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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงาน
รับเหมาก่อสร้างอยา่งครบวงจร ประกอบดว้ยงานการออกแบบวิศวกรรม การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างหรือ 
EPC  โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในดา้นงานวางระบบท่อ (ทั้งท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อน ้ า ท่อปิโตรเคมี)  และการ
รับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษทัฯ ยงัมีธุรกิจพฒันาโครงการและ
การลงทุน  บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย คือ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีความเช่ียวชาญงานโยธาและระบบงาน
สาธารณูปโภค  กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การขยายฐานเงินทุนและการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 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 ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือ

วนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 เห็นควรใหป้รับแกไ้ขในส่วนของวสิยัทศัน์ ส่วนพนัธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองคก์รใหค้งไวต้ามเดิม  
 
วสัิยทศัน์ 

มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคน์วตักรรมการใหบ้ริการอยา่งครบวงจร (Turnkey EPC) และตอบสนองความตอ้งการท่ีดีท่ีสุดใหก้บั
ลูกคา้ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(CLMVT)” 

* ประกอบดว้ยประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย  

พนัธกจิ 
1.สร้างผลตอบแทนท่ีน่าพึงพอใจอยา่งย ัง่ยนืและบริหารงานอยา่งโปร่งใส 
2.ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภยัและน ามาซ่ึงความส าเร็จของธุรกิจลูกคา้ 
3.บริหารจดัการธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 
4.สร้างเสริมบรรยากาศการท างานใหดี้ท่ีสุดและเป็นองคก์รท่ีมีการปฏิบติัการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

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

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 ส าหรับงาน 
Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานส ารวจพ้ืนท่ีมูลค่างาน 10.20 ลา้นยโูร และ 294.94 ลา้นบาท หรือประมาณ 
711.36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and 
Facilities 

  เดือนมีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัใหปิ้ดบริษทั TRC Middle East LLC และTRC 
Engineering LLC บริษทัย่อยท่ีสาธารณสุลต่านโอมาน เน่ืองจากบริษทัทั้งสองมิไดด้ าเนินโครงการใด ๆ ตั้ งแต่ปี 2558 
และไม่มีแผนการเขา้ประมูลงานเพ่ิมเติม 

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

  เดือนเมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
-  อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กบับุคคลในวงจ ากดัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้กูข้องบริษทัฯ 

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

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

-  ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท 
-  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท 
-  ออกหุน้ปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2558 ในอตัรา 8 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ จ านวน 570,436,077 หุน้ 

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

  บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SET100 ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559 (ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม -  
31 ธนัวาคม 2559) 

  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 8 - 9 (คร้ังสุดทา้ย) จ านวนหุ้น
เพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 7 - 9 รวม  42,783,587 หุ้น  (อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีทุน 
จดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 641,998,220 บาท 
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ปี 2560 

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

-  โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษทั 
ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ลา้นบาท 

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

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

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

นครหลวง และบริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ลา้นบาท  
-  โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท  การไฟฟ้านครหลวงและ

การประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ลา้นบาท  
  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

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

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

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

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

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

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

  เดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ออกหุ้นกู้ให้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อายุ 1 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

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

  เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ร่วมกบั ร่วมกบั 
บริษทั หวัหยวน อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (ฮ่องกง) พนัธมิตรจากประเทศจีน สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49  
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ตามล าดบั ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด 
และงานขดุเจาะอุโมงค ์

  บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหน่ึงในหลกัทรัพยใ์นการค านวณดัชนีราคา sSET Index หรือดัชนีราคาท่ีสะท้อนความ
เคล่ือนไหวของราคาหุ้นของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นดัชนีท่ีตั้ งข้ึนใหม่ ท่ีอยู่
นอกเหนือดชันี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุน้สามญัท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสม ่าเสมอ และมีสดัส่วนผูถื้อหุน้ราย
ยอ่ยตามท่ีก าหนด  โดยบริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกในการค านวณ sSET Index อยา่งต่อเน่ืองในปี 2560 - 2561 และคร่ึงปี
แรกของปี 2562 ดว้ย 

