตัถุประสงค์ของการตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การ

ประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี

ภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ

เสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็น และเป็นเร่ืองสําคญัในระหว่างการ

ตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลงัพลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หรือคดัเลือก /

เสนอแต่งตั้งผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

3. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา 

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ การ

เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลง/เลิกจ้างผูต้รวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจาก

หน่วยงานภายนอก  (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึง

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบาย

การบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน

ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสาํคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและ

การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

8.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

8.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทําอย่างเป็นประจาํ เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

9.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 

9.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่ มีรายการ หรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ

มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

10.2 ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 

10.3 ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน 

และผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ข

ดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของ

บริษัทได้กระทําความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบ

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสยัท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวธีิการเพ่ือใหไ้ด้

ซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

12. ใหมี้อาํนาจเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัหารือ หรือตอบคาํถามของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ประจาํทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวม 6 คน ดงัน้ี 

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์  

3. รศ.นพ. กาํจร ตติยกว ี   

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์   

5. นายภาสิต ล้ีสกุล   

6. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะ

ครบวาระวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2564) 

กฎบตัรฉบบัล่าสุดไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ คือ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 พิจารณากาํหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนัสประจาํปีของบริษทัฯ และบริษทั สหการ

วศิวกร จาํกดั ในอตัราท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ  

1.2 กําหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการ

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน 
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1.3 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผล

ประกอบการของกลุ่มบริษทัฯและขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีความเป็น

ธรรมและสมเหตุสมผล  

1.4 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัสาํหรับค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยจะ

นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

1.5 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีพิจารณาเง่ือนไข หลกัเกณฑ์การจดัสรรท่ีเหมาะสม และ

เป็นธรรมต่อทั้ งพนักงานและผูถื้อหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสําหรับกรณีท่ีมีการ

จดัสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้ งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

2.1 กาํหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบัไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ประธานเจา้หน้าท่ี

การตลาด ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และตาํแหน่งอ่ืนท่ีจะแต่งตั้งข้ึนใหม่ (ถา้มี)   ท่ีตอ้งการสรรหา และพิจารณา

คุณสมบัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอเล่ือนตําแหน่งมาดํารงตําแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัฯ  

2.2 สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 1 อนัดบัตามท่ีระบุในขอ้ 2.1  

โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดงัน้ี  

- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง สําหรับกรรมการ

บริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ  

- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง สาํหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลงกรณีท่ี

กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง สําหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั  

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหน้าท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจาํเป็น หรือเห็นสมควร 
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1.4 คณะกรรมการบรรรษัทภบิาล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 2  คน รวม 4 คน ดงัน้ี 

1. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ เป็น ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  

4. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ  

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 19 

มีนาคม 2564) 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาลหัวขอ้ท่ี 4 การประชุม จากท่ี

กาํหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เป็นอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ

กาํหนดนโยบาย แนวปฏิบติัและติดตามผลการดาํเนินการ 

กฎบตัรฉบบัล่าสุดไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล  

1. สอบทานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและนาํเสนอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการนาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปดาํเนินการในเชิงปฏิบติั 

5. ติดตามงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยงัมีหน้าท่ีในการดําเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บรรษทัภิบาลตามความจาํเป็นหรือเห็นสมควร  

1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวม 4 คน ดงัน้ี 

1. รศ.นพ. กาํจร ตติยกว ี เป็น ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์  

3. นายภาสิต  ล้ีสกลุ   

4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   

โดยมีนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบวาระวนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2565) 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ประกอบด้วย 6 หัวขอ้ คือ 

องค์ประกอบและคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง ขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานผลการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุม

ถึงความเส่ียงท่ีสาํคญัประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงในการเขา้ประมูลงาน  ความเส่ียงดา้นการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์  

ความเส่ียงการก่อสร้าง ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงดา้นบุคลากร เป็นตน้ รวมถึงให้คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. กาํหนดแผนงานการบริหารความเส่ียงและกาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินการตามแผนงาน  

3. กาํกบัดูแลการดาํเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรกาํหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายขององคก์ร  

4. กาํกบัดูแล สนบัสนุน ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และทบทวนความเพียงพอของ

นโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีสาํคญั การประเมินสถานะความเส่ียง การบริหาร

ความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดในการดาํเนินงาน  รวมถึงวิธีการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ในกรณีท่ี

มีเร่ืองสาํคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว  

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอาํนาจจัดตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหน้าท่ีด้านบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

1.6 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ดงัน้ี  

1. นายสมยั ล้ีสกลุ เป็น ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายภาสิต ล้ีสกลุ 

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 

4. นายโลห์ อิง คี  

โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุพฤทธ์ิ  เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

การยกเลิกคณะกรรมการจดัการในเดือนมกราคม ปี 2562  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 มีมติยกเลิกคณะกรรมการจดัการ  และ

อนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้ครอบคลุมของคณะกรรมการ

จดัการและปรับเปล่ียนอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ โดยแทนท่ีอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการจดัการดว้ยคณะกรรมการบริหาร 

และไดอ้นุมติักฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร  

กฏบตัรคณะกรรมการบริหารไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้ คือ องคป์ระกอบและ

คุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

อนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 โดยเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบคณะกรรมการจดัการท่ียกเลิกไป มีรายละเอียดดงัน้ี 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 49 - 
 

1. กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดาํเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจาํปี  ตาราง

อาํนาจอนุมติั อาํนาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ ง

พิจารณาการแกไ้ขปรับปรุงต่าง ๆ  เพ่ือให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

2. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดาํเนินงาน และ

งบประมาณประจาํปีท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ 

พร้อมใหค้าํปรึกษา แนะนาํ การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหาร 

3. ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกูย้ืม การจัดหาวงเงินสินเช่ือ 

รวมถึงการใหห้ลกัประกนั จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ 

ตามวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือทาํให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ

นาํมาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการกาํหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพ่ือทาํสญัญาดงักล่าว 

5. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

6. พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

7. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน

โบนัส ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป โดยอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก และ

เลิกจา้งผูบ้ริหาร 1 อนัดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นอาํนาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

8. ดาํเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่

ละคราวไป 

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสยัวา่ มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

และมีการกระทาํท่ีผิดปกติอ่ืน 

10. ดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี

จาํเป็นหรือเห็นสมควร 

อาํนาจในการอนุมตัวิงเงนิของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอาํนาจในการอนุมัติวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออาํนาจอนุมัติและ

ดาํเนินการ อาทิเช่น 

เร่ือง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

- การอนุมติังบประมาณโครงการ 

- การตดัหน้ีสูญ 

- การเบิกเงินทดรอง 

- ค่าเล้ียงรับรอง การประชาสมัพนัธ์ และการบริจาค 

- การกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งบริษทัในเครือ 

- 

5-10 ลา้นบาท 

- 

- 

50-100 ลา้นบาท 

ไม่จาํกดัวงเงิน 

 < 5 ลา้นบาท 

> 100,000 บาท/คร้ัง 

> 50,000 บาท/คร้ัง 

< 50 ลา้นบาท 
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การเปลีย่นแปลงกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562  

วนัท่ี 24 มกราคม 2562 นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ ส่งหนังสือแจง้ความประสงค์ขอลาออกตามวาระ และไม่ขอรับ

การพิจารณาคดัเลือกมาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 

วนัท่ี 15 มีนาคม 2562  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2562 มีมติใหน้าํเสนอ รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ีต่อท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอรุณ จิรช

วาลา กรรมการอิสระท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีมติ

อนุมติัตามท่ีเสนอ 

วนัท่ี 29 เมษายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2562 มีมติแต่งตั้ ง รศ.นพ.กําจร ตติยกวี เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 - ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2562 มีมติแต่งตั้ ง รศ.นพ.กําจร ตติยกวี เป็นกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รักษาการประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และรักษาการประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 

  - รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียงแจง้ความประสงค์ขอลาออก เน่ืองจากได้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทั แจง้

ความประสงคข์อลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป  

วนัท่ี 21 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 มีมติแต่งตั้ง นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เป็นกรรมการ

อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหาร

ความเส่ียง แทน รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ท่ีแจง้ความประสงคข์อลาออก 

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  9/2562 มีมติแต่งตั้ ง รศ.นพ.กําจร ตติยกวี เป็นประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง และนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ เป็นประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

(1) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอสิระ 

• กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ 

และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

• คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

บริษัทฯ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมี

นยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

• การสรรหากรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหาและพิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจาํนวน

กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี    

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น

สามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ

ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ

ไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้

• การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 

การสรรหาผูบ้ริหารระดับสูงสุดคือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมทั้งการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด  จะกระทาํโดย
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหาและพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใน

การคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ให้

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

- อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และมีนโยบายให้ผู ้บริหารระดับสูงระดับ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดตาํแหน่งของตนเอง และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทาํงานให้กบัพนกังานใน

องคก์รท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเห็นวา่สามารถแทนตาํแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุ

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 

• การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ประกอบของคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

• ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

• มีความเป็นผูน้าํ และมีวสิยัทศันท่ี์กวา้งไกล 

• มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  

• มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  

นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้

เป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ดงัน้ี  

“ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และกาํหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกินกว่า  4 

บริษทั ในกรณีท่ีกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายท่ีระบุในขอ้บงัคบัให้

รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ 

 

การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมโดยมอบอาํนาจให้

ฝ่ายจดัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทั

ยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินธุรกิจ  

- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าว พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ  

- กาํกบัดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ขอ้มูล และดําเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการ

เก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพย ์
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- รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี

นยัสาํคญัของบริษทัดงักล่าว อาทิเช่น การเพ่ิมหรือลดทุน การเลิกบริษทั ใหน้าํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั

ก่อนดาํเนินการใด ๆ  

 

2. ผู้บริหาร 

 โครงสร้างองคก์รของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 6 คน ดงัน้ี 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด    

3. นายโลห์ อิง คี   ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

4. นายเชวง รีศรีกิตต ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

5. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ  ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 

6. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีดงัน้ี 

1. เป็นผูส้นับสนุนและอาํนวยการการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ทั้ งในด้านปฏิบัติการและดา้นงานอาํนวยการ 

นาํเสนองานต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทัและพนกังาน 
2. ดาํเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึงการส่งมอบงาน  เช่น การตลาด งานประมูล งาน

ออกแบบ งานจดัซ้ือ การผลิต และการส่งมอบโครงการ 
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3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง การจดัการ นาํเสนองบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการบริษทั 

ดูแลการจดัการ จดัสรรทรัพยากรองคก์รให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของงบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบั 
4. กาํกบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้และเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 
5. ดาํเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องคก์ร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บ

การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นท่ีภาคภูมิใจของผูถื้อหุน้ 
6. ดาํเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทั วางแผนการจดัหาทุน แหล่งทุน กลยทุธ์การจดัหาทุน การ

จดัทาํเอกสารการหาทุน และอ่ืน ๆ 
7. ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 

ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  
อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

 

3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 8 

พฤศจิกายน 2550 - 31 พฤษภาคม 2562 

การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 

    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หมายเหตุ นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ไดล้าออกจากการเป็นพนักงานประจาํของบริษทั มีผลตั้งแต่

วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ในระหวา่งท่ีบริษทัฯ พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสม นายภาสิต 

ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทาํหนา้ท่ีรักษาการตาํแหน่งเลขานุการบริษทั 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท มีดงัน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร 

- ทะเบียนกรรมการ  

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นเลขานุการ เช่น

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

- หนงัสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และจดัส่ง

สาํเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ   และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ 

ไดรั้บรายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาํหนด  และตามท่ีบริษทัฯ มอบหมาย อาทิเช่น  
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- ให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบัติด้านการกาํกับดูแลให้การดาํเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

- ทาํหน้าท่ีในการดาํเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- ทาํหน้าท่ีเป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตาม

กฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

- หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 

 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

• ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562  

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานกรรมการ

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

บาทต่อเดือน  

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับ

ผลการดาํเนินงานปี 2561 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นเงินโบนสัทั้งส้ิน 650,000 บาท ดงัน้ี 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ   230,000 บาท  

- กรรมการอิสระ 4 คน ๆ ละ 105,000 บาท ประกอบดว้ย 

1.  รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  105,000 บาท 

2.  นายอรุณ จิรชวาลา    105,000 บาท 

3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร   105,000 บาท 

4.     นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์   105,000 บาท 

3. ค่าเบ้ียประชุม สําห รับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ให้

เฉพาะกรรมการอิสระ)   

สําหรับบริษทัย่อย ในปี 2562 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร จาํกัด ใน

รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนใหก้รรมการรวม 6 คน ๆละ 10,000 บาทต่อเดือน   
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สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เป็นดงัน้ี 

                   (หน่วย: บาท) 

 

 

กรรมการบริษทัฯ และ 

บริษทั สหการวศิวกร จํากดั 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 

ค่าตอบแทน 

กรรมการ

สหการ

วศิวกร 

ค่าตอบแทน

รวม 2 บริษทั 

คณะกรรมการ

บริษทั 

(ประกอบดว้ย

ค่าตอบแทนราย

เดือนปี 62 และ

โบนสัปี 61) 

ค่าเบ้ียประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

และสรรหา 

คณะกรรมการ

บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 830,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 950,000 

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ 158,333 30,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น 10,000 ไม่ไดเ้ป็น 208,333 

3. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี 160,000 40,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 10,000 ไม่ไดเ้ป็น 230,000 

4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 230,000 10,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น - ไม่ไดเ้ป็น 250,000 

5. นายอรุณ จิรชวาลา 185,000 - - 10,000 - ไม่ไดเ้ป็น 195,000 

6. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 345,000 50,000 30,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 435,000 

7. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 345,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 375,000 

8. นายสมยั ล้ีสกลุ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 240,000 

9. นายภาสิต ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 

120,000 240,000 

10. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 

120,000 240,000 

11. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ทีอาร์ซี รวม 3,003,333  บาท 

2,733,333 130,000 90,000 30,000 20,000   

11. นายศกัดา ตนัติวฒันกูล ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 

12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

สหการวศิวกร  

 720,000  

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษทั 3,723,333 
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(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

ประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่าย

การเงิน 

(ค) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน

ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส เงินประกนัสังคม เงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ รถประจาํตาํแหน่ง คนขบัรถ และค่านํ้ ามนั 

 

• ค่าตอบแทนอ่ืน 

(ก) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ประธานกรรมการไดรั้บเงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ในปี 2562 รวม 57,109 บาท) 

ประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถประจาํตาํแหน่ง คนขบัรถ และค่านํ้ ามนั  

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระไดรั้บประกนัสุขภาพ 

(ค) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

เงินเดือน 6 26.84 6 27.85 

โบนสั 6 1.39 

(โบนสัปี 2560) 

6 2.38 

(โบนสัปี 2561) 

รวมทั้งส้ิน   28.23   30.23 

เงนิสมทบ 
ปี 2561 ปี 2562 

จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) จาํนวนคน จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 4 0.84 4 0.95 
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5. บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,239 คน ประกอบดว้ยพนกังาน

ประจาํ 353 คน และพนกังานชัว่คราว 886 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

สายงาน 
จาํนวนพนกังาน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 

พนกังานประจาํ   

1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแตร่ะดบัผูอ้าํนวยการสายงานข้ึนไป) 6 6 

2. สายงานการตลาด  21 18 

3. สายงานวศิวกรรม 20 51 

4. สายงานปฏิบติัการ  165 93 

5. สายงานบริการงานก่อสร้าง 39 26 

6. สายงานบริหารองคก์ร 72 75 

7. สายงานบริหารคุณภาพ 70 63 

8. สายงานบญัชีและการเงิน 18 21 

รวม 411 353 

พนกังานชัว่คราว 934 886 

รวมพนกังานทั้งหมด 1,345 1,239 

• ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจาํนวน

รวมทั้งส้ิน 510.65 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสงัคม ค่าเบ้ียประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม 

ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

                                                                                                                                                                     (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลตอบแทนพนกังาน 

(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารทีแ่สดงในหัวข้อก่อนหน้า) 
ปี 2561 ปี 2562 