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

  ในระหวา่งปี 2560 APOT บริษทัร่วม มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ดงัน้ี 
-  เดือนมีนาคม 2560 APOT ไดรั้บช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากกระทรวงการคลงัจ านวน 80 ลา้นบาท เป็นการช าระค่าหุ้น

เพ่ิมทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้จาก 2,688,308,700 
บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ท าให้ ณ ส้ินปี 2560 สดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 
ประกอบดว้ยการถือหุน้โดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67 

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

ปี 2561 

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

-  งานผูรั้บเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษทั ปตท. จ ากัด (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 จ ากดั: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ลา้นบาท โครงการส าคญัไดแ้ก่ 
-  โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้นในถนนพระราม 3 

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

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

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

  เดือนเมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 
-  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 

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

จดทะเบียน 733,711,662 บาท เพ่ิมเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 6,163,177,960 หุน้  
-  อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 6,163,177,960 หุน้ เพื่อรองรับการออกหุน้ปันผล 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 7 - 

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

  เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ไดมี้หนงัสือแจง้ใหบ้ริษทัฯ หยดุการก่อสร้างโครงการท่ี APOT วา่จา้งบริษทัฯ ทั้งหมด และ
ขอยกเลิกสญัญาโครงการปรับปรุงอุโมงคเ์อียง 

  สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในปัจจุบนัและอนาคตหลายประการของ APOT ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมท่ีกลุ่มบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้มีความเป็นไปไดท่ี้บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บค่างวดงานท่ี APOT 
คา้งช าระ และไม่ไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีเคยคาดการณ์  บริษทัฯ จึงพิจารณาบนัทึกส ารองต่าง ๆ ส าหรับ
เงินลงทุน ลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน รวมทั้งรับรู้ค่าใชจ่้าย/ภาระผูกพนั/ภาระอ่ืน ๆ เก่ียวกบัโครงการก่อสร้างท่ีบริษทัฯ 
ให้บริการแก่ APOT เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
อยา่งมีนยัส าคญั และส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีให้ไวก้บัผูถื้อหุ้นกู ้ ในเดือนมีนาคม 2562 
บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการขอไถ่ถอนหุน้กู ้180 ลา้นบาทคืนก่อนก าหนด 

ปี 2562 
  เดือนมิถุนายน 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562  มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน ดงัน้ี 

-  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 770,397,245 บาท เป็น 770,395,728.12 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
6,163,165,825 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท  

-  อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3,423,981,013 หุน้ จากทุน
จดทะเบียน 770,395,728.12 บาท เพ่ิมเป็น 1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 9,587,146,838 หุน้  

-  อนุมติัการการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 3,423,891,013 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท เพ่ือเสนอขายให้กบั 
ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิมต่อ 5 หุน้ใหม่ ท่ีราคาเสนอขาย 0.125 บาท 

-  อนุมติัการโอนทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 1,041,739,823 บาท 
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั 

  เดือนกรกฎาคม 2562  
-  บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญั ดงัน้ี 

1.  ลดทุนจดทะเบียนเป็น 770,395,728.12 บาท 
2.  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 1,198,393,354.75 บาท 
3.  จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 3,423,981,013 หุ้น เสนอขายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ 

ณ ส้ินปี 2562  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 1,198,393,354.75 บาท 
-  บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
  เดือนสิงหาคม 2562 บริษทัฯไดล้งนามสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) (AGE) และบริษทั 

แอพไพลแอน๊ซ์ เทคโนโลย ีซพัพลายส์ จ ากดั (APTECH)  ในการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือด าเนินธุรกิจจดัหาและใหบ้ริการ
ดา้นสาธารณูปโภคใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม บริษทัร่วมทุนไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนบริษทัในนาม บริษทั แอท เอนเนอจี 
โซลูชัน่จ ากดั (“AT”)  ณ ส้ินปี 2562 AT มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท โดยเป็นทุนช าระแลว้ 50.75 ลา้นบาท สัดส่วน
การถือหุน้ระหวา่ง TRC AGE และ APTECH เป็นร้อยละ 50 : 50 : 0 ตามล าดบั 
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  เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2562 ในระดบั “ดีเลิศ”  จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม 

  เดือนธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 10/2562 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกบั
บริษทั เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจธุรกิจด้านการให้บริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ 
ควบคุมผา่น IOT ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งส้ิน 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,660.80 ลา้นบาท  
บริษทัฯ: 2 โครงการ รวม 2,222.75 ลา้นบาท โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 

- โครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน จากบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั มูลค่างาน  389.75 
ลา้นบาท ระยะเวลา 480 วนั 

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าดิบอ่างเก็บน ้ าคลองหลวง-ชลบุรี จากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 1,833 ลา้นบาท ระยะเวลา 24 เดือน 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั: 7 โครงการ รวม 4,438.05 ลา้นบาท โครงการส าคญั ไดแ้ก่ 
-  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2 จากส านักก่อสร้างทางท่ี 2 กรมทางหลวง มูลค่างาน 558.88 ลา้นบาท ระยะเวลา 
690 วนั 

-  โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก จากการไฟฟ้านครหลวง 
มูลค่างาน 2,205.42 ลา้นบาท ระยะเวลา 1,260 วนั 

-  โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5+500.000 – กม.10+700.00 จากส านัก
ก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 633.01 ลา้นบาท ระยะเวลา 900 วนั  

-  โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 ช่วง กม.28+030.000 – กม.30+300.00 ส านกัก่อสร้าง
ทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 293.69 ลา้นบาท ระยะเวลา 720 วนั 

-  โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการพระราม 4 จากการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน 
517.76 ลา้นบาท ระยะเวลา 630 วนั 

ปี 2563 

  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง มูลค่ารวม 3,445 ลา้นบาท  
บริษทัฯ: มูลค่ารวม 1,081 ลา้นบาท โครงการส าคญัไดแ้ก่ 
-  โครงก าร  Piping Spool Fabrication Works และ  Fabrication and Construction of New Storage Tanks ซ่ึ ง เป็ น

โครงการผลิตช้ินงานท่อข้ึนรูป และสร้างถงัเก็บส ารองน ้ ามนัดิบจ านวน 15 ถงั จาก กิจการร่วมคา้ Petrofac South 
East Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore Pte.Ltd. and Samsung Engineering (Thailand) Co.,Ltd. มูลค่างาน 720 ลา้นบาท 

-  โครงการ Civil and Structural Work Package for CFP Concurrent Work Project จากบ ริษัท  ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 93 ลา้นบาท 

-  โครงการ EPC Service HDPE Pipeline Package for New Bang Phra Rae Water Line จากบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 254 ลา้นบาท 

-  โครงการอ่ืนๆ มูลค่ารวม 14 ลา้นบาท 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มูลค่ารวม 2,364 ลา้นบาท โครงการส าคญัไดแ้ก่ 
-  โครงการจา้งเหมาก่อสร้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค ์ จากมหาวทิยาลยัแห่งชาติ วทิยาเขตอุดรธานี มูลค่างาน 87.50 

ลา้นบาท 
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-  โครงการก่อสร้างงาน Infrastructure โครงการ Nihonbashi-Bangpakong จาก  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 63 ลา้นบาท 

-  โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลผูป่้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย มูลค่างาน 740 
ลา้นบาท 

-  โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหวา่งภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไมเ้สียบ-พทัลุง จาก กรมทางหลวง 
มูลค่างาน 890 ลา้นบาท 

-  โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวนัตก)  
พระประแดง-บางแค จาก กรมทางหลวง มูลค่างาน 514 ลา้นบาท 

-  โครงการอ่ืนๆ มูลค่ารวม 69 ลา้นบาท 
  เดือนสิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให ้บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั (“Olive”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 

ร่วมทุนกบับริษทั ววิธิสาร จ ากดั ในสดัส่วนร้อยละ 59.98 โดยมีผูบ้ริหาร TRC ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 0.02  จดัตั้งบริษทั 
มหทั จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจใหบ้ริการดา้นการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     เดือนตุลาคม 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) ไปสู่ 
ISO 45001:2018  

  เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2563 ในระดบั “ดีเลิศ”  จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ีส่ี 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัมาจาก 1. การใหบ้ริการก่อสร้าง 2. การใหบ้ริการอ่ืน และ 3. การขาย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

โครงสร้างรายได ้ ด าเนินการโดย สดัส่วนการถือ
หุน้ของบริษทัฯ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. การใหบ้ริการก่อสร้าง         
 การใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ บริษทัฯ  924.94 40.13 958.60 27.97 911.65 28.52 

 *กิจการร่วมคา้  ไฮโดรเทค็ 
สหการ 

49.00 82.87 3.60 - - - - 

รวม   1,007.81 43.73 958.60 27.97 911.65 28.52 
 การใหบ้ริการระบบวิศวกรรม บริษทัฯ  387.83 16.83 388.57 11.34 240.99 7.54 

 บจ. สหการวิศวกร  99.99 32.33 1.40 - - - - 
รวม   420.16 18.23 388.57 11.34 240.99 7.54 

 การใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา บริษทัฯ  16.42 0.71   74.38 2.33 
 บจ. สหการวิศวกร 99.99 812.26 35.25 2,017.51 58.88 1,888.34 59.08 

รวม   828.68 35.96 2,017.51 58.88 1,962.72 61.41 
 การใหบ้ริการอ่ืน บริษทัฯ  - - 0.72 0.02 2.51 0.08 

    รวมรายได้การให้บริการก่อสร้าง 2,256.65 97.92 3,365.40 98.21 3,117.87 97.55 

    รายไดก่้อสร้างจากงานภาครัฐ   885.97 39.26 1,826.87 54.28 1,667.73 53.49 
  รายไดก่้อสร้างจากงานภาคเอกชน   1,370.68 60.74 1,538.53 45.72 1,450.14 46.51 

2. การใหบ้ริการอ่ืน บจ. ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี 99.97 5.72 0.25 13.06 0.38 17.10 0.53 
 บจ. โอลีฟ เทคโนโลยี 49.97 - - - - 3.45 0.11 

     รวมรายได้จากการให้บริการอ่ืน 5.72 0.25 13.06 0.38 20.55 0.64 

3. การขาย บจ. สหการวิศวกร 99.99 - - - - 7.51 0.24 
 รายไดด้อกเบ้ีย   0.84 0.04 1.66 0.05 0.89 0.03 
 รายไดอ่ื้น   41.31 1.79 46.49 1.36 49.22 1.54 

รวมรายได้   2,304.52 100.00 3,426.61 100.00 3,196.04 100.00 
*กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 

 

ลกัษณะธุรกจิและบริการ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ หรือ TRC”) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบ

วงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยงานออกแบบวศิวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ และงานก่อสร้าง โดยบริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะทางไดแ้ก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้าง
โรงงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้างทั้ งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งในลกัษณะท่ีเป็น
ผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub-Contractor) นอกจากน้ียงัร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งใน
และต่างประเทศในการเขา้ประมูลงานในลกัษณะกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมท างาน (Consortium) เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑคุ์ณสมบติัหรือเง่ือนไขตามท่ีลูกคา้ก าหนดในการเขา้ร่วมประมูลงาน 

นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัแลว้บริษทัฯ แสวงหาโอกาสและเพ่ิมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้
กลุ่มบริษทัฯ มีการเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ให้มีการรับรู้รายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ลดการพ่ึงพิงรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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เพียงอยา่งเดียวจึงขยายธุรกิจไปในกลุ่มสาธารณูปโภคและการลงทุน และSmart IoT Ecosystem โดยการเขา้ลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
โอกาสเติบโตในระยะยาว และน ามาซ่ึงผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัท่ีน่าพอใจ    

ปี 2560 บริษัทฯ จัดตั้ งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิต้ี จ ากัด (“TRC-UT”)  เพ่ือประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค 
โครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง ซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จ
และเร่ิมประกอบการในเชิงพาณิชยใ์นเดือนมีนาคม 2561  