พนกังานประจาํ 318.81 328.65 

พนกังานสญัญาจา้ง  148.50 182.00 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 467.31 510.65 

• กองทุนสํารองเลีย้งชีพ          

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนและบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้

จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนกังาน และจูงใจให้พนกังานทาํงานกบับริษทัฯ ในระยะยาว ในปี 2562 

บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จาํกัด สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้พนักงานจาํนวน 5.90 ลา้นบาท และ 2.61 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

• นโยบายการพฒันาพนักงาน  

ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ึดมัน่และ

มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

ดงัต่อไปน้ี 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 59 - 
 

1. บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนักงานอยา่งเป็นขั้นตอนโดยคาํนึงถึงลกัษณะงานและคุณสมบติัของ

พนักงานตามความต้องการ โดยเม่ือพนักงานมาเร่ิมงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและช้ีแจงรายละเอียดงานตาม Job 

Description ใหพ้นกังานไดรั้บทราบเพ่ือความชดัเจนในการปฏิบติังานต่อไป 

2. บริษทัฯ มีกระบวนการดูแลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานตาม

กฎหมายแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติมใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ 

2.1 การจัดทําบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้ งในส่วนของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ค่าผ่าตัด 

รวมถึงอุบติัเหตุฉุกเฉินและการรักษาดา้นทนัตกรรม   

2.2 การจดัทาํประกนัชีวติและอุบติัเหตหุมู่ 

2.3 การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานไดส้ะสมเงินเพ่ือไวใ้ชใ้นยามเกษียณอายงุาน 

บริษทัฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจาํนวนปีในการทาํงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยพนักงานสามารถหักเงิน

สะสมเขา้กองทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราร้อยละ 3 - 10 ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและความสมคัรใจของพนกังาน 

3. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณ

การข้ึนเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเร่ืองดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้ งปัจจยัภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ สภาวะ

เศรษฐกิจ อตัราเฉล่ียการข้ึนเงินเดือนและการจ่ายโบนสัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจยัภายใน (เช่น ผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวติัการข้ึนเงินเดือนและโบนสัในอดีต) เพ่ือกาํหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ี

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    

4. บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะ 

ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทัว่ไป ดงัน้ี     

4.1 พนกังานใหม่  

บริษทัฯ ไดมี้การจดัปฐมนิเทศโดยจดัให้มีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังาน

อนัประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ความรู้ดา้น

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบปฏิบติัการ และความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

4.2 พนกังานประจาํทุกระดบั  

บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทั้ง

ในดา้นการบริหารจดัการทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวทิยากร

ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูใ้หค้วามรู้  

ในปี 2562 มีการจดัอบรม ดงัน้ี 

- หลกัสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน” สําหรับ

พนกังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานใน

การบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  พ.ศ. 2549 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน สําหรับลูกจา้งทัว่ไป และ

ลูกจา้งเขา้ทาํงานใหม่” เพ่ือใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของตนเองในดา้นความปลอดภยั

ในการทาํงาน และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน พ.ศ.2554 
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- หลักสูตร “การวดัผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน – Key Performance Indicators (KPIs)” สําหรับ

พนักงานทุกระดบั ซ่ึงจะอบรมในทุกๆปี เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผล

การฏิบติังานให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจดัทาํแบบประเมินผลการฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทัฯ สามารถนาํระบบการประเมินผลการฏิบติังานมา

ใชใ้นองคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ” เพ่ือปฏิบติัตามกฎกระทรวงกาํหนดมาตรฐานใน

การบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในท่ีอบัอากาศ  

- หลักสูตร  “ผูค้วบคุมการใช้งานป้ันจั่น ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้ังคับรถป้ันจั่น ผูเ้กาะยึดวสัดุ”  เพ่ือให้

พนักงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัป้ันจัน่ไดท้ราบขอ้กาํหนด  และขอ้ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั

และอาชีวอนามยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ รวมถึงไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการทาํงานไฟฟ้า” เพ่ือให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงาน

เก่ียวกบัไฟฟ้าได้อย่างปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกาํหนด และทราบถึงอนัตรายจากไฟฟ้าและหลกัการ

ป้องกนัอนัตรายเก่ียวกบัไฟฟ้า และไดฝึ้กปฏิบติัการปฐมพยาบาลไดอ้ยา่งปลอดภยัทั้งผูป้ระสบอนัตราย

และผูช่้วยเหลือ 

น อกจากน้ี  ต่อ เน่ื องจากปี  2561 ใน ปี  2562 บ ริษัท ฯ  ย ังคงให้ มีการจัดการองค์ความ รู้  (Knowledge 

Management) ภายในองค์กรข้ึน เพ่ือให้เกิดการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใชค้วามรู้ในองค์กร จึงจัด

กิจกรรมหลกัสูตรการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้หรือ “Knowledge Sharing” โดยให้ตวัแทนของแต่ละฝ่ายงานนาํเสนอหลกัสูตรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการทาํงาน เพ่ือแลกเปล่ียนใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีสนใจเขา้รับฟังการบรรยายและซกัถาม อาทิเช่น 

- การบริหารโครงการ (Project Management) 

- คู่มือการจดัเตรียมเอกสาร BOI 

- การวเิคราะห์และบริหารความเส่ียงโครงการก่อสร้าง (Risk of Project Management) 

- การขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (เล่ือนระดบั)   

สาํหรับปี 2562 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัไดจ้ดัให้พนกังานเขา้ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 

โดยสรุปเป็นชัว่โมงในการอบรม ดงัน้ี   

                                                                                                                                 (หน่วย:ชัว่โมง) 

การอบรมของพนกังาน 
ปี 2561 ปี 2562 

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก 

ระดบัพนกังาน 511 31 294 138 

ระดบัหวัหนา้งาน 411 32 135 336 

รวมช่ัวโมงการอบรม 922 63 429 474 

 

5. การจดัทาํกิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ (Employee Relations) บริษทัฯ มีการจดัทาํกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์

ท่ีดีภายในองคก์ร ดงัน้ี 

5.1 จดัใหมี้การส่ือสารผา่นช่องทาง Group Line ช่ือ Mr. Engage เป็นการส่ือสารระหวา่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ

พนกังานในองคก์ร เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการใหข้อ้มูล และคาํแนะนาํกบัพนกังาน 
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5.2 การจดักิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั เพ่ือให้พนกังานไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร 

ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และวนัสงกรานต ์เป็นตน้ 

5.3 จดัตั้ ง HRBP (HR Business Partner) จดัให้มีผูรั้บผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เขา้ถึงปัญหาของ

พนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.4 กิจกรรม 5ส เพ่ือเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กบัพนักงาน โดยมีตวัแทนผูบ้ริหารและพนักงานแต่ละฝ่าย 

ร่วมประเมินผลกิจกรรม 

5.5 การจดัทาํกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจาํปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร พนักงานทั้ งท่ีสํานักงานใหญ่และ

พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีไซทง์าน มีโอกาสไดพ้บปะสงัสรรครั์บประทานอาหารร่วมกนัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์รระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน โดยมีฝ่ายส่ือสาร

องค์กรเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ือง

นโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสารดงักล่าว

ไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้หพ้นกังานไดรั้บทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของ

ระบบ ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 

ไดแ้ก่ ข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ในแต่ละเดือน แนะนาํพนกังานเขา้ใหม่ประจาํเดือน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการส่ือสารผ่าน Email, 

Application Line และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 

7. บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ รวมถึง

บริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง 

8. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนผ่านผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือนาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารบุคคลเพ่ือพิจารณาและดาํเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัอย่าง

เคร่งครัด 

 

• ข้อพพิาททางด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  

ไม่มี 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญัเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รและส่งเสริมการเติบโต

อยา่งย ัง่ยนืของกิจการ บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และ

นโยบายในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติั โดยการคาํนึงถึงสิทธิ

ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค และ

เปิดเผยคู่มือดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หัวขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน/นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ”  และผนวกเป็นเอกสารส่วน

หน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังานทุกคน 

การปฏบิัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯให้ความสําคญัในการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหนา้ใน

การเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ การเปิดโอกาสให้

ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และสนับสนุนให้กรรมการบริษทัทุกคน ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูส้อบ

บญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนเต็ม 100  คะแนน ซ่ึงมาจากความมุ่งมัน่ตั้งใจในการจดัการประชุมผูถื้อ

หุน้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

1.1) กาํหนดการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2562 และการประชุมวสิามญั

ผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562  ณ ท่ีทาํการบริษทัฯ ห้องประชุมมลัติฟังก์ชัน่ ชั้น 2 เลขท่ี 8  ซอยสุขาภิบาล 5 

ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

1.2) การแจง้เชิญประชุมล่วงหนา้ 

บริษัทฯเผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 และมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 เร่ืองกาํหนดวนัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2562 และการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ตามลาํดบั ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการไดล้งมติ 

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนรวมในการกาํกบัดูแลบริษทั

และการคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ

ประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั ตั้งแต่เดือนกนัยายน – ธันวาคม 2561 ทั้ งน้ี

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการพิจารณาไวบ้นเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ซ่ึงจัดทาํทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

พร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ให้นกัลงทุนและผูถื้อหุ้นรับทราบโดยผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูล

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับการประชุม เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนการประชุม) 
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สาํหรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ส่งออกวนัท่ี 17 เมษายน 2562 และไดท้าํการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 

3 วนั ก่อนการประชุม (วนัท่ี 17 -19 เมษายน 2562) เพ่ือบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ท่ีเพียงพอสาํหรับ

ผูถื้อหุน้ในการเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

1.3) การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดแ้นะนาํกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมายและผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุม ท่ีปรึกษา

กฎหมายไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ การดาํเนินการประชุม

ผูถื้อหุ้นเป็นไปตามลาํดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในหนังสือเชิญประชุม สําหรับ

วาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การนาํเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวธีิการในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุน้ โดย

แยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดใ้หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงใน

บตัรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนไดข้อให้ใชบ้ตัรลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่

เห็นชอบหรืองดออกเสียง  

อน่ึงในการประชุม ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ หรือตั้งขอ้

ซกัถามในประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามและให้

ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 

1.4) การเปิดเผยผลการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯเผยแพร่มติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในช่วงเยน็หลงัเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น โดยผ่าน

ระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย รายช่ือพร้อม

ทั้งตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาและผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม วธีิการนบัคะแนนเสียง ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่

ละวาระ สรุปสาระสําคัญของขอ้ซักถาม ขอ้คิดเห็นท่ีสําคญัและข้อเสนอแนะของผูถื้อหุ้น รวมทั้ งคาํช้ีแจงของกรรมการและ

ผูบ้ริหารท่ีไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระโดยแจง้ผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม) และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและองักฤษ วีดีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

บริษทัฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยในวนัท่ี 1 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 บริษทัฯ มี

สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยร้อยละ 64.09  

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยไม่คาํนึงถึง

เพศ อาย ุเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และแมผู้ถื้อหุ้นจะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุ

ไม่สะดวกประการใด ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

2.1) การมอบฉนัทะ  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถรักษาสิทธิโดยการมอบฉนัทะให้

ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดซ่ึงบริษทัฯไดร้ะบุรายช่ือไวใ้น

หนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือให้เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุ้นไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยแบบมอบ

ฉนัทะและรายละเอียดต่างๆบนเวป๊ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนการประชุม 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท้ั้งการ

โทรศพัท ์หรือ อีเมล ์เป็นตน้ 
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2.2) การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

บริษทัฯ เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ และตั้งคาํถามเป็น

การล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

3. บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และคาํนึงถึงผลกระทบและการปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวใ้น ดงัต่อไปน้ี  

3.1) พนกังาน 

พนกังานเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายของบริษทั บริษทัฯจึงมี

การส่ือสารวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งในด้านโอกาสความกา้วหน้า การพฒันาศกัยภาพ  ทักษะการทาํงาน การให้

ผลตอบแทน สวสัดิการท่ีจาํเป็น นอกจากน้ีบริษทัฯมีการนโยบายมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการทาํงานและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น การจดัใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอยา่งเพียงพอ

และเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บ สูญเสียชีวติจากอุบติัเหตุ และการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการทาํงาน  

3.2) ผูถื้อหุน้  

บริษทัฯมุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม คาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะ

เป็นนักลงทุนรายยอ่ยหรือนักลงทุนสถาบนั โดยมุ่งบริหารงานท่ีสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดาํรง

กิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยกาํหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคญัต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลาผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

3.3) คู่แข่งขนั 

บริษทัฯ มีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ภายใตก้รอบ

กติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

ไม่เปิดเผยหรือละเลยใหข้อ้มูลความลบัของบริษทัฯ ตกอยูใ่นมือคูแ่ข่ง ไม่โจมตีหรือทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทาง

ร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือทาํใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

3.4) ลูกคา้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยั ตรงตามความต้องการของลูกคา้ เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อย่าง

เคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    

บริษทัฯคาํนึงถึงความปลอดภยัระหว่างเวลาปฏิบติัการและความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบเป็นสําคญั เน่ืองจาก

ลกัษณะงานของบริษทัฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี ดงันั้น บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญั

ในการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นมาตรฐาน ภายใตค้วามปลอดภยัสูงสุด   

นอกจากน้ี ในระหวา่งงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอทุกโครงการ และยนิดีท่ีจะนาํ

ชม หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่างๆ เหล่าน้ี 

ทาํใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐาน 
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3.5) คู่คา้ 

บริษทัฯ มีการกาํหนดแนวทางและวิธีการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่คา้ไว ้

อยา่งชดัเจน มีการจดัทาํระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจดัหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบ

ได ้และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจทาํธุรกรรมต่างๆ จดัทาํหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระ

ของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ 

3.6) เจา้หน้ี 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด และมีการปฏิบติัตามขอ้ตกลง

ดา้นการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการ แต่ละปีจะมีการจดัใหเ้จา้หน้ีสถาบนัการเงินเขา้เยีย่ม

ชมโครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนับสนุนสินเช่ือโครงการ เพ่ือรับทราบความคืบหน้าของโครงการ  และการจดัประชุมระหวา่ง

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเช่ือ 

หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหารกบัสถาบนัการเงิน 

3.7) สงัคมและชุมชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนโยบายจัดสรร

งบประมาณประจาํปีเพ่ือใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาชุมชน 

นอกจากแนวปฏิบติัท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ บริษทัฯยงัให้แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ตามท่ีปรากฎในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ทําความเขา้ใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด    

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ใน

หวัขอ้ 11. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯใหแ้ก่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยมีความถูกตอ้ง ครบถว้นน่าเช่ือถือและทนัเวลาดว้ยความโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 

อาทิเช่น ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยกาํหนด โดยเผยแพร่ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น ขอ้มูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจําปี ข่าว

ประชาสัมพนัธ์ และปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง

ทัว่ถึง  

บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัทาํแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ

และพนักงานเป็นประจาํทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี) รวมทั้ งจดัทาํหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปีและให้

เลขานุการบริษทันาํเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วนัทาํการนบั

แต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน เพ่ือให้เป็นไปโดยชอบดว้ยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ียงัสามารถ

ใชข้อ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดอี้กดว้ย ส่วนการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 66 - 
 

• การได้มาและจาํหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2562 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการไดม้าและจาํหน่ายหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุน้  

ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 61 

จาํนวนหุน้ 

ไดม้า 

ระหวา่งปี 2562 

จาํนวนหุน้

จาํหน่าย

ระหวา่งปี 

2562 

จาํนวนหุน้  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62  

(ทุนชาํระแลว้  

1,198,393,354.75 บาท) 

หุน้ ร้อยละ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 22,444,699  

(ในนามนางไพจิตร) 

12,469,272 - 34,913,971 0.364 

  1,743,941,131  

(ในนามบจก.เคพเีค 1999)
(1)

 

968,856,183 - 2,712,797,314 28.296 

รวม 2,747,711,285 28.660 

2.นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

3. รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ี กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 4,049,999 - - 4,049,999 0.042 

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร 

67,905,961 49,725,533 - 117,631,494 1.227 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

7,019,999 3,899,999 - 10,919,998 0.114 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