ปี 2560 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (“SKW”) เป็นบริษทัยอ่ยของ TRC ร่วมกบั บริษทั หัวหยวน อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (ฮ่องกง) พนัธมิตรจากประเทศจีน จดัตั้งบริษทัยอ่ยช่ือ บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั (“SHC”) ดว้ยทุนจดทะเบียน 40 ลา้นบาท 
เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น งานดนัท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค ์โดย SHC เป็นผูรั้บเหมาช่วงรับ
งานก่อสร้างต่อจาก SKW 

ปี 2562 บริษทัฯลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) และร่วมกนัจดัตั้งบริษทั แอท  
เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั (“AT”) เพ่ือด าเนินธุรกิจจดัหาและใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคใหแ้ก่โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ปี 2563 บริษทัฯลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั เอ็กซ์เซน้ส์ อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั เพ่ือด าเนินธุรกิจธุรกิจ Smart 
IoT Ecosystem ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากัด (“OLIVE”) ด าเนินการให้บริการวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคุม 
วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจดัการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อมาในช่วงปลายปี OLIVE จดัตั้งบริษทัย่อย 1 บริษทั ช่ือ 
บริษทั มหัท จ ากดั (“MAHAT”) เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย ให้บริการดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
พฒันาแพลตฟอร์ม 

1.   ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

ณ ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัทีอาร์ซี ประกอบดว้ย บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ รวมทั้งส้ิน 16 นิติบุคคล (ตาม
รายละเอียดหวัขอ้ ขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลส าคญัอ่ืน) ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
2.  ธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน 
3.  ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem 

ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มบริษทัใหบ้ริการงานก่อสร้างต่าง ๆ ดงัน้ี 
งานก่อสร้างและออกแบบทางวศิวกรรมงานวางระบบท่อ 
บริษทัฯ ใหบ้ริการงานวางระบบท่อหลายประเภท เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน ้ า ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นตน้  โดย

บริษทัฯ มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นอยา่งมาก ลกัษณะงานประกอบไปดว้ยงานวางท่อ
ก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ และงานก่อสร้างสถานีวดัปริมาตรก๊าซ เป็นต้น บริษัทฯ 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. จ ากดั (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการ
ขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสน้ท่ี 1 ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 28 น้ิว ดว้ยการขดุเปิดหนา้ดินแลว้ลอกวสัดุท่ีหุม้ท่อ
เดิมและท าการเคลือบท่อใหม่ เพ่ือใหมี้อายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน และมีตน้ทุนท่ีนอ้ยกวา่การก่อสร้างวางท่อใหม่ 

งานก่อสร้างและออกแบบวศิวกรรมโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี 
บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเร่ิมตั้ งแต่งานออกแบบ

วิศวกรรม งานจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้ งเคร่ืองจักร กลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มบริษัท บางจาก  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เช่น บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั กลุ่มบริษทั ปตท. เช่น บริษทั ปตท. น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
บริษทัไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน)  บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้    
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งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและงานก่อสร้างทัว่ไป 
บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จ ากดั ก่อตั้งในปี 2497 

ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยผูก่้อตั้งคือ นายประเทือง ค าประกอบ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ธุรกิจด าเนินการมา
ไดด้ว้ยดีและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ปี 2540 SKW เร่ิมประสบปัญหาทางการเงิน ทาง SKW พยายามแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน จนในท่ีสุดปี 2543 SKW ได้ตัดสินใจเข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการและด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการตามแผนเป็นผลส าเร็จ และ           
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของ SKW ในเดือนมีนาคม 2547    

ในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุ้นเดิมของ SKWไดท้ ารายการแลกหุ้นกบับริษทัฯ ท าให ้SKW กลายเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา ปัจจุบนั SKW มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแลว้ 500 ลา้นบาท 

SKW เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูรั้บเหมากบัหน่วยราชการหลายแห่ง อาทิ เช่น กรุงเทพมหานคร   
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผงัเมือง การไฟฟ้านครหลวงและการประปา
ส่วนภูมิภาค เป็นตน้ โดย SKW ไดรั้บการจดัชั้นจากหน่วยงานราชการให้เป็นผูรั้บเหมาท่ีสามารถเข้ารับงานแบบไม่จ ากดัวงเงิน
ส าหรับการเขา้ร่วมประมูลงาน ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างงานทางและงานสะพานพิเศษ 