- - - - - 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล 

 

กรรมการ และผูอ้าํนวยการ 

สายงานบริหารองคก์ร 

11,343,479  6,301,932 - 17,645,411 0.184 

10. นายโลห์ อิง คี ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 1,315,574 1,200,000 - 2,515,574 0.026 

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ 532,439  295,799 - 828,238 0.009 

12. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 163,249 - - 163,249 0.002 

รวมการถือหุน้ TRC ของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคน 
กรณีรวมการถือหุน้โดย บจก. เคพีเค 1999  1,868,459,026 30.364 

กรณีไม่รวมการถือหุน้โดย บจก. เคพีเค 1999 124,517,895 1.968 

หมายเหตุ: (1) บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50.50  

• ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  

คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย มี

การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯในรูปแบบต่าง ๆ ผา่นส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.trc-con.comใน

หัวขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์” เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  และบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ทั้งน้ี
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คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหน้ายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและ

ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร และส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ทาํหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญั และส่ือสารกบั ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น 

นักวิเคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ มาท่ีส่วนงานนัก

ลงทุนสมัพนัธ์ ตามหมายเลขโทรศพัท ์+66 2022 7777 ต่อ 3213  หรือทางอีเมล ์ir_trc@trc-con.com 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทและหน้าท่ีในการกาํหนดกลยุทธ์และ

นโยบายในการดาํเนินธุรกิจ ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยกรรมการจะปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีในการ

สร้างเสริมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนกาํกบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือสร้างมูลค่าใหก้บักิจการและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

• วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์เป็นประจาํทุกปี  โดยฝ่ายกลยุทธ์องคก์ร

รับผิดชอบในการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร กาํกบัดูแลใหมี้การนาํ

กลยุทธ์ไปปฏิบัติใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลลพัธ์ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ/หรือเป้าหมายท่ีกาํหนด  ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2562 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายและค่านิยม

องค์กร ซ่ึงบริษทัฯได้ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หัวขอ้ 

“เก่ียวกบัเรา/วสิยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย”     

นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารนําเสนอเป้าหมายองค์กรประจําปี ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั โดยมีการกาํหนดดชันีช้ีวดัองค์กรในหัวขอ้ต่าง ๆ (อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ท่ีไดรั้บในระหว่างปี  

จาํนวนลูกคา้ใหม่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้)  สัดส่วนนํ้ าหนัก  และเกณฑก์ารให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้การประเมิน  

เพ่ือใหส้ามารถประเมินผลและคาํนวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉล่ียไดอ้ยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหาร

จดัการติดตามการนํากลยุทธ์ของบริษทัฯไปปฏิบัติและประเมินผล  และนําเสนอผลประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      

ผลการประเมินจะถูกนาํมาใชป้ระกอบในการพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของบริษทัฯ  การพิจารณาข้ึนเงินเดือน 

การจ่ายโบนสัประจาํปี และการกาํหนดเป้าหมายองคก์รในปีถดัไป    

• โครงสร้าง  คุณสมบัตขิองกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน  

กรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชน มีความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีการจาํกดัเร่ืองเพศ บริษทัฯ มีการแยกตาํแหน่ง

ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารออกจากกนั โครงสร้างกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน เกินกวา่ 1 

ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

การสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการของบริษัทฯ จะตอ้งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม  บริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดใหก้รรมการ

แต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน  4  บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก่อนท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน  เวน้แต่การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัท่ีอยูใ่นเครือของ

บริษทัโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการหลงัจากท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัในเครือแลว้ และตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 

กาํหนดใหมี้การทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยการจดัทาํ Skill Matrix  เพ่ือพิจารณาทกัษะ และประสบการณ์การ

ทาํงานของกรรมการบริษทั โดยสาํหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัมีทกัษะวิชาชีพ



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 68 - 
 

และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีหลากหลาย สามารถให้คาํแนะนาํท่ีประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯได ้แต่อยา่งไรก็ตาม

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  ควรมีการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 คน   เพ่ือใหส้ัดส่วนของกรรมการอิสระ

มากกวา่ร้อยละ 50   

ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 5 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษทัฯ  รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษทัอ่ืน 

แสดงในหวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” 

• การแยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  โดยไดมี้การกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของประธานกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน แสดงไวใ้นหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ประธานกรรมการของบริษทัฯ คือ  นางไพจิตร 

รัตนานนท ์เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่  และไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ คือ นายภาสิต ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

• วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบ

วาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปไดอี้ก  ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทัเกิน 9 ปี จาํนวน 1 คน  แต่เน่ืองจากกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ  เป็นผู ้

มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มี

ผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั และตดัสินใจโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  ตลอดจนมี

ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่ไดก้าํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการอิสระ  

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และส่งมอบกฎบตัรคณะกรรมการ รายงาน

ประจาํปีฉบบัล่าสุด คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ของบริษทั จดัทาํส่ือวดีีทศัน์แนะนาํบริษทัฯ และส่ือวดีีทศัน์โครงการขนาดใหญ่ท่ีสาํคญั เพ่ือใชใ้นการแนะนาํบริษทัฯ ต่อ

กรรมการใหม่ และมีการจดัเตรียม Slide Presentation แนะนําธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนําเสนอให้กับ

กรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ทราบถึงขอ้มูลของบริษทัฯท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั   

• การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใชแ้บบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงใชต้ามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และสําหรับการประเมินปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงใชแ้บบฟอร์มประเมินท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558 โดยไดมี้การเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของบริษทัฯ ในแต่ละหัวขอ้ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาให้กบั

คณะกรรมการในการประเมิน หวัขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ คือ  

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3. การประชุมคณะกรรมการ  

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ   
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6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    

นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการประเมินผลงานของคณะกรรมการ ชุดยอ่ย 

4 ชุดประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (หัวขอ้การประเมินคือ 1.โครงสร้างและคุณสมบติั  2.การประชุม 3.บทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบ) และไดน้าํเสนอสรุปผลคะแนนเฉล่ียของการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล 

และคณะกรรมการชุดย่อยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการทุกท่านไดรั้บทราบ  และนําผลประเมินไปใชเ้ป็น

แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  สาํหรับในปี 2562 คะแนนการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง

คณะอยูใ่นระดบัเกินกวา่ร้อยละ 90  

• การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และให้นาํเสนอผลการประเมินต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารทั้งสองในแต่ละปี  

• ประวัติการกระทําผดิกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

• คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารเพ่ือเป็นกรรมการใน

คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือทาํหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาํนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการ

บริหาร โดยมีการกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในเวบ็ไซต ์และ

ในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ โดยคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้ งข้ึนดังกล่าวมีอาํนาจสั่งการให้ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯท่ี

เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัทาํรายงานเสนอ และ/หรือว่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือให้คาํแนะนําการ

ดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ รัดกมุ เหมาะสม สามารถควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นไปตาม

ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการกระจายอาํนาจในการบริหารงาน  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการบงัคบัใช้ “คู่มือ

อาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ” เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในองคก์ร ซ่ึงกาํหนดระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบั อีกทั้งเป็นการกระจายอาํนาจจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่างเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานคล่องตวั

รวดเร็ว และมีการทบทวนปรับปรุงแกไ้ขคู่มืออาํนาจและดาํเนินการอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ไป   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้าํหนดสดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเขม้กวา่

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 1    
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ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีปฏิบติังาน

ดา้นการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการทาํงานผูต้รวจสอบภายในมี

สายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

- คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพ่ือทําหน้าท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในปี 2562 มีการประชุม 3 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนของบริษทัฯ และ

บริษทัย่อยในภาพรวมสาํหรับปี 2563 และพิจารณากรอบโบนัสของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจากผลการดาํเนินงานปี 2562 รวมทั้ง

พิจารณาเงินเดือนปี 2563 และโบนัสปี 2562 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการ

แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณาคุณสมบัติของ

คณะกรรมการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานธุรกิจ

ของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2562 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนและสรุปผลการดาํเนินงาน CSR ปี 

2562 รับทราบผลการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2562 และรับทราบหลกัเกณฑ ์CGR 2018 ท่ีอยูร่ะหวา่งการ

ดาํเนินการ/ ยงัไม่ไดด้าํเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และทบทวนความเหมาะสมของการ

ปฏิบติัของบริษทัฯ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ท่ี

ประกาศโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ จะดาํเนินการปฏิบติัท่ียงัไม่เป็นไปตามหลกั 

CG Code ภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัหลกั CG Code อยา่งครบถว้น 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 1 คน เพ่ือทาํหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 มีการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง 

อนุมติัแผนบริหารความเส่ียง และจดัทาํรายงานประจาํปีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียง พิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการ นอกจากน้ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความเส่ียง และคณะทาํงานจดัการความเส่ียง เพ่ือบริหารจดัการงานดา้น

ความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศันแ์ละแผนกลยทุธ์องคก์ร รวมถึงการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้น 

- คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวนรวม 4 คน  เพ่ือทาํหนา้ท่ี

วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณา

ผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจาํปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

และดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีในเดือนมกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ัง

ท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัยกเลิกคณะกรรมการจดัการ และแกไ้ขอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้

ครอบคลุมถึงอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

• รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการ
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บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและ

ระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูก

แสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจาํปี ทั้ งน้ี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อ

รายงานทางการเงินจะถูกนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีเช่นกนั 

• แผนสืบทอดตาํแหน่ง   

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่ง

ของผูบ้ริหาร ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

• การประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและผู้บริหาร 

สืบเน่ืองจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทํา

ธุรกรรมทางธุรกิจจาํนวนมาก และ มีความเก่ียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็น การเขา้รับรองและผูกพนัแทนบริษทัฯ 

ตามภาระหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเส่ียงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 

รวมทั้ งผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือผูบ้ริหารอนัสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานตาม

ตาํแหน่งหนา้ท่ีนั้น ๆ  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหฝ่้ายจดัการเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาการทาํประกนัภยัความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเง่ือนไขการรับประกัน

วงเงินประกนัและค่าเบ้ียประกนัเป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหค้วามคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอนั

เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารภายใตอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยชอบ ยกเวน้การกระทาํท่ีเป็นการฉอ้ฉลหรือทุจริต 

บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีฉอ้ฉล

หรือทุจริต 

• การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั 

มีจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย 

- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  1  คน 

- กรรมการท่ีเป็นอิสระ     4  คน 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     4  คน 

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัสกรรมการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ืออนุมติั และนาํเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารต่อท่ีประชุมกรรมการเพ่ืออนุมติั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้

ขอ้มูลผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยูใ่นรูปของ

ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน และนอกจากนั้นให้ได้รับเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษทั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซ่ึง

เช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

• การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ อยา่ง

สมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ มานาํมาปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อาทิเช่น หลกัสูตรท่ีจดั
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โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ  

บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสมัมนาเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยปี

ละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้มี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้กบัผูบ้ริหาร  

เลขานุการบริษัทจะนําเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้งประชาสมัพนัธ์การ

สมัมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2562 กรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสมัมนา ดงัน้ี 

- นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทาง

การแพทยส์าํหรับบริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 8 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรดา้นวทิยาการพลงังาน สาํหรับนกั

บริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7  (วพม.7) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

- นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร ดงัน้ี 

• หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9  สถาบนัพระปกเกลา้ 

• หลกัสูตร Xponential Academy รุ่นท่ี 1 มหาวทิยาลยัสยาม 

• หลกัสูตรวฒิุบตัร ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นท่ี 40 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด เขา้ร่วมสมัมนาดงัน้ี 

• การสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 โครงการศึกษาพฒันาเมือง

และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง  จัดโดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(สนข.) 

• งาน "ONE TRANSPORT FOR ALL 2019 : Mobility Connect Technology" คร้ังท่ี 1 จดัโดยกระทรวงคมนาคม 

• The Path of Leadership Development Ep.2 : How to Accelerate Future Leader Capability จดัโดย ENPEO 

• งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอให้บริษทัจดทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบ

การเงิน สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 จดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัเก่ียวกบัการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหารจึงไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม หลกัสูตร

ในดา้นต่าง ๆ โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นนั้น ๆ เขา้มาใหก้ารอบรมใหก้บัผูบ้ริหารเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และนาํความรู้ท่ี

ไดจ้ากการฝึกอบรมมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารงานขององคก์รและเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ 

ต่อไป หลกัสูตรการอบรมในปี 2562 ปรากฏดงัหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจดัการ เร่ืองนโยบายการพฒันาพนกังาน” 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมี

กาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษ

เพ่ิมตามความจาํเป็น ประธานกรรมการเป็นผูท้าํหนา้ท่ีบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปประเด็นเร่ืองต่างๆของวาระเพ่ือ

การพิจารณา เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และจดัสรรเวลาการประชุมอยา่ง
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เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบเพ่ือส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการก่อนวนัประชุม ดูแลการจดัการประชุม 

จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ระเบียบ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนนาํเสนอประกาศ กฏระเบียบต่าง ๆ และหลกัสูตรการอบรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการเพ่ือใหก้รรมการรับทราบ  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอโดย

เฉล่ียไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี  ในปี 2562 กรรมการบริษทัส่วนใหญ่เขา้ร่วม

ประชุมครบทุกคร้ัง  มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ท่ีไม่ได้เขา้ประชุม 1 และ 2 คร้ัง ตามลาํดับ  จากการประชุมทั้ งหมด 10 คร้ัง  

เน่ืองจากติดภาระกิจสาํคญัอ่ืน โดยมีการเปิดเผยจาํนวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุด

ย่อยแต่ละคน ในหัวขอ้ “โครงสร้างการจัดการ”  และยงัมีนโยบายให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหารและไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ในปี 2562 มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระในเดือน

ธนัวาคม 2562  

บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี ดงัน้ี  

-  ตั้งแต่ปี 2555 กาํหนดให้มีการประชุมระหวา่งกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร

และไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  โดยในปี 2562 มีการประชุมดังกล่าวในเดือน

กมุภาพนัธ์  

-  ตั้งแต่ปี 2559 กาํหนดให้การลงมติแต่ละวาระในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอยูค่รบเป็นองค์

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  

-  ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 กาํหนดให้บรรจุวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี) รายงานการมีส่วนได้

เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคณะกรรมการ เป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง โดย

กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย  

•  เลขานุการบริษัท 

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์

อาวโุส เป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาํหนงัสือเชิญประชุม ดูแลการ

จดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุมและรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ทั้งน้ีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทั แจง้ความประสงคข์อลาออกต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2562 

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัในการกาํกบัดูแลการ

ใชข้อ้มูลภายใน ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ปี 2561 ใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 

2559 และให้ประกาศใชแ้ทนระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัเดิมท่ีเคยอนุมติัในปี 2548 และให้ระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง

ของขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี    
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หลกัการพจิารณาข้อมูลภายใน  

ขอ้มูลภายในท่ีห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผูล้งทุนทัว่ไป หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชน

เป็นการทัว่ไปซ่ึงเป็นสาระสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของบริษทัฯหรือบุคคลวง

ในท่ีน่าจะมีนัยสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์หรือการตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลดังกล่าวรวมถึงขอ้มูล

เก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือผูบ้ริหารสาํคญัของบริษทัจดทะเบียน และเป็นขอ้มูลท่ีมีความ

ชดัเจนพอสมควรท่ีผูล้งทุนทัว่ไปน่าจะใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน  

ระเบียบข้อบังคบัในการการกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

1. บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีมีนัยสําคญัต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนท่ีจะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หรือ

บุคคลภายนอกกลุ่มอ่ืนใด รวมทั้ งก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลในวงกวา้งต่อผูล้งทุนทั่วไปในช่องทางอ่ืน โดยมอบหมายให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการสายงาน และเลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีเป็นโฆษกในการเปิดเผยขอ้มูล

ในนามบริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายใน

ของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรักษาขอ้มูลภายในดว้ยความระมดัระวงั และมีความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลภายในร่ัวไหล

ออกไปข้างนอก และตอ้งปฏิบัติตามประกาศเร่ือง “แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฎิบัติงานและการรักษาความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” ประกอบดว้ยนโยบายการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การแบ่งแยก

หนา้ท่ี การควบคุมการเขา้ออกห้อง Server และการป้องกนัความเสียหาย เป็นตน้ และจะตอ้งไม่นาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย

โดยมิชอบ หรือนาํขอ้มูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

กรณีบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนร่วมในการทาํงาน หรืออยู่ระหว่างการดาํเนินการท่ีจาํเป็นให้กบักลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้

ขอ้มูลภายในอนัอาจจะมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อาทิเช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา

กฏหมาย เป็นตน้  จะตอ้งดาํเนินการให้บุคคลเหล่านั้นทาํขอ้ตกลงในการรักษาความลบั (Confidentiality Agreement) ก่อนท่ี

จะใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน 

3. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ ใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนท่ีมีหรืออาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มาใชเ้พ่ือการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ 

หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯ    

(ถา้มี) ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือนาํขอ้มูลภายในออก

เปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระทาํการดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่น

ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ตอ้งไม่ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงหลงัการ

เปิดเผยงบการเงินดงักล่าว  

นอกจากนั้ นแลว้ กรณีท่ีบุคคลท่ีระบุในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ตอ้งไม่ทาํการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง

บริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้ นต่อ

สาธารณชนแลว้   
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4. กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารชั่วคราว ผูท้าํแผน ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหารแผนชัว่คราว จะตอ้งรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง  รวมถึง

บุคคลท่ีใกลชิ้ดตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2559 ดว้ยวธีิยื่นแบบดว้ย

วธีิอิเลก็ทรอนิกส์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ 

ขาย โอน หรือรับโอน และใหแ้จง้ต่อเลขานุการบริษทัเพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

หากมีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบติัตามตามมาตรา 59 จะมีบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

5. การไม่ปฎิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัน้ีถือวา่เป็นการกระทาํความผิดอยา่งร้ายแรง  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี   

 
บริษทัผูส้อบบญัชี 

ค่าสอบบญัชี 

สาํหรับรอบปีบญัชี 2562 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 1,200,000 บาท 

บริษัทย่อย:   

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 940,000 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 จาํกดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 285,000 บาท 

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 410,000 บาท 

กจิการร่วมค้า: 

*กิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ 

 

 

 

- 

- ค่าบริการอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีสาํหรับการสอบบญัชี ปี 2562 

- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  68,979   บาท 

- บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั      9,583   บาท 

*กิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ ดาํเนินการส่งมอบงานแลว้เสร็จตั้งแต่ปี 2561 อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

นโยบายภาพรวม และการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ  มีการกาํหนดพนัธกิจองคก์รเพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบติั โดยหน่ึงในพนัธกิจ คือ “เราจะ

บริหารจดัการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม” นอกจากนั้นแลว้ หน่ึงในค่านิยมองค์กรยงัให้

ความสาํคญักบัสังคม และส่ิงแวดลอ้ม คือ “ C = Commitment มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบ

ต่อสังคม”  ในปี 2561 ไดมี้การออกประกาศ เร่ือง “นโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม”  บังคบัใชใ้นองค์กร และไดเ้ปิดเผยในเวบ็ไซต์ภายใตห้ัวขอ้ “เก่ียวกับเรา” / “นโยบาย QSSHE”  

เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงัในทุกหน่วยงานทัว่องคก์ร  และบริษทัฯ ยงัไดมุ่้งมัน่ในการพฒันาสังคมและดูแลส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนอยา่งเป็นธรรมเสมอมา 

ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการในหลกัการ 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ดงัน้ี 

1) การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองและมีนโยบายกาํกบัดูแลกิจการขององค์กร 

เพ่ือให้เกิดการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน โดยจดัทาํเป็นคู่มือการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่(คู่มือจริยธรรมและ

จรรยาบรรณฯ)  ในส่วนท่ี 3 หวัขอ้แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณทีอาร์ซี ซ่ึงใหแ้นวทางปฏิบติัรวม 12 หมวด ดงัน้ี  

หมวดท่ี 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

และแรงงาน 

 หมวดท่ี 7 การรักษาความลบั การเก็บรักษาขอ้มูล 

และการใชข้อ้มูลภายใน 

หมวดท่ี 2 ค วาม ป ล อ ด ภัย  อ าชีวอ น ามัยแ ล ะ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 หมวดท่ี 8 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 2.1 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั    

 2.2 ส่ิงแวดลอ้ม    

หมวดท่ี 3 การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ 

ดา้นผลประโยชน ์

 หมวดท่ี 9 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

หมวดท่ี 4 การรับ การใหข้องกาํนลั ทรัพยสิ์นและ 

การเล้ียงรับรอง 

 หมวดท่ี 10 การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

หมวดท่ี 5 การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

 

 หมวดท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

หมวดท่ี 6 การดาํเนินการดา้นการเมือง 

 

 หมวดท่ี 12 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

6/2559 เม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม 2559 เพ่ือส่ือสารให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั โดยมีการกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัเร่ือง

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏดงัคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบัมกราคม 2560  “ส่วนท่ี 4 

นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ “ ซ่ึงแบ่งเป็นหัวขอ้ยอ่ยประกอบดว้ย คาํนิยาม นโยบาย หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์

บริษทัฯ  ภายใตห้วัขอ้ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่”  ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการดาํเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้ง อยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัดดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นธรรม 

ทั้งน้ีในปี 2562 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่แต่อยา่งใด  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และ  4) การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  มีการวา่จา้งคนพิการมาเป็นพนักงานประจาํ ตามแนวปฏิบัติในคู่มือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  

5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความตอ้งการ ภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยั ตามแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ท่ีอยูใ่นคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 9  

บริษทัฯ มีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจาํทุก 6 เดือน หรือเม่ือส้ินสุดโครงการแลว้แต่กรณีโดยการใช้

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การ

ติดต่อส่ือสาร  3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน  4. การประสานแกไ้ขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรง

เวลา 6. งานถูกตอ้งตามความตอ้งการ 7. มุ่งเนน้ความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังาน  8. มุ่งเนน้การปฏิบติังานท่ีไม่ส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 9. การใหบ้ริการหลงัส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกคา้จะถูกนาํเสนอต่อฝ่ายจดัการ 

เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6)  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และ 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม    

บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังคู่มือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่งแวดลอ้ม  บริษัทฯ มีนโยบายปลูกฝังจิตสํานึก

ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในการดําเนินธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้มร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้เสียก่อนจะดําเนินงานการออกแบบกระบวนการทํางานและคาํนึงถึงความ

เหมาะสมในการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าย ัง่ยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายองคก์ร   

8)   การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR   

ไม่มีขอ้มูลสาํหรับหวัขอ้น้ี  

การดาํเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการ 8 ขอ้ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแต่อยา่งใด  

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยมุ่งมัน่ดูแลให้การดาํเนินงานทุก

กระบวนการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพฒันากิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงช่วย

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและทาํใหชุ้มชนสงัคมโดยรวมเช่ือมัน่และไวว้างใจองคก์ร 

บริษทัฯ มีการดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลกัษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ

ดาํเนินงานขององคก์ร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR-After-Process) ดงัน้ี  
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1. ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการดาํเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  ดงันั้นความปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการก่อสร้างและหลงัการส่งมอบงานเป็นส่ิงสาํคญั

อยา่งยิ่ง  ในกระบวนการทาํงานทุกโครงการไดมี้การคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม สังคม และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ความปลอดภยัของไซตง์าน การระบายขจดัของเสีย การดูแลชุมชนบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง  ตลอดจนส่งเสริม

ความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกบัการบรรลุ

เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ คือการส่งมอบงานท่ีไดม้าตรฐาน ตรงความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ภายใตร้ะยะเวลาท่ีกาํหนด ดงัน้ี  

• เม่ือไดรั้บงาน 

- สถานท่ีก่อสร้าง: บริษทัฯ จะประเมินสถานท่ีก่อสร้างว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาต่อชุมชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงหรือไม่ ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ ครอบครองพ้ืนท่ีก่อสร้างวา่เป็นไปอยา่งสุจริตถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย

บริษทัฯจะเขา้ทาํงานในพ้ืนท่ีไดต้่อเม่ือเจา้ของโครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตและส่งมอบพ้ืนท่ี 

- กระบวนการจดัหาวสัดุและผลิตภณัฑ์:  ก่อนนาํวสัดุและผลิตภณัฑ์ไปใชใ้นโครงการ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ

ของบริษทัฯ ทาํการตรวจคุณสมบติัวา่เป็นไปตามท่ีเจา้ของงานกาํหนด   นอกจากน้ีมีการประเมินผูจ้ดัจาํหน่ายและ

ผูรั้บเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์เป็นประจาํทุก 6 เดือนเพ่ือนาํมาประกอบการพิจารณาใน

การจัดซ้ือจดัจา้งคร้ังต่อไป  การประเมินจะใช้ “แบบประเมินผูข้ายและผูใ้ห้บริการหลงัส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ” ซ่ึงมีหัวขอ้การปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั อาชีวอนามยัตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ี

เก่ียวขอ้ง เป็นส่วนหน่ึงในหัวขอ้การประเมิน กรณีผูจ้ดัจาํหน่ายหรือผูรั้บเหมาช่วงรายใหม่ บริษทัฯจะส่งประกาศ

เร่ืองนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อม

ส่งกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหรือผูรั้บเหมาช่วงราย

ใหม่เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานเช่นเดียวกบับริษทัฯ  

- การจา้งงาน: บริษทัฯเปิดโอกาสใหค้นท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้างเขา้มาสมคัรงานกบั

บริษทัฯซ่ึงจะทาํใหเ้กิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชนและมีรายไดจ้ากการรับจา้งทาํงานในพ้ืนท่ี 

• ขณะดาํเนินงานก่อสร้าง 

- บริษทัฯ ส่งทีมงานเขา้ไปประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและทราบถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนช้ีแจงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัโครงการก่อสร้างแลว้

เสร็จ  ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบหรือปัญหาใด ๆ  ในระหวา่งดาํเนินการบริษทัฯจะทาํการช้ีแจงและแกไ้ขผลกระทบ

ต่างๆทนัที  นอกจากน้ีบริษทัฯเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทางเวบ็ไซต ์ทางโทรศพัท ์

หรือ การส่ือสารโดยตรงผ่านเจา้หนา้ท่ีท่ีสาํนกังานไซท์งาน โดยมอบหมายให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในการรับ

เร่ืองร้องเรียนโดยเฉพาะ 

- บริษทัฯวางแผนบริหารจดัการเสน้ทางการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างใหมี้ผลกระทบต่อชุมชนนอ้ยท่ีสุด โดยการ

วางแผนจดัตารางเวลาใหมี้การส่งมอบวตัถุดิบและอุปกรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม 

- บริษทัฯจดัใหมี้คู่มือและแนวทางปฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานและมีการอบรมก่อนปฏิบติังาน

ใหก้บัพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

- บริษทัฯ มีการกาํหนดออกแบบรูปแบบการก่อสร้างท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยัในพ้ืนท่ีก่อสร้างตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด 
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• การส่งมอบงาน 

- เม่ือการก่อสร้างดาํเนินการส่วนใหญ่แลว้เสร็จ บริษทัฯ จะปรับพ้ืนท่ีและภูมิทศัน์ต่าง ๆ ให้กลบัคืนสู่สภาพ

เดิมก่อนส่งมอบงานตามสญัญาใหแ้ก่เจา้ของโครงการ 

- บริษทัฯ มีการรับประกนัในการดูแลผลงานก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานไปแลว้ ตามระยะเวลาท่ีมีการตกลงกนั 

- บริษทัฯ  มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจและความตอ้งการใน

อนาคตเพ่ือท่ีจะนาํมาใชป้รับปรุงการทาํงานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process)  

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  

บริษทัฯ ไดร่้วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติท่ีโรงเรียนอนุบาลวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ โรงเรียนวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ 

และโรงเรียนบา้นบวัมลซ่ึงเป็นโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงสาํนกังานใหญ่  โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนและของขวญัใหน้กัเรียน

และเด็ก ๆ ท่ีอาศยัในชุมชนการเคหะออเงินเพ่ือเป็นการสร้างขวญั และกาํลงัใจใหก้บัเด็ก ๆ ซ่ึงจะเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศใน

อนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) กิจกรรมบริจาคโลหิต 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั จดักิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจาํทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ในเดือนกุมภาพนัธ์

และสิงหาคม ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551  โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและบุคคลทัว่ไปในชุมชนใกลเ้คียงไดร่้วมกนับริจาคโลหิต 

สาํหรับปี 2562 เป็นการบริจาคโลหิตใหโ้รงพยาบาลราชวถีิ ไดรั้บการบริจาคโลหิตรวม 130 ถุง หรือ 49,350 มิลลิตร 
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3) กิจกรรมบริจาคส่ิงของเพ่ือสาธารณประโยชนส์าํหรับคนดอ้ยโอกาสในสงัคม 

 บริจาคส่ิงของให้มูลนิธิพระดาบส จากกิจกรรม Big Cleaning Day เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ ของเล่น ตุ๊กตา และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเก่า  

 โครงการหลงัคาเขียว ไดส่้งมอบกล่องเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้กบัตวัแทนจาก บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) สาขาดอนเมือง เพ่ือนาํไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผน่หลงัคา ในโครงการ “หลงัคาเขียวเพ่ือมูลนิธิ

อาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการน้ีไดส้นบัสนุนการแยกส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช ้เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) กิจกรรมการพฒันาชุมชนและกิจกรรมสาํคญัต่างๆ 

 โครงการสู่บ้านเกิด” คือโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยพฒันาชุมชนท้องถ่ินและพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชนบา้นเกิดของพนักงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพฒันาสังคมไดแ้ลว้ยงัทาํให้พนักงานไดเ้กิดความ

ภาคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือและพฒันาชุมบา้นเกิดของตนเองได ้ทั้งน้ีโครงการสู่บา้นเกิด โดยดาํเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาชุมชนบา้นเกิดของพนกังานในโครงการสู่บา้นเกิด โดย

เป็นโครงการมอบแท็งก์เก็บนํ้ า จงัหวดัระยอง ซ่ึงคุณสุวชิา ทองคาํ พนกังานของบริษทัฯ เป็นผูน้าํเสนอกิจกรรม

ในคร้ังน้ี โครงการสู่บา้นเกิดจะจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและทอ้งถ่ินบา้นเกิดของพนกังาน 

ตามนโยบายทางบริษทัฯ ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและคืนกาํไรสู่สงัคมต่อไป 
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 “โครงการสร้างสรรค์ ปันต่อ” คือ โครงการท่ีสนับสนุนผลิตภณัฑ์จากชุมชน หรือผูด้้อยโอกาสจาก

สถานท่ีต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างรายได ้และสร้างอาชีพให้กบัชุมชน ดว้ยการนาํผลิตภณัฑ์มาจดัทาํเป็น

ของขวญั ของชาํร่วย และส่งมอบใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ต่อไป 

โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดท้าํการสนบัสนุนผลิตภณัฑ์เมล็ดกาแฟสดคัว่บด สายพนัธ์ุอราบิกา้ จากกลุ่ม

ชาวบา้นกระเหร่ียงปกาเกอะญอ ชุมชนบา้นแม่ข้ีมูกน้อย ตาํบลบา้นทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

มาจดัทาํเป็นชุดของขวญั ของชาํร่วย ประจาํปี 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) กิจกรรมรณรงคด์า้นส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการ Go Green เพ่ือรณรงค์ให้พนักงานร่วมกนัช่วยลดขยะจากการใชแ้กว้พลาสติก ดว้ยการให้

พนกังานนาํแกว้ส่วนตวัมาใชใ้นการซ้ือเคร่ืองด่ืม  
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แนวปฏิบัตด้ิานความความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ และ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ให้ความสําคญักบัการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัร่วมกนัขบัเคล่ือน ดาํเนินการตามนโยบายเป็นหลกัในการบริหารและปฏิบติั ไม่

เพียงแต่สอดคลอ้งตามกฎหมายและนโยบายเท่านั้น  แต่ยงัมุ่งเนน้ยกระดมัาตรฐานใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและมุ่งมัน่เป็น