จากประสบการณ์ท่ีสะสมมายาวนานท าให ้SKW มีความช านาญดา้นการใหบ้ริการงานก่อสร้างดา้นงานโยธา ผลงาน
ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นตน้ กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อยา่งไรก็ตามนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแลว้ SKW ยงัไดข้ยายการบริการไปยงัการ
รับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี และงานติดตั้งเคร่ืองจกัร ผลงานท่ีผ่านมาอาทิ เช่น โรงงานผลิตเอธานอล
จากมนัส าปะหลงัจากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั มูลค่างาน 2,134 ลา้นบาท งานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยาเสน้พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 834.14 ลา้นบาท 

SKW ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการคุณภาพและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยเร่ิม
จากปี 2552 SKW ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมุ่งมั่นในการพฒันาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองดา้นคุณภาพ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั จนในปี 2560 SKW ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 140001:2015 และระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
OHSAS 18001:2007 จาก SGS (Thailand) Co,.Ltd. 

ธุรกจิสาธารณูปโภคและการลงทุน 
บริษทัฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายไดท่ี้มัน่คงและยัง่ยืนจึงก าหนดให้มีธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน เพื่อลด

การพึ่งพิงจากรายไดจ้ากการบริการก่อสร้างท่ีเป็นรายไดห้ลกัของธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯยงัเห็นถึงการไดรั้บโอกาสการใหบ้ริการ
ก่อสร้างจากโครงการสาธารณูปโภคหรือโครงการลงทุนนั้นดว้ย โดยบริษทัฯจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเดิมของ
บริษทัฯ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจดา้นพลงังาน เป็นตน้ ปัจจุบนั บริษทัฯ มี
ธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน ดงัน้ี 

ธุรกิจสาธารณูปโภค 
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสจากการท่ีรัฐบาลไดส่้งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษ

ต่างๆ เพ่ือจูงใจนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายงัพ้ืนท่ี EEC ส่งผลให้เกิดการจา้งงานและ
ความตอ้งการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต บริษทัฯ จึงไดล้งทุนในกิจการผลิตและจ าหน่ายน ้ าประปาชุมชน
ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง โดยจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลลิต้ี จ ากดั ซ่ึงประกอบการในเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561    

ธุรกิจลงทุนในกิจการท่ีไดรั้บสมัปทานกบัภาครัฐ 
บริษทัฯ ไดล้งทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ โดยเขา้ถือหุ้นจ านวนร้อยละ 

25.13 ในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากัด (มหาชน) (“APOT”) โดยผ่านบริษทัย่อยท่ีต่างประเทศ  เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 
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APOT ไดรั้บอนุมติัประทานบตัรท าเหมืองแร่ใตดิ้นจากกระทรวงอุตสาหกรรม อายุประทานบตัร 25 ปี โดยมีเป้าหมายก าลงัผลิต   
แร่โพแทชเพ่ือใชใ้นการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ลา้นตนัต่อปี เพ่ือลดการพ่ึงพิงการน าเขา้แร่โพแทช 7-8 แสนตนัต่อปี  ส าหรับ
ผลผลิตส่วนเกินท่ีเหลือจะท าการส่งออกไปขายต่างประเทศเพ่ือใหไ้ดรั้บรายไดเ้พ่ิมข้ึนและคุม้ค่ากบัการลงทุน 

ธุรกิจลงทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน 
บริษทัฯ ท าสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ ากดั (มหาชน) แลว้จดัตั้ง AT ดว้ยทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท 

แต่ละฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพ่ือประกอบธุรกิจจดัหาและให้บริการดา้นสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ทัว่ไป และธุรกิจโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ การผลิตและจ าหน่าย ไอน ้ า ไฟฟ้า และน ้ าใชส้ าหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ บริษทัฯ เห็นวา่
การเขา้ร่วมทุนดงักล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เน่ืองจากผูร่้วมทุนมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้น
การก่อสร้างอยา่งครบวงจร การจดัหาแหล่งเช้ือเพลิง และการให้บริการออกแบบและซ่อมบ ารุง เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานสาธารณูปโภค และยงัท าใหส้ามารถขยายฐานลูกคา้ไดเ้พ่ิมข้ึน 