องคก์รท่ีปลอดอุบติัเหตุจากการทาํงานเพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีทั้งต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 

กลุ่มผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการผลกัดนัให้การดาํเนินกิจกรรมไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดย

ถือเป็นความร่วมมือและเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบช่วยกนัในทุกระดบั โดยผูบ้ริหารเป็นผูน้าํในการรับผิดชอบผลกัดนัให้มีการจดัการ

และติดตามผลอย่างจริงจงั ทั้ งสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจดัการ สร้างบรรยากาศสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ี

ปลอดภยั การจดัสรรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมใหก้บัผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใหบ้รรลุตามท่ีมุ่งมัน่ดงักล่าว อาทิ เช่น 

 Top Management Tour  

เพ่ือสร้างความตระหนักและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในด้านความปลอดภยัของทุกกิจกรรมท่ีดาํเนินการ คณะ

ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเขา้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในโครงการ เพ่ือติดตามและรับฟังปัญหาการดาํเนินการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติในท่อเสน้ท่ี 5  โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง 

โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี  โครงการก่อสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน 
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 การปฏิบติัตามกฎหมาย (Legislation Compliance)   

เพ่ือให้การปฏิบติัสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมายและมีการติดตามพร้อมทั้งให้คาํแนะนาํในการดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เป็นอิสระ คณะผูบ้ริหารระดบัสูงจึงไดส้นบัสนุนให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั ส่วนกลาง ในการติดตามและ

ดาํเนินการร่วมกบัคณะกรรมการโครงการฯ โดยมีบทบาทติดตามผลการดาํเนินงานเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมายและ

มาตรฐานความปลอดภยั รวมถึงตรวจสอบให้ขอ้แนะนาํและผลกัดนัร่วมกบัคณะกรรมการความปลอดภยัในทุกโครงการ

เพ่ือให้เกิดสภาพการทาํงานท่ีปลอดภยั สอดคลอ้งกบักฎหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูง

ไดรั้บทราบในทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การรณรงคแ์ละส่งเสริม สร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีปลอดภยั กิจกรรม 5 ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ Fab Shop   โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี 

คปอ.ส่วนกลาง ประชุมร่วมกบั คปอ.โครงการ 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารร่วมกิจรรม 5ส กบัพนกังาน ในวนั Big Cleaning 
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ระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภัยฯ 

 การวางแผน ช้ีบ่ง การวเิคราะห์และการประเมินความเส่ียง 

ก่อนเร่ิมดาํเนินการ ทุกโครงการจะตอ้งทาํการช้ีบ่ง การวิเคาะห์และการประเมินความเส่ียง ในกิจกรรมท่ีตอ้งดาํเนินการ

พร้อมจดัทาํแผนและควบคุมความเส่ียงตามแผนท่ีไดจ้ดัทาํ โดยใชม้าตรฐานระบบการจดัการ ISO9001, ISO14001 และ

OHSAS 18001 บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการรับรองมาใชใ้นการบริหารจดัการและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การอบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน 

บริษทัฯ กาํหนดให้พนักงาน/ลูกจา้ง ทุกคน ตอ้งเขา้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

หลกัสูตรความปลอดภยัสําหรับลูกจา้งเขา้ทาํงานใหม่ หลกัสูตรความปลอดภยัระดบัหัวหน้างาน  การอบรมหลกัสูตร

ความปลอดภยัระดบับริหาร และหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลกัสูตรความปลอดภยัลูกจา้งใหม่ 6 ชัว่โมง       อบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

อบรมหลกัสูตรดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
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พนกังานท่ีตอ้งปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีไดป้ระเมินและกาํหนดมาตรการควบคุมไวจ้ะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตร

เฉพาะทางก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมการทาํงานเก่ียวกบัป้ันจัน่ใหผู้ป้ฎิบติังาน    การอบรมหลกัสูตรนัง่ร้านใหผู้ป้ฏิบติังาน 

อบรมการทาํงานท่ีอบัอากาศใหผู้ป้ฏิบติังาน 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการทาํงานระดบักลางจากกรมสวสัดิการ

และคุม้ครองแรงงาน 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัของบริษทัฯ เขา้รับการอบรมการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน (Road Safety Audit) 

ขั้นตอนระหวา่งการก่อสร้าง (During Construction stage) และก่อนเปิดการใชง้าน (Pre-opening Stage) 
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 การติดตาม ตรวจวดัและการควบคุมการปฏิบติั 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัและมุ่งเนน้มาตรการเชิงป้องกนัในการปฏิบติังานให้ปลอดภยัตอ้งเร่ิมตน้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งอยูใ่น

สภาพความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน เช่น ตอ้งไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล ์เป็นตน้ เราจึงจดัให้มีการสุ่มตรวจวดัแอลกอฮอล์

และสารเสพติดในผูป้ฏิบติังาน 

• การตรวจสภาพความพร้อมก่อนปฏิบติังาน 

• ตรวจวดัแอลกอฮอล ์

 

 

 

 

 

 

 

• การควบคุมและลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มในระหวา่งปฏิบติังาน 

ก่อนเร่ิมการดาํเนินกิจกรรมและในระหว่างปฏิบติังาน โครงการจะทาํการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบพร้อม

กาํหนดมาตรการควบคุมในกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม ทั้งต่อผูป้ฏิบติังานและชุมชนใกลเ้คียง 

เช่น การพรมนํ้ าเพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น การป้องกนัผลกระทบต่อทางสญัจรท่ีเกิดจากการขนส่ง

อบรมหลกัสูตร การกาํจดัพฤติกรรมเส่ียง เพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั (BBS) ใหก้บัพนกังาน 

อบรมการจดัการสารเคมีอนัตรายใหผู้ป้ฏิบติังาน          อบรมการทาํงานบนท่ีสูงใหผู้ป้ฏิบติังาน 
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วสัดุในโครงการ รวมถึงการควบคุมและคดัแยกของเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง เพ่ือกาํจดัไดถู้กตอ้งตามกฎหมายและ

ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฉีดพรมนํ้ าเพ่ือลดฝุ่ น 
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• การติดตามตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบบริหารการจดัการดา้นความปลอดภยั ไดถู้กนาํไปปฏิบติัสอดคลอ้งตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯกาํหนด 

ฝ่ายบริหาร QSHE ส่วนกลาง จะเขา้ทาํการตรวจติดตามการดาํเนินการในโครงการ รวมถึงการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานและชุมชนใกลเ้คียงท่ีทางบริษทัฯ ดาํเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การตรวจติดตามการปฏิบติัในโครงการโดยผูต้รวจจากทีมบริหารคุณภาพส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การตรวจติดตามภายนอกจากผูใ้หก้ารรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001,ISO 14001,OHSAS18001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวดัระดบัเสียงและฝุ่ นละออง    การตรวจวดัระดบัเสียง 
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• การซอ้มแผนฉุกเฉิน 

ในทุกโครงการรวมถึงสาํนกังานใหญ่ จะตอ้งมีการจดัทาํแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจดัให้มีการซอ้มแผน

เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนไดเ้ขา้ใจขั้นตอนปฏิบติั เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและเป็นการทบทวนแผนเพ่ือปรับปรุงให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ซอ้มแผนฉุกเฉินโครงการก่อสร้างศูนยก์ระจายสินคา้            ซอ้มแผนฉุกเฉินโครงการสถานีก๊าซธรรมชาติท่อเสน้ 5 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 90 - 
 

 การส่ือสารดา้นความปลอดภยัและการสร้างความตระหนกั 

เพ่ือกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของความปลอดภยัและสร้างจิตสาํนึกแห่งการระมดัระวงัการทาํงาน ทุก

โครงการจะจัดให้หัวหน้างาน เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ผู ้บริหารโครงการได้ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันมาแบ่งปัน

ประสบการณ์ในระหวา่ง Safety Morning Talk รวมถึงพดูคุยมาตรการป้องกนัตามแผนควบคุมและจดัการความเส่ียงในกลุ่ม

ยอ่ยกบัผูป้ฏิบติังานก่อนเร่ิมงาน 

• Safety Talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มอบรางวลัการทาํงานโดยไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจา้งเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนยก์ระจาย สินคา้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน  200,000 ชัว่โมง 

Block Valve & Facility Station of the Fifth Transmission Pipeline Project   500,000 ชัว่โมง 
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• สถิติการเกิดอุบติัเหต ุ

 
 

+ สถิติชัว่โมงการทาํงาน 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 

Man-hour 6,615,038 5,939,622 3,518,561 3,288,195 4,210,602 

TRIR 0.60 1.68 0.85 0.00 1.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Man-hour ปี 2562 ช่วงเวลาเดือนมกราคม –  พฤศจิกายน 

- TRIR (Total Recordable Injury  rate): คือ อตัราการบาดเจ็บจากการทาํงานรวม 

- Recordable case  คือ อุบติัเหตขุั้นบาดเจ็บรุนแรงท่ีตอ้งรับการรักษาทางการแพทยข้ึ์นไป 

- TRIR = (Recordable case x1,000,000) ÷ Man-hour 

 

 

Man-hour TRIR 
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• รางวลัและการรับรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลั ZERO DAWC AWARDS หรือรางวลัการเกิดอุบติัเหตุถึง

ขั้นหยดุงานเป็นศูนย ์จาก บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จาํกดั โครงการ BMC NAPHTHA AND PYGAS PIPELINE ได้

ปฏิบติังานร่วมกนักบั SCG ดว้ยความปลอดภยัและไม่มีการบาดเจ็บ สูญเสียชีวติ หรือทรัพยสิ์น 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการสร้างความมัน่ใจวา่ บริษทัฯสามารถดาํเนินการให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด การควบคุมภายในมีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง หากบริษทัฯมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมจะป้องกนัและลดความเสียหายต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงันั้นบริษทัฯ จึง

จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระเพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ว่าจา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระมี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกับระบบควบคุมภายในในระบบงานต่าง ๆ ตาม

แผนการตรวจสอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษทัฯและบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  และรายงานการตรวจสอบ

ภายในซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ สรุปประเด็นสาํคญัท่ีพบ ขอ้เสนอแนะ

และผลการติดตามขอ้เสนอแนะท่ีใหบ้ริษทันาํไปดาํเนินการปรับปรุง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานผลการ

ตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพ่ือนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ ทั้ งน้ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัทุกไตรมาสและจดัทาํรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยใน

รายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สําหรับปี 2562 ของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้นําเสนอแบบประเมินความเพียงพอฯ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและร่วมกนัประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ

ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จาํกดั มีการปฏิบติัและดาํเนินการในระบบควบคุม

ภายในอยา่งเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ภายใตก้ฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีปี 2562  

ในรายงานสรุปข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี หรือ Management Letter ปี 2562 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด        

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดส้รุปขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชีและภาษี 3 หัวขอ้ คือ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม การตั้งประมาณการผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง การรับรู้หน้ีสินจากการรับประกนัผลงาน  

 

1. ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ   

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดว้่าจา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั ให้

ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี 

จาํกดั แลว้เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการ
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ตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจดัการสามารถนําขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     

 บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั ในการทาํหนา้ท่ีหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายใน  

 ช่ือ: นายสุวทิย ์จนัทร์อาํพร 

การศึกษา: ปริญญาโท คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประกาศนียบตัร ตรวจสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 คุณวฒิุทางวชิาชีพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 ประสบการณ์การทาํงาน: 

   ปัจจุบนั: 

กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั 

   อดีต: 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั และ  

บริษทั ไอบีเอม็ คอร์ปอเรชั้น จาํกดั ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั ยแูทคไทย จาํกดั 

 

 ประวติัการฝึกอบรม:  - COSO ERM 

- Risk Management 

- โครงการหลกัสูตร CIA Review 

- การปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 

- การจดัทาํกระดาษทาํการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 

- การสอบทานกระบวนการจดัทาํและติดตามการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ 

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting 

- Thailand IFRS Conference 

- การจดัทาํบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการ

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 

 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 95 - 
 

12. รายการระหว่างกนั 

 

ตั้ งแต่ปี 2558  บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันซ่ึงเป็นรายการค้าปกติกับบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จาํกัด (มหาชน) 

(“APOT”) ซ่ึงบริษัทฯ ได้ดูแลให้การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามข้อกําหนดของ                 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ลกัษณะความเก่ียวโยงกนักบั APOT สรุปไดด้งัน้ี 

1. มีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 2 คน ดงัน้ี 

• นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการของ APOT 

• นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาดของบริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของ APOT 

2. มีรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นการคา้ปกติในปี 2562 ดงัน้ี 

ลกัษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 

ปี 2562 

(บาท) 

งบแสดงฐานะ 

ทางการเงนิ  

ณ 31 ธ.ค. 62 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการระหว่างกนั 

รายการให้ APOT เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือ

เป็นสํานักงาน  

    บริษทัฯ ให้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) เช่า

และใชบ้ริการพ้ืนท่ีอาคาร ดงัน้ี 

 - เช่าและใช้บริการพ้ืนท่ีอาคารชั้ น 5 เพ่ือเป็นสํานักงาน

จาํนวน 450 ตารางเมตร อายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี  1 

ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560  และไดต่้อสัญญา 3 ปี 

ตั้ งแต่วนัท่ี  1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าเช่า

อตัราตรม.ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 45,000 บาทต่อเดือน และ

ค่าบริการในอตัราตรม.ละ 200 บาท เป็นจาํนวน 90,000 บาท

ต่อเดือน 

 

ความสมเหตุสมผล:  อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นอัตราท่ี

เท่ากับอัตราท่ีบริษัทฯ เคยให้กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

เช่าพ้ืนท่ี (สัญญาเช่ากับกิจการร่วมค้า ส้ินสุดระยะเวลาเช่า

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2560)  

 

ท้ังนี้บริษัทฯได้รับแจ้งจาก APOT ว่าขอยกเลกิสัญญาเช่าและ

ใช้บริการพ้ืนท่ีอาคารช้ัน 5 โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 

2562 เป็นต้นไป 

งบกาํไรขาดทุน:      

 - รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังาน  315,000   

 - รายไดค่้าใหบ้ริการพ้ืนท่ีสาํนกังาน  630,000  

 - รายไดค่้าไฟฟ้า ในอตัรา 5.40 บาท 

ต่อหน่วย  

74,223  

 - รายไดค่้าค่าอุปกรณ์ทาํความเยน็ 

(Chiller) อตัราคงท่ี 312,000 BTU/

เดือน อตัรา 0.10 บาทต่อ BTU 

218,400  

รวมรายไดอ่ื้น 1,237,623   
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ลกัษณะรายการ 

งบกาํไรขาดทุน 

ปี 2562 

(บาท) 

งบแสดงฐานะ 

ทางการเงนิ  

ณ 31 ธ.ค. 62 

(บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการระหว่างกนั 

งบแสดงฐานะทางการเงิน: 

 - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนบริษทัร่วม 

- รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 

- ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญา 

   ก่อสร้าง 

  

*383,420,060 

*299,957 

 *7,853,989 

 

 

391,574,006 

 

ในปี 2561 APOT มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการ

พฒันาโครงการเหมืองแร่โพแทช และขาดสภาพคล่อง บริษทั

ฯจึงตั้งสาํค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของรายการสินทรัพยใ์นงบ

การทั้งส้ิน จาํนวน 390.33 ลา้นบาท และในปี 2562 ตั้งสาํรอง

ลูกหน้ีอ่ืน(ลูกหน้ีค่าบริการเช่าสถานท่ี) จาํนวน 1.24 ลา้นบาท 

*รายการในงบแสดงฐานะทางการเงินขา้งตน้ไดรั้บการตั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญทั้งจาํนวน 

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั

ในอนาคตวา่ จะตอ้งมีการตรวจสอบและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบัความ

จาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่า

เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ และเพ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัฯ สามารถเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงาน

ก่อสร้าง การจา้งงานต่อ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระทาํดว้ยราคาและ

เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และให้นาํรายการระหว่างกัน

ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการ

ระหว่างกันต่อไปน้ี จะตอ้งถูกนําเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็น

เก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ และมีมติอนุมติัใหท้าํรายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ทาํรายการ 

• รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนธุรกิจปกติ 

• รายการระหว่างกนัท่ีกระทาํด้วยราคาและ/หรือเง่ือนไขต่างๆท่ีแตกต่างจากราคาและ/หรือเง่ือนไขปกติท่ีกระทาํกับ

บุคคลภายนอก  

• รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่างๆท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติ

ของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

หรือตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย จะตอ้งไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีมี

ความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
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การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย รวมทั้งปฏิบติัตาม

มาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี

อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพ่ือ

นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี  

การอนุมตัใินหลกัการสําหรับการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกต ิ

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 การทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถูกนําเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการให้ทาํรายการดงักล่าวได ้ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย

จดัการสามารถทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

ในปี 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการวา่ การทาํรายการเก่ียวโยง แมว้า่เป็นรายการปกติ แต่

หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนทาํรายการ (ตามรายละเอียดท่ีอธิบายในหัวขอ้ 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัขา้งตน้) ซ่ึงเป็นการอนุมติัในหลกัการสาํหรับการทาํรายการเก่ียวโยงท่ี

เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติท่ีออกใหม่ ทั้ งน้ีบริษัทฯได้นําเสนอเร่ืองน้ีเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของพระราชบัญญติั

ดงักล่าว   

การทบทวนนโยบายการทาํรายการระหว่างกนั  

บริษทัฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัทบทวนนโยบายการทาํรายการ

ระหว่างกนัเป็นประจาํทุกปี  ทั้ งน้ี สําหรับปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ี 9/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดพิ้จารณาทบทวนนโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัและมีมติเห็น

ควรใหค้งนโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัไวด้งัเดิม 

นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดย

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบริษทัฯจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ

หรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการ

ทาํรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทาํรายการต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากน้ีบริษทัฯ จะสร้างเสริมความเขา้ใจ

ให้กบัผูป้ฏิบติังานให้มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพ่ือช้ีแจงให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบขอ้กาํหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ี

ชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือจะไดป้ฏิบติัตามไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือความโปร่งใสและรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

สาํหรับรายการระหวา่งกนักบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)  คาดวา่ในปี 2562 จะมีเพียงรายการให้เช่าพ้ืนท่ี

อาคารสาํนกังาน เน่ืองจากบริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการงานก่อสร้างใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ APOT เพ่ิมเติม จนกวา่จะมีหลกัฐาน

แน่ชดัวา่ APOT มีแหล่งเงินทุนท่ีน่าเช่ือถือในการพฒันาโครงการ 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีการทาํรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี   
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- ขอ้ 6   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- ขอ้ 35.5  การคํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

• บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการคํ้าประกนัการชาํระหน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยใน

วงเงิน 23 ลา้นบาท  

• บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัร่วมกนัในการคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีใชร่้วมกนัภายใน

วงเงิน 3,380 ลา้นบาท  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้ปฏิบติัตามกระบวนการอนุมติัท่ีกาํหนดในตารางอาํนาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด   
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

 ผู้สอบบัญชี  

- นายพีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบงบ

การเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

- นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ     

งบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

- นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ     

งบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2560 (รวม 5 ปี) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสาํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 

ปี 2560 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ปี 2561 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีไดใ้ห้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 1,213 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบเงินการเงินรวมขอ้ 13)และการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาหุ้นกู ้(หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 22) ไวใ้นวรรคขอ้มูลและ

เหตุการณ์ท่ีเนน้ 

 

ปี 2562 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งน้ีงบการการเงินนําท่ีมาแสดงเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามท่ีแสดงไวใ้นวรรคเร่ืองอ่ืน 
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2. ตารางสรุปงบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 182,190,307 4.90 82,256,498 2.69 336,369,445 7.32 

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 700,182,413 18.84 715,322,660 23.41 825,587,318 17.95 

  รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 1,138,171,522 30.63 1,010,493,370 33.07 854,291,357 18.58 

  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 215,365,886 5.80 103,272,163 3.38 100,306,896 2.18 

  เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 519,905,415 13.99 257,517,738 8.43 329,586,856 7.17 

  งานระหวา่งก่อสร้าง 80,347,572 2.16 60,122,790 1.97 56,243,218 1.22 

  สินคา้คงเหลือ 5,569,072 0.15 5,542,143 0.18 5,513,620 0.12 

  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 132,129,377 3.56 69,254,538 2.27 55,306,079 1.20 

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,720,197 1.02 38,371,044 1.26 35,913,661 0.78 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,011,581,761 81.05 2,342,152,944 76.66 2,599,118,450 56.52 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10,541,000 0.28 16,359,848 0.53 16,329,548 0.36 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,374,900 0.68 0 0.00 1,259,003,235 27.38 

  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 26,238,088 0.71 24,622,523 0.80 7,359,476 0.16 

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  595,908,490 16.04 640,962,329 20.98 684,744,143 14.89 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,747,317 0.29 12,972,717 0.42 12,847,372 0.28 

  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  28,972,354 0.78 12,999,513 0.42 12,395,496 0.27 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,270,818 0.17 5,710,394 0.19 6,580,863 0.14 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 704,052,967 18.95 713,627,324 23.34 1,999,260,133 43.48 

รวมสินทรัพย ์ 3,715,634,728 100.00 3,055,780,268 100.00 4,598,378,583 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 473,051,025 12.73 581,803,829 19.04 70,357,683 1.53 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 508,636,964 13.69 744,130,976 24.35 451,030,060 9.81 

  รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 0 0.00 6,000,000 0.20 0 0.00 

  ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 561,624,301 15.12 349,488,927 11.44 414,273,722 9.01 

  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 100,571,546 2.71 45,457,691 1.49 48,783,159 1.06 

  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 986,559,280 26.55 294,016,021 9.62 371,280,297 8.08 

  เงินกูย้มืระยะสั้น 0 0.00 0 0.00 30,000,000 0.65 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

     

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ จํานวนเงนิ ร้อยละ 

  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 76,892,717 2.07 24,530,822 0.80 19,650,308 0.43 

  หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 30,000,000 0.81 179,749,895 5.88 300,000,000 6.52 

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ    

  ภายในหน่ึงปี 

2,291,375 0.06 4,210,861 0.14 11,237,541 0.24 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0 0.00 10,929,548 0.36 1,852,410 0.04 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 39,717,338 1.07 34,227,610 1.12 48,687,452 1.06 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,779,344,546 74.81 2,274,546,180 74.44 1,767,152,632 38.43 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 

  กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

1,581,878 0.04 1,765,375 0.06 5,977,590 0.13 

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 75,121,612 2.02 56,453,560 1.85 49,424,694 1.08 

  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20,000,000 0.54 20,000,000 0.65 20,000,000 0.43 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 96,703,490 2.60 78,218,935 2.56 276,558,893 1.64 

รวมหน้ีสิน 2,876,048,036 77.41 2,352,765,115 77.00 1,842,554,916 40.07 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       

  หุ้นสามญั 1,198,393,355 32.25 770,395,728 25.21 733,711,662 15.95 

  ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 0 0.00 1,041,739,823 34.09 1,041,739,823 22.65 

  ส่วนเกิน (ต ํ่า) กวา่ทุนอ่ืน (2,955,890) (0.08) (2,955,890) (0.10) (2,955,890) (0.06) 

  กาํไรสะสม       

     จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย       

       บริษทัฯ 0 0.00 73,371,225 2.40 73,371,225 1.60 

       บริษทัยอ่ย 4,108,018 0.11 4,108,018 0.13 4,108,018 0.09 

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (347,048,326) (9.34) (1,168,874,948) (38.25) 920,121,276 20.01 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 15,615,647 0.42 14,525,756 0.48 13,398,607 0.29 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 868,122,804 23.36 732,309,712 23.96 2,783,494,721 60.53 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,526,112) (0.77) (29,294,559) (0.96) (27,671,054) (0.60) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 839,586,692 22.59 703,015,153 23.00 2,755,823,667 59.93 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,715,634,728 100.00 3,055,780,268 100.00 4,598,378,583 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

(หน่วย : บาท) 
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งบกาํไรขาดทุน 

 (หน่วย : บาท) 

งบกาํไรขาดทุนรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

จํานวนเงนิ ร้อยละ 
จํานวนเงนิ 

ร้อย

ละ 
จํานวนเงนิ 

ร้อย

ละ 

รายได ้       

 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 3,365,403,314 98.21 2,256,649,610 97.92 2,370,133,222 97.30 

 รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 13,055,991 0.38 5,725,201 0.25 0 0.00 

 ดอกเบ้ียรับ 1,663,775 0.05 837,141 0.04 1,339,972 0.06 

 รายไดอ่ื้น 46,487,417 1.36 41,311,535 1.79 64,354,172 2.64 

 รวมรายได ้ 3,426,610,497 100.00 2,304,523,487 100.00 2,435,827,366 100.00 

ค่าใชจ่้าย       

ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 3,312,213,706 96.66 2,344,764,613 101.75 1,859,716,316 76.35 

ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน 8,958,142 0.26 6,327,582 0.27 0 0.00 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 376,253,363 10.98 318,426,612 13.82 341,911,264 14.04 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 433,399 0.01 365,688,596 15.87 (127,330) (0.01) 

ขาดทุนจาการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 0.00 1,212,730,981 52.62 0 0.00 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัร่วม 

0 0.00 0 0.00 35,001,334 1.44 

รวมค่าใชจ่้าย 3,697,858,610 107.91 4,247,938,384 184.33 2,236,501,584 91.82 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

ในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ตน้ทุนทางการเงินและ

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

(271,248,113) (7.91) (1,943,414,897) (84.33) 199,325,782 8.18 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 0.00 (47,389,365) (2.06) (34,337,471) (1.41) 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1,615,566 0.05 1,963,196 0.09 (116,061) (0.00) 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้

(269,632,547) (7.86) (1,988,841,066) (86.30) 164,872,250 6.77 

ตน้ทุนทางการเงิน (31,561,509) (0.92) (21,289,459) (0.93) (16,396,236) (0.67) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (301,194,056) (8.78) (2,010,130,525) (87.23) 148,476,014 6.10 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ 6,106,998 0.18 (32,289,577) (1.40) (57,806,327) (2.37) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (295,087,058) (8.60) (2,042,429,102) (88.63) 90,669,687 3.72 

การแบ่งปันกาํไร       

  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (293,284,426) (8.56) (2,040,572,652) (88.55) 92,782,562 3.81 

  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ 

บริษทัยอ่ย 

(1,802,632) (0.04) (1,856,450) (0.08) (2,112,875) (0.09) 

 (295,087,058) (8.60) (2,042,429,102) (88.63) 90,669,687 3.72 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

  กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.038)  (0.331)  0.015  
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน    

กาํไรก่อนภาษี (301,194,056) (2,010,130,525) 148,476,014 

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 

   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 115,446,270 112,872,397 106,451,651 

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 837,182 365,688,596 (127,330) 

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,325,000) 3,149,091 6,042,494 

   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,291,461) (18,926) 105,150 

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 844,933 1,613,862 4,784,870 

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 0 343,607 0 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 1,212,730,981 0 

   ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม 0 0 35,001,334 

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0 47,389,365 34,337,471 

   ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (1,615,566) (1,963,196) 116,061 

   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0 0 0 

   ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้เง่ือนไข 0 0 0 

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (2,296,900) 37,095,921 1,180,240 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,422,245 10,308,110 8,655,697 

   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 250,105 829,895 0 

   ดอกเบ้ียรับ (1,395,744) (837,141) (1,339,972) 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31,561,509 21,673,193 18,992,412 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (137,756,483) (199,254,770) 362,676,092 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 14,303,065 (275,329,556) (416,594,875) 

   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ (127,678,152) (156,879,247) 915,187,293 

   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (112,093,723) (10,819,256) (12,836,222) 

   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง (262,387,677) 72,069,118 107,429,654 

   งานระหวา่งก่อสร้าง (20,224,782) (3,879,572) (56,243,218) 

   สินคา้คงเหลือ (26,929) (28,523) 0 

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 650,847 (2,457,383) (5,721,967) 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (560,424) 870,469 1,180,190 

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (218,494,352) 285,624,471 (12,300,854) 

   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 212,135,374 (63,784,795) (509,196,746) 

   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ (6,000,000) 6,000,000 0 

   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 55,113,855 (3,325,468) (2,449,078) 

   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 692,543,259 (77,264,276) 25,538,615 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

                                (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2562 2561 2560 

  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 54,658,795 (33,215,407) (4,537,422) 

  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,489,727 11,079,557 28,127,229 

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 149,672,400 (450,594,638) 420,258,691 

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,754,193) (3,279,244) (309,522) 

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (91,531,543) (52,023,277) (80,738,857) 

   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 7,861,314 14,249,361 0 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 61,247,978 (491,647,798) 339,210,312 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 0 0 360,770 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง  (เพ่ิมข้ึน) 5,833,767 (30,300) (29,620) 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ 0 (15,299,850) (5,099,950) 

เงินสดจ่ายการลงทุนในบริษทัร่วม (25,374,900) 0 0 

ดอกเบ้ียรับ 1,380,825 836,964 1,375,162 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,495,243 50,290 370,461 

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (80,333,693) (63,437,315) (54,920,840) 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (82,600) (1,909,712) (2,043,530) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (95,081,358) (79,789,923) (59,987,547) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (108,752,804) 511,446,146 (33,896,959) 

เงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 0 (30,000,000) 30,000,000 

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 0 180,000,000 100,000,000 

เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 0 (1,080,000) 0 

ชาํระคืนหุ้นกู ้ (150,000,000) (300,000,000) (100,000,000) 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 427,997,627 0 0 

จ่ายเงินปันผล 0 (11,739,506) (20,544,540) 

ดอกเบ้ียจ่าย (34,025,933) (20,395,658) (19,072,856) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (5,112,671) (11,238,895) (12,804,571) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการ

จดัตั้งบริษทัยอ่ย 

0 0 75 

เงินสดสุทธิ(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 130,106,219 316,992,087 (56,318,851) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน  3,660,970 332,687 4,439,884 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 99,933,809 (254,112,947) 227,343,798 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 82,256,498 336,369,445 109,025,647 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 182,190,307 82,256,498 336,369,445 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  
 

 2562 2561 2560 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.08 1.03 1.47 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.32 0.35 0.66 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.02 (0.24) 0.18 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 43.82 36.90 54 

ระยะเวลาในการจาํหน่าย (ขาย) สินคา้ 9 10 7 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 4.82 2.96 3.86 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 75 122 94 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.22 5.56 5.41 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 50 65 67 

วงจรเงินสด (วนั) 34 67 34 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากาํไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง (%) 1.58% -3.90% 21.54% 

อตัรากาํไรขั้นตน้จากการให้บริการอ่ืน (%) 31.39% -10.52% N/A 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) -7.05% -86.95% 7.76% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) -8.56% -88.55% 3.81% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) -38.02% -117.99% 3.41% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -8.66% -53.32% 1.93% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) -29.09% -291.17% 27.91% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 1.01 0.60 0.51 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า)* 0.60 1.09 0.15 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 3.43 3.35 0.67 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)* (4.91) (88.89) 15.36 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) คาํนวณโดยใชก้าํไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ - - 47.52% 

 

สูตรตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้

 *อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หมายถึง หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของผูอ้อกหุ้นกูห้ารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 

 **อตัราส่วนอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย หมายถึง กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกู้บวกดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่า

เส่ือมราคา ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตดัจาํหน่ายค่าความนิยม ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญหารดว้ยดอกเบ้ียจ่ายท่ีไม่รวมดอกเบ้ียจ่าย

ท่ีเกิดจากสญัญาช่าการเงิน 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานปี 2562 

1. ภาพรวมของผลการดาํเนินงานปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวศิวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตร

เคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุนดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี ใน

ส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1)  การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง และ 2) ให้บริการและจัดจําหน่ายนํ้ าประปาให้แก่

ภาคอุตสาหกรรม 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งส้ิน 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,660.80 ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่งานท่ีไดรั้บเป็นงานประเภทงานโยธา โครงการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

- โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น แนวเส้นทางรัชดาภิเษก-อโศก และแนวเส้นทางพระราม 4  

จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 2,723.18 ลา้นบาท 

- โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูนํ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 และ ตอน 3 จากสาํนกัก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่า