ธุรกจิ Smart IoT Ecosystem 
เทคโนโลยีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมัน่คงปลอดภยั และ

พฒันาสังคม ทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมและภาคผูบ้ริโภค ปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีดีและมีความครอบคลุมทัว่ประเทศ รวมถึงการประยกุตใ์ชง้าน Big data analytics ท าให้เพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขนัในดา้นความรวดเร็ว แม่นย  า ให้ขอ้มูลท่ีทนัต่อการตดัสินใจและท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน บริษทัฯเห็นวา่
การลงทุนธุรกิจ Smart IoT Ecosystem มีโอกาสเติบโตอย่างมาก  ในปี 2563 บริษัทฯ ท าสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์  
อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากัด แลว้จดัตั้งบริษทัร่วมทุนช่ือ บริษทั โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากดั ด าเนินการให้บริการวิจยัพฒันาระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจดัการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อมาในช่วงปลายปี OLIVE จดัตั้งบริษทั
ยอ่ย 1 บริษทั ช่ือ บริษทั มหัท จ ากดั (“MAHAT”) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจผลิต จ าหน่าย ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพฒันาแพลตฟอร์ม 

2. การตลาดและการแข่งขัน 
2.1 การตลาด 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ก าลงัเผชิญกบัภาวะถดถอยสืบเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท าใหห้ลายประเทศตอ้ง  
ล็อกดาวน์ และชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศไทยก็ไดรั้บผลกระทบกบัเศรษฐกิจชะลอตวัอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเช่นกนั        
ในส่วนภาคธุรกิจก่อสร้างนั้นก็ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์คร้ังน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งจากการทบทวนและชะลอแผนการ
ลงทุนเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั การจ ากดัการเดินทาง การปิดประเทศ เพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท าให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ตอ้งชะลอหรือหยุดชะงกัลง เส้นทางห่วงโซ่อุปทานท่ีขาดความต่อเน่ือง 
เน่ืองจากการล็อกดาวน์ ส่งผลต่อการเขา้ถึงวสัดุก่อสร้างและแรงงาน และยิ่งช่วยเร่งให้ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมน้ีดูซบเซา 
ภาครัฐและภาคเอกชนก็มีนโยบายใชเ้งินงบประมาณอยา่งรัดกมุ 

สถานการณ์โรคระบาดยงัส่งผลให้อุตสาหกรรมหันมาให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการท างานมากข้ึน บริษัท
รับเหมาก่อสร้างจึงตอ้งใชม้าตรการเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการสลบักะท างาน การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย และ
การฆ่าเช้ือโรคในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งเสริมสุขลกัษณะการด ารง
ชีพของลูกจา้ง และตอ้งให้ความใส่ใจในเร่ืองของการขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง จากการจ ากดัจ านวนแรงงานท่ีท างานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างในแต่ละกะ รวมถึงการจดัหาวสัดุท่ีอาจตอ้งใชเ้วลาในการขนส่งมากข้ึนจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการแข่งขนัเพ่ือ
ความอยูร่อด 

ส าหรับประเทศไทย แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม 
การก่อสร้างในปี 2564-2566 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโนม้ขยายตวั ปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัมาจากการลงทุนในโครงการ
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ขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการกระตุน้เศรษฐกิจหลงัวกิฤต COVID-19 โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงจะเหน่ียวน าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนใหข้ยายตวัตาม 