โครงการรวม 926.70 ลา้นบาท  

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งนํ้ าดิบอ่างเก็บนํ้ าคลองหลวง-ชลบุรี จากบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้ าภาค

ตะวนัออกจาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 1,833 ลา้นบาท  

- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 

331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากสาํนกัก่อสร้างทางท่ี 2 กรมทางหลวง มูลค่างาน  558.88 ลา้นบาท  

- โครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดัมูลค่างาน 389.75 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จาํกัด มีงานในมือรวม 14 โครงการ มูลค่างานท่ียงัไม่ได้รับรู้รายได ้

8,313.69 ลา้นบาท 

รายการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
เพิม่ (ลด) 

ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 3,365.40 98.21 2,256.65 97.92 1,108.75 49.13 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืน 13.06 0.38 5.73 0.25 7.33 128.04 

รายไดอ่ื้น 48.15 1.41 42.15 1.83 6.00 14.24 

รวมรายได้ 3,426.61 100.00 2,304.52 100.00 1,122.09 48.69 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - -1,212.73 -52.62 -1,212.73 -100.00 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - -47.39 -2.06 -47.39 -100.00 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 1.62 0.05 1.96 0.09 -0.35 -17.71 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 0.43 0.01 365.69 15.87 -365.26 -99.88 

ค่าใชจ่้ายรวม 407.81 11.90 339.72 14.74 68.10 20.05 

ขาดทุนสําหรับปี -293.28 -8.56 -2,040.57 -88.55 1,747.29 -85.63 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ -8.56%  -88.55%    

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) -0.038  -0.331  0.29  
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 3,426.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 1,122.08 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 48.69  บริษทัฯมีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ 293.28 ลา้นบาทหรือเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.56 ขาดทุนสุทธิลดลงจาํนวน 1,747.35 ลา้นบาทจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนท่ีมีขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯจาํนวน 2,040.57 ล้านบาท หรือเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 88.55 

เน่ืองจากปี 2561 บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการพฒันาโครงการ

เหมืองแร่โพแทช บริษทัฯจึงบนัทึกสาํรองทางบญัชีการตั้งหน้ีสูญและสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั 

 

2. วเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร  

• รายได้ 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 

การให้บริการก่อสร้าง 
ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ (ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- งานระบบท่อ 958.60 28.48 1,007.81 44.66 -49.22 -4.88 

- งานระบบวศิวกรรม 388.57 11.55 420.16 18.62 -31.58 -7.52 

- งานโยธา 2,017.50 59.95 828.68 36.72 1,188.82 143.46 

- งานบริการอ่ืน 0.73 0.02 - - 0.73 100.00 

รวม 3,365.40 100.00 2,256.65 100.00 1,108.75 49.13 

- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 3,365.40 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน 1,108.75   

ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 49.13  เน่ืองจากโครงการท่ีมีอยู่ในมือส่วนใหญ่อยู่ในระยะกลางของโครงการทาํให้

สามารถดาํเนินงานก่อสร้างไดม้ากกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีโครงการส่วนใหญ่อยูใ่นระยะปลายของโครงการ ทั้งน้ีรายไดท่ี้รับรู้

ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวต่อเน่ืองมาจากปีก่อน ไดแ้ก่ งานดา้นระบบท่อและงานระบบวิศวกรรม เช่น โครงการ Block 

valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1  ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)โดยบริษทัรับงานจาก Sinopec 

International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ และงานด้านก่อสร้างโยธาของ บจก. 

สหการวิศวกร (บริษทัยอ่ย) เช่น โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานครและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ของรัฐ (เช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง เป็นตน้) และโครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ์จากกรมทางหลวงชนบท การ

ไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง 

- รายได้จากการให้บริการอ่ืน 13.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 7.33 ลา้นบาทเป็น

รายไดก้ารบริการจาํหน่ายนํ้ าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนบริเวณตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของ 

บจก. ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี  บริษทัยอ่ยท่ีเร่ิมดาํเนินการเชิงพาณิชยต์ั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 
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• ต้นทุนและกาํไรขั้นต้นของการให้บริการก่อสร้างและการให้บริการอ่ืน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 
ปี 2562 ปี 2561 

การให้บริการก่อสร้าง การให้บริการอ่ืน การให้บริการก่อสร้าง การให้บริการอ่ืน 

รายได ้ 3,365.40 13.06 2,256.65 5.73 

ตน้ทุน            -3,312.21 -8.96           -2,344.76               -6.33 

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นต้น 53.19 4.10 -88.11 -0.60 

อตัรากาํไรขั้นต้น 1.58% 31.39% -3.90% -10.47% 

- กําไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากบั 53.19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบัร้อยละ 1.58 ปรับตวั

มากข้ึนจากปี 2561 ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ -3.90 เน่ืองจากปี 2561 บริษทัฯรับรู้ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ

ท่ีบริษทัใหบ้ริการแก่บริษทัร่วม คือ บมจ. อาเซียนโปแตชชยัภูมิ (APOT) เขา้มาเป็นตน้ทุนโครงการ เน่ืองจาก APOT ประสบปัญหา

เงินทุนหมุนเวยีนและมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนมาพฒันาโครงการเหมืองแร่โพแทช อยา่งไรก็ตามอตัรากาํไรขั้นตน้

ของปี 2562 ท่ีตํ่าลงกวา่ในอดีต เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ 

1. การบริหารโครงการก่อสร้าง เช่น อุปสรรคในการเขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง ผูรั้บเหมาช่วงทาํงานไม่เรียบร้อยท้ิงงาน ทาํให้

บริษทัฯ ตอ้งหาผูรั้บเหมารายใหม่และแกไ้ขงานเดิม ตน้ทุนค่าแรงท่ีเพ่ิมข้ึนจากทาํงานเกินกวา่แผนงานท่ีวางไวแ้ละ

ค่าปรับท่ีไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามเง่ือนไข 

2. การปรับลดราคางานก่อสร้างลงเน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงขอบเขตของงาน 

3. โครงสร้างของรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างเปล่ียนแปลงจากงานระบบท่อไปเป็นงานระบบโยธา โดยอตัรากาํไร

ขั้นตน้ของงานโยธาโดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 7 ซ่ึงตํ่ากวา่งานระบบท่อและระบบวิศวกรรมท่ีมีอตัรา

กาํไรขั้นตน้โดยเฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ15 ถึงร้อยละ 20 

• ค่าใช้จ่ายรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ เท่ากบั 376.25 ลา้นบาท และ 31.56 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

- ค่าใชจ่้ายในการบริหารเท่ากบั 376.25 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 57.82 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 18.16 เกิดจาก 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีความ โดยบริษทัฯและคู่กรณีไดท้าํสัญญาประนีประนอมยอมความชาํระคืนหลกัประกนั

และดอกเบ้ียให้แก่บริษทัผูรั้บเหมาร่วม ประมาณ 44 ลา้นบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 36.2 และ ขอ้ 

36.6)  

2. การปรับปรุงสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานท่ี

ประกาศใช ้เม่ือ 5  เมษายน 2562 ท่ีกาํหนดค่าชดเชยกรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนั 20 ปี ให้มีสิทธิ

ไดรั้บเงินชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั  ทาํให้ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนประมาณ 6.69 

ลา้นบาท  

- ค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 31.56 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 10.27 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 48.24 ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน          

ในกิจการ โดย ณ ส้ินปี 2562 มียอดเงินกูย้มืระยะสั้นและหุน้กูค้งเหลือ 473.05 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

• ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ เท่ากบั 6.11 ลา้นบาท ลดลง 38.41 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 118.92 สอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานและ

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีลดลง รายละเอียดภาษีเงินไดแ้สดงดงัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 
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• ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เท่ากบั 293.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ 8.56 

ขณะท่ีรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 2,040.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิร้อยละ  88.55 

• ผลการดาํเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

บริษทั กาํไรขั้นตน้ (ลา้นบาท) กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ทีอาร์ซี 38.71 -240.01 -280.26 -2,328.69 

              2.87% -18.50% -20.21% -172.68% 

สหการวศิวกร 5.69 117.58 45.18 91.23 

              0.28% 13.92% 2.19% 10.29% 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค 

     

 

- 24.66 0.14 19.89 

 - 29.75% 10.36% 23.40% 

ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี   4.04 -0.65 1.89 -6.59 

 30.96% -11.30% 14.01% -112.30% 

บริษัทฯ และบริษทัย่อย 57.29 -88.71 -293.28 -2,040.57 

 1.70% -3.92% -8.56% -88.55% 

* หมายเหตุ: % ในท่ีน้ีคือ อตัรากาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรสุทธิ 

- อตัรากาํไรขั้นต้น 

อตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2562  อยูท่ี่ระดบัร้อยละ  1.70  สูงกวา่กว่าอตัรากาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ในปี 2561 ท่ีอยู่ท่ีระดบั

ร้อยละ -3.92 อตัรากาํไรขั้นตน้ของ แต่ละบริษทัเป็นดงัน้ี 

- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีอตัรากาํไรขั้นตน้เปล่ียนแปลงไป

จากปีก่อน สาเหตุตามเหตุผลขา้งตน้ในหวัขอ้กาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้าง  

- กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ ส่งมอบโครงการแลว้เสร็จในปี 2561 ดังนั้ นปี 2562 จึงไม่มีรายได้จากการ

ใหบ้ริการก่อสร้าง และดาํเนินการแจง้เลิกกิจการร่วมคา้เม่ือเดือนตุลาคม 2562 

- บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 30.96 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ระดบั

ร้อยละ 14.01 เน่ืองจากปริมาณลูกคา้รายใหม่มีปริมาณลดลงทาํให้ค่าแรงและอุปกรณ์ในการตั้งติดมิเตอร์แรกเขา้ของการใชบ้ริการ

ตน้ทุนบริการจาํหน่ายนํ้ าประปาลดลงจากปีก่อน  

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 110 - 
 

- อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 5 ปี ยอ้นหลงั ดงัน้ี  

ผลการดําเนินงาน 

กาํไร(ขาดทุน)

สุทธิ 

ของทีอาร์ซี 

(ล้านบาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ 

ที่ใช้อ้างองิ 

อตัราเงนิปันผล 

(บาทต่อหุ้น) 

อตัรา (บาทต่อหุ้น) จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงนิ/หุ้นปันผล 

ต่อกาํไรสุทธิ 

หลงัหัก 

สํารองตามกฎหมาย 

เงนิปันผล หุ้นปันผล เงนิปันผล หุ้นปันผล 

ปี 2558 399.13 0.125  0.01 0.0156250 

(8 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม)่ 

 

 

45.64 71.30 30.48% 

ปี 2559 357.93 0.125 0.004 0.0178571 

(7 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม)่ 

20.54 91.71 30.01% 

ปี 2560 101.91 0.125 0.002 0.00625 

(20 หุ้นเดิม 

ต่อ 1 หุ้นใหม)่ 

11.74 293.48 47.86 

ปี 2561 -2,328.69 0.125 งดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 

ปี 2562 -280.26 0.125 งดจ่ายเงินปันผลเน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุน 

 

3 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 

• สินทรัพย์รวม 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ินจํานวน 3,715.63 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 659.85 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.59 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน  31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม2561 
เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 3,011.58 2,342.15 669.43 28.58 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและเงินทุนในการร่วมคา้ 51.61 24.62 26.99 109.62 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 595.91 640.96 -45.05 -7.03 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 56.53 48.04 8.49 17.67 

รวมสินทรัพย์ 3,715.63 3,055.78 659.85 21.59 

 

รายการสินทรัพยท่ี์สาํคญัไดแ้ก่  

1. รายได้ท่ียงัไม่เรียกชาํระเพ่ิมข้ึนจาํนวน 127.68 ลา้นบาท จากงานท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ออกใบแจ้งหน้ี

จนกวา่จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

2. เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญา เพ่ิมข้ึน 262.39 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร

อุปกรณ์ การออกแบบของระบบบริการคลงัสินคา้ และค่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงให้ดาํเนินการบางส่วนของโครงการซ่ึง

สอดคลอ้งกบัเงินรับเงินล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2562  
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3. ลูกหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 112.09 ล้านบาท เงินประกันผลงานเป็นหลักประกัน

ขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหายในช่วงระยะเวลา 1 ปี ถึง 2 ปี โดยกาํหนดไวใ้นเง่ือนไขในสญัญาก่อสร้างวา่จะหกัเงิน

ไวต้ามอตัราท่ีตกลงของค่าบริการท่ีเรียกเก็บในแต่ละคร้ัง ซ่ึงในปีน้ีบริษทัฯส่งมอบผลงานให้แก่ลูกคา้และไดรั้บ

ชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้มากกว่าปีก่อนจึงทาํมียอดคงเหลือลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้างสูงกว่า 

ปีก่อน 

• หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม2561 
เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท ร้อยละ 

หน้ีสินหมุนเวยีน 2,276.29 1,512.99 763.30 50.45 

เงินกูย้มืและหุน้กู ้ 503.05 761.55 -258.50 -33.94 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 96.70 78.22 18.48 23.63 

รวมหน้ีสิน 2,876.05 2,352.77 523.28 22.24 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 839.59 703.02 136.57 19.43 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,715.63 3,055.78 659.85 21.59 

 

รายการหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึน 763.30 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน 692.54 ลา้นบาท ดงัน้ี 

เงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง ล้านบาท 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 986.56 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 294.02 

เพิม่ขึน้ 692.54 

    

*ในระหวา่งปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากการไดรั้บโครงการใหม่ตามเง่ือนไข 877.26 

ทยอยส่งมอบผลงานก่อสร้างทาํใหเ้งินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ลดลง 184.72 

การเปลีย่นแปลงของเงนิรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 692.54 

*ในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บโครงการใหม่ท่ีมีเง่ือนไขขอรับเงินล่วงหนา้ตามสญัญาจากเจา้ของโครงการจาํนวน 

7 โครงการ รวมมูลค่าโครงการ 6,434.51 ลา้นบาท โดยมีอตัราเงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาอยูร่ะหวา่งร้อยละ 7 

ถึงร้อยละ 20  

 เงินกูย้มืและหุน้กูล้ดลง  258.50 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืและหุน้กู ้
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 ส่วนของผูถื้อหุน้ตน้งวดจากจาํนวน 703.02 ลา้นบาท เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ปลายงวดจาํนวน 839.59 ลา้นบาท 

ในระหวา่งปีมีการเพ่ิมทุนหุน้สามญัจาํนวน 427.99 ลา้นบาท และผลการดาํเนินงานขาดทุนสาํหรับปี จาํนวน 

293.28 ลา้นบาท  

4. สภาพคล่อง และความเพยีงพอของเงนิทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการดาํเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น การออกหุ้นกู ้

และเงินกู้จากธนาคารพาณิชย ์ทั้ งน้ีการกู้ยืมเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการมกัเป็นการกู้ยืมระยะสั้ นถึงปานกลาง ในลกัษณะ 

Project Finance ซ่ึงปกติจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจาํคํ้ าวงเงิน จากสถานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัท่ีดีจนสามารถต่อรองยกเวน้เง่ือนไขเงินฝากคํ้ าประกนั

วงเงินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ อีกทั้งบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการสภาพคล่องของกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 182.19 ลา้นบาท 

เพ่ิมจากส้ินปีก่อนท่ีมีเงินสดคงเหลือ 82.26 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 2562 2561 2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 61.25 (491.64) 339.21 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (95.08) (79.79) (59.99) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 130.10 316.99 (56.32) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน  3.66 0.33 4.44 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 99.93 (254.11) 227.34 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 82.26 336.37 109.03 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี  182.19 82.26 336.37 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

- เงินสดสุทธิใชไ้ปกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 61.25 ลา้นบาท เกิดจากผลการดาํเนินงานของปีปัจจุบนั 

-  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 95.08 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุนในอุปกรณ์จาํนวน 80.33 

ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภณัฑ์ช้ินงานโลหะ และการลงทุนในหุ้น

สามญัของบริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จาํกัด (AT Energy) จาํนวน 25.37 ลา้นบาท ปัจจุบัน AT Energy  มีทุนจด

ทะเบียน 200 ลา้นบาท โดยเป็นทุนชาํระแลว้ 50.75 ลา้น ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 130.10 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินเพ่ิมทุนหุ้นสามญั 428 ลา้นบาท จ่าย

ชาํระคืนกูย้ืมสถาบนัการเงินและบุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 258.75 ลา้นบาท เงินสดจ่ายชาํระดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้น

และดอกเบ้ียหุน้กูจ้าํนวน 34.03 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนความเพยีงพอของทุน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2562 2561 2560 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 3.43 3.35 0.67 

อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)* 0.60 1.09 0.15 

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (เท่า)** -4.91 -87.79 16.28 

ตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้

 *   อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น หมายถืง หน้ีสินประเภทท่ีมีดอกเบ้ียของผูอ้อกหุ้นกูห้ารดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ** อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย หมายถึง กาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของผูอ้อกหุ้นกูบ้วกดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือม

ราคา ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียม ค่าตดัจาํหน่ายค่าความนิยม ค่าตดัจาํหน่ายส่วนลด ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญหารดว้ยดอกเบ้ียจ่ายท่ีไม่รวม

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากสญัญาช่าการเงิน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 3.43 เท่า 0.60 เท่าและ -4.91 เท่า ตามลาํดบั  ภายใตข้อ้กาํหนด

สิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูบ้ริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 2 ประการไดแ้ก่ บริษทัฯตอ้งดาํรงอตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระ

ดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินกวา่  2  เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่ตํ่ากวา่ 4 เท่า จากผลประกอบการ

ของปีน้ีท่ีมีผลขาดทุนทําให้บริษทัฯไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไวไ้ด ้อย่างไรก็ตามผูถื้อหุ้นกู้

ยินยอมผ่อนผนัการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินของหุ้นกูไ้ปจนถึงวนัครบกาํหนดไถ่ถอน (วนัท่ี 17 มีนาคม 2563) ณ ส้ินปี 2562 

บริษทัฯ มีหุน้กูค้งเหลือ จาํนวน 30 ลา้นบาท 

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 

ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

6. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต  

การขยายตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน ปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคแก่ภาครัฐ ข้ึนอยูก่บันโยบายการเงินและการ

ลงทุน แผนพฒันาประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางการเมืองในประเทศ การเปล่ียนแปลงรัฐบาลลว้นมีผลต่อความต่อเน่ือง

ของการผลกัดนัโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีผลต่อความเช่ือมัน่และการตดัสินใจลงทุนของภาคเอกชน การดาํเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ ยงัข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ืองของการไดรั้บงานใหม่ ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได ้โดยลกัษณะงานก่อสร้างส่วน

ใหญ่ตอ้งผา่นการแข่งขนัคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ การประมูลราคา และการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดก่อนลงนามในการสญัญา 

บางโครงการท่ีคาดว่าจะเปิดประมูลก็ประกาศเล่ือนระยะเวลาออกไปจากสาเหตุหลายประการตามสภาวการณ์ของตลาดท่ี

เปล่ียนแปลงไป 

โครงการส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นโครงการขนาดกลางตั้งแต่ 200 ลา้นบาทข้ึนไปจาํเป็นตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนคอ่นขา้งสูง

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยบริษทัฯ จะไดรั้บค่าจา้งสาํหรับการใหบ้ริการก่อสร้างภายหลงัจากการ

ส่งมอบงานในแต่ละงวดงานภายในระยะเวลาท่ีให้เครดิตเทอม  บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนัการเงิน

และจดัหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเช่ือวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ไปจากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตามแนวโน้ม

การปรับข้ึนของอตัราดอกเบ้ียอาจมีผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีตอ้งรับภาระจดัหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาจ่ายค่าใชจ่้าย

ต่างๆจนกวา่จะไดรั้บชาํระค่างานจากเจา้ของโครงการ 
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เอกสารแนบ 1 

• รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

1. นางไพจติร รัตนานนท์ (อาย ุ64 ปี) 

ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  25 เมษายน 2548 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:    14 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562: 10/10 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 28.660% (2,747,711,285 หุน้)  

                                                                                              ถือหุน้ โดยตรงและโดยออ้มผา่น 

บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 50.50 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:เป็นมารดา ของ 

นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 

นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 

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 

วทิยาลยัการยติุธรรม สถาบนัพฒันา

ขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรรม 

หลกัสูตร ผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส) รุ่นท่ี 23 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 48 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 

สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 6 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 
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ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited  

(ประเทศฮ่องกง) 

ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์

2547 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ไทยโตกชูุไก จาํกดั กิจกรรมโรงพยาบาล 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ (อาย ุ62 ปี) 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มิถุนายน 2562 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

3/3 3/3 1/1 1/1 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:    ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม:  

สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2019 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 204/2015 

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2014 

- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 1/2014 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2014 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 4/2552 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 25 ปี 2560 

Governance Matters Australia The Board's Role in Strategic Formulation 

   

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

21 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

 
 
 
 
 
 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 
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ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: 1 แห่ง  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

12 พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสะ  

และกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั อสมท จาํกดั (มหาชน) 

“MCOT” 

ส่ือสารมวลชน 

2558 - 2561  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ/่ 

สายงานบญัชีและการเงิน       

บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั 

(มหาชน) 

ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

2558 - 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ปิโตรเลียม 

   

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์

จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ องคก์ารสะพานปลา รัฐวสิาหกิจ 

2559 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จาํกดั จาํหน่ายปิโตรเคมี 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั นํ้ ามนั ไออาร์พีซี จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑน์ํ้ ามนัและก๊าซ 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์

สาํหรับผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทน 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ 

(เอเชีย) จาํกดั (มหาชน) 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาว

เวอร์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าและไอนํ้ า 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด ์

แอล จาํกดั 

จาํหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

2558 - 2559 กรรมการ บริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเมด็พลาสติก 

2553 - 2558 รองกรรมการผูจ้ดัการสาย

บริหาร 

บริษทั พีทีที อาซาฮี เคมิคอล 

จาํกดั 

ปิโตรเคมี 

    

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กาํจร ตตยิกว ี (อาย ุ64 ปี) 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   29 เมษายน 2562 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

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

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  วฒิุบตัรกมุารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม:   

สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

     

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

29 เม.ย.  – 12 พ.ย. 62 กรรมการบริหารความเส่ียง 

29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2560 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ   บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน) 

“BJC” 

การผลิตและการจดัจาํหน่าย 

 

 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกจิ 

2561-ปัจจุบนั  กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ 

2558 - 2559 ปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรัฐ 

2557 - 2558 เลขาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

หน่วยงานรัฐ 

2557 – 2561 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ 

2556 - 2558 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ มหาวทิยาลยันวมินทราธิวาช สถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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4. นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ (อาย ุ65 ปี) 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   24 กมุภาพนัธ์ 2559 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   3 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

9/10 5/5 3/3 1/1 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:   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 “นกับริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการ

ลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2558 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6/2558 

ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ภพผ.) รุ่นท่ี 2/2557 

สาํนกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์  

(องคก์ารมหาชน) 

นกับริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นท่ี 3/2556 

สาํนกังานข่าวกรองแห่งชาติ การบริหารจดัการความมัน่คงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นท่ี 2/2553 

สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน นกับริหารระดบัสูง ผูน้าํท่ีมีวสิัยทศัน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550 

สถาบนัฝึกอบรมดา้นสาํรวจและผลิตปิโตเลียม กรุงปารีส 

ประเทศฝร่ังเศส 

การปฏิรูปองคก์ร 

สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน โครงการพฒันานกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง 

สถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารระดบัสูง 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: 1 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2559 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  

จาํกดั (มหาชน) “TSTE” 

 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 

  

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 

(มหาชน) “EGCO” 

พลงังานและ

สาธารณูปโภค 

 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

สิงหาคม 2562- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอท เอนเนอจี 

โซลูชัน่ จาํกดั 

จดัหาและใหบ้ริการดา้น

สาธารณูปโภคแก่โรงงาน

อุตสาหกรรม 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการบริหาร สถาบนัฝึกอบรมและพฒันา

บุคลากรดา้นปิโตรเลียม 

 

ฝึกอบรมบุคลากรท่ีทาํงาน

ในธุรกิจสาํรวจ และผลิต

ปิโตรเลียมในประเทศไทย 

2557 - 2558 อธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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5. รศ. พเิศษ เสตเสถียร  (อาย ุ63 ปี) 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษทัภิบาล 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   25 เมษายน 2548 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   14 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

8/10 2/3 1/2 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:   0.042% (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 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

2548 - 2556 กรรมการตรวจสอบ 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2553 - 2557 Executive Vice President, Banking 

Finance 1 and Capital Market Division 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

“SCB” 

ธนาคารพาณิชย ์

2534 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จาํกดั 

(มหาชน) “TIW” 

ผลิตสงักะสี 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี  
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6. นายสมยั ลีส้กลุ   (อาย ุ64 ปี) 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   12 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

10/10 11/12 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  1.227 % (117,631,494 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:เป็นบิดาของ 

นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 

นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม:  

สถาบัน หลกัสูตร 

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

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007 

สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์าํหรับบริหาร

ระดบัสูง  รุ่นท่ี 8 

The Thai Fintech Association และ ICORA 

Co., Ltd. 

หลกัสูตร  Cryptoasset Revolution รุ่น 1 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลกัสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม รุ่น 1  (BRAIN 1) 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8   

สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่น 5 (TEPCoT 5) 

สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานครรุ่นท่ี 1) 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7 

 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 

 

 

- 125 - 
 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ 

2556 - 2558 กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการจดัการ 

2552 - 2558 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2550 - 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 9 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ส.ค. 62 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จาํกดั จดัหาและใหบ้ริการดา้น

สาธารณูปโภคแก่

โรงงานอุตสาหกรรม 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - 

2559 - ปัจจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั 

(มหาชน) 

เหมืองแร่โพแทช 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC 

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม

ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Middle East LLC  

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม

ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited  

(ประเทศฮ่องกง) 

ลงทุน และเขา้ประมูล

งานในโครงการต่าง ๆ 

 กรรมการ TRC Investment Limited  

สาธารณรัฐมอริเชียส 

ลงทุน และเขา้ประมูล

งานในโครงการต่าง ๆ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2550 - 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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7. นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์  (อาย ุ59 ปี)  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   9 สิงหาคม 2550 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   12 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมกา

รบริษัท 

คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

10/10 3/3 2/2 1/1 12/12 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:    ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การอบรม:  

สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

- 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 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งานสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอใหบ้ริษทัจด

ทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน สาํหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 

ENPEO "The Path of Leadership Development” Ep.2 : How to Accelerate Future Leader 

Capability 

กระทรวงคมนาคม งาน "ONE TRANSPORT FOR ALL 2019 : Mobility Connect Technology" คร้ังท่ี 1 

สาํนกังานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร (สนข.) 

การสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน คร้ังท่ี 1 

โครงการศึกษาพฒันาเมืองและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

“การบริหารความเส่ียงองคก์ร” รุ่นท่ี 3/2557 

สถาบนัพลงังานเพ่ืออุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมัมนาวชิาการประจาํปี Energy Symposium 2016 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 

KPMG Thailand 2017 ASEAN Infrastructure and PPP Outlook : KPMG Executive Briefing 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2558 –ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการ 

2550 -2561  กรรมการจดัการ 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: 1 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) “AQUA” 

 

บริการส่ือและส่ิงพิมพ ์

 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั 

(มหาชน) 

เหมืองแร่โพแทช 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  

ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด  

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 

 

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 จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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8. นายภาสิต ลีส้กลุ   (อาย ุ36 ปี) 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน และรักษาการ

เลขานุการบริษทั 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   6 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

10/10 3/3 1/1 12/12 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  0.114% (10,919,998 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:-เป็นบุตรของนายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

                                                                                                 และนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ  

-เป็นพ่ีชายของนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ และผูอ้าํนวยการสาย

งานบริหารองคก์ร 

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 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน หลกัสูตรดา้นวทิยาการพลงังาน สาํหรับนกับริหารรุ่นใหม่ รุ่น 7  (วพม.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 

คณะตาํรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ โครงการนกับริหารยคุใหม่เพ่ืองานพิทกัษส์นัติราษฎร์ รุ่นท่ี 1 

สถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 

NIDA-Wharton NIDA Executive Leadership Program รุ่นท่ี 5 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2561 - ปัจจุบนั รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 

2558 - 2561 ประธานกรรมการจดัการ 

ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ   

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 

2554 - 2557 กรรมการจดัการ 

2556 - 2558 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2555 - 2558 ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:  ไม่มี 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่ง

ประเทศไทย 

- 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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9. นางสาวภาวติา ลีส้กลุ (อาย ุ33 ปี) 

กรรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร   

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 8 สิงหาคม 2561 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่ง:   4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2562: 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

10/10 2/2 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562: 0.184% (17,645,411 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ และ 

นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

นอ้งสาวของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

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 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หลกัสูตรวฒิุบตัร “ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นท่ี 40 

วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนั

พระปกเกลา้ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อบรมหลกัสูตรกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ (SET) รุ่นท่ี 4 

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 
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ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ 

2559 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร  

2558 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

2557 - 2558 เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ืออาวโุส 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2556 เจา้หนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพ

เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

(มหาชน) “GOLD” 

พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

  

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง     

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จาํกดั ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนั/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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10. นายโลห์ องิ ค ี (อาย ุ62 ปี) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และกรรมการบริหาร 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2562   11/12 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:    0.026% (2,515,574 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic, Singapore  

การอบรม:    

สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 74/2008 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

2560 – ก.ย. 2561 รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ   

2558 - 2561 กรรมการจดัการ 

2556 - 2560 ผูอ้าํนวยการโครงการ 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  ไม่มี 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2548 - 2556 ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั  

ประเทศสิงคโปร์ 

งานวศิวกรรมและการให้

คาํปรึกษาทางดา้นเทคนิคท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2548 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 

งานวศิวกรรมและการให้

คาํปรึกษาทางดา้นเทคนิคท่ี

เก่ียวขอ้ง 

   

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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11. นายเชวง รีศรีกติต์   (อาย ุ61 ปี) 

กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2562:  0.009% (828,238 หุน้)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:    ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

2548 - 2561 กรรมการจดัการ 

2556 - 2560 ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 2 

2542 - 2556 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน:   ไม่มี 

ตาํแหน่งในกจิการ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 1 แห่ง 

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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12. นางสาวเรวด ีอาจหาญ  (อาย ุ51 ปี) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561:  0.002% (163,249 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเชีย 

การอบรม :  

สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 

 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

ปีทีด่าํรงตาํแหน่ง ตาํแหน่ง 

2543 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน: ไม่มี 

ตาํแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี 

การดาํรงตาํแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ: ไม่มี 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา: ไม่มี 
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• หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

 - ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และรายงานประจาํปี

ของบริษทั 

 - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. จดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 

89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได้รับ

รายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตาท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 

1. ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

2. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงาน

สารสนเทศต่อสาธารณชนใหถู้ตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

5. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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เอกสารแนบ 2 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการดําเนินงาน 

ทีม่นีัยสําคญัต่อผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สหการวศิวกร จาํกดั 

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  = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  C = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    

M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั ให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จาํกดั 

แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ มีประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบภายใน และรายงานการตรวจสอบภายในมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฝ่ายจดัการสามารถนําขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน     

 บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั ในการทาํหนา้ท่ีหวัหนา้ทีมตรวจสอบภายใน  

 ช่ือ:    นายสุวทิย ์จนัทร์อาํพร 

การศึกษา:  ปริญญาโท คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

     ประกาศนียบตัร ตรวจสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 คุณวฒิุทางวชิาชีพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 ประสบการณ์การทาํงาน:  

   ปัจจุบนั: 

กรรมการผูจ้ดัการ   บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั 

   อดีต 

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี   บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จาํกดั และ  

บริษทั ไอบีเอม็ คอร์ปอเรชั้น จาํกดั ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน  บริษทั ยแูทคไทย จาํกดั 

 ประวติัการฝึกอบรม:  - COSO ERM 

- Risk Management 

- โครงการหลกัสูตร CIA Review 

- การปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งมีคุณภาพ 

- การจดัทาํกระดาษทาํการเพ่ือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในองคก์ร 

- การสอบทานกระบวนการจดัทาํและติดตามการดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ 

- Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting 

- Thailand IFRS Conference 

- การจดัทาํบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการ

อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 
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เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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