การลงทุนก่อสร้างภาครัฐคาดวา่จะขยายตวั 6.0-6.5 % ในปี 2564 และ6.5-7.0 % ในปี 2565-2566 จากโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ี EEC ซ่ึงคาดวา่จะเร่ิมทยอยก่อสร้างในปี 2564 ประกอบดว้ย (1) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 
สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)โดยเฟสแรกจะเร่ิมในช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา (2) โครงการพฒันาท่าเรือมาบตาพุดและ
แหลมฉบงัเฟส 3 โดยเร่ิมก่อสร้างส่วนต่อขยายหลงัจากถมทะเล (3) โครงการสนามบินอู่ตะเภาท่ีจะเร่ิมก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารแห่ง
ใหม่ นอกจากน้ียงัมีโครงการใหม่ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โครงการรถไฟฟ้าสีส้ม
ตะวนัตก (บางขุนนนท์-ศูนยว์ฒันธรรมฯ) และสายสีม่วงใต ้(เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) รวมถึงโครงการต่อเน่ืองอ่ืนๆ เช่น โครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและรถไฟทางคู่ เป็นตน้ 

2.2 การแข่งขัน 
ผูรั้บเหมาก่อสร้างรายใหญ่และขนาดกลางมกัจะไดเ้ปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

เน่ืองจากมีประสบการณ์ ความช านาญเฉพาะดา้น มีศกัยภาพทางการเงิน และมีการพฒันาเทคนิคและเทคโนโลยใีนงานก่อสร้างอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่วนผูรั้บเหมาขนาดเล็กจะมีโอกาสรับงานภาครัฐในลกัษณะของผูรั้บเหมาช่วง ในขณะท่ีงานก่อสร้างของภาคเอกชนจะ
ประกอบไปดว้ย งานก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างพาณิชยกรรม และอ่ืนๆ เช่น โรงแรมและ
โรงพยาบาล เป็นตน้ ซ่ึงงานก่อสร้างภาคเอกชนมกัผนัแปรตามความเช่ือมัน่ในการลงทุนซ่ึงข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั ไดแ้ก่ สภาวะ
เศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายกระตุน้การลงทุนของภาครัฐ  เป็นตน้ 

ก.  การท าตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคญั 
  นโยบายการตลาดในปี 2563  

1.  คดัเลือกงาน และโครงการท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวสิยัทศัน์ และความสามารถของบุคคลากร 
2.  สรรหาพนัธมิตรเพ่ือเสริมสร้างความพร้อมในการเขา้ร่วมเสนองาน 
3.  พฒันาระบบของการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา 
4.  กระชบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้หลกั และสรรหาลูกคา้รายใหม่ 

  คู่แข่งในภาพรวม 
กลุ่มผู ้รับ เหมาก่อสร้างรายใหญ่ มีรายได้แนวโน้มขยายตัวดีจากความได้เป รียบด้านเงินลงทุนและ 

มีความเช่ือมโยงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงและการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือลดตน้ทุนการก่อสร้าง 
ขณะท่ีรายไดข้องกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้มฟ้ืนตวัในกรอบจ ากดั เน่ืองจากยงัมีความเส่ียงสูงจาก
ความไม่แน่นอนของปริมาณงานก่อสร้างและการรับจา้งเหมาช่วง นอกจากน้ียงัเผชิญกบัการแข่งขนัท่ีสูง เพราะผูรั้บเหมาก่อสร้าง
ขนาดกลางขนาดเลก็ในประเทศมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบดั้งเดิมท่ีพ่ึงแรงงานไม่มีทกัษะมากกวา่เคร่ืองจกัร 
ท าใหง้านในมือมีจ ากดัและอาจส่งผลต่อปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินในกรณีท่ีภาวะตลาดแรงงานตึงตวั  

ปั ญ ห าการข าดแคลน แรงงาน ในภาค ก่อส ร้ างของไท ยอาจ มี ผลชัด เจน ข้ึน ใน ช่ วงปี  2564-2565  
ท่ีการลงทุนโครงการภาครัฐขยายตวัสูงและงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโตเพ่ิมข้ึนเช่นกนั ซ่ึงอาจน าไปสู่การแยง่ชิงแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทกัษะความช านาญ และการท่ี พรก.แรงงานต่างดา้ว พ.ศ. 2560 เร่ิมตน้บงัคบัใชใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561
และหากนายจา้งไม่ข้ึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วให้ถูกตอ้งตามกฎหมายจะส่งผลให้แรงงานต่างดา้ว ส่วนหน่ึงของภาคก่อสร้างใน
ระยะ 3 ปีขา้งหน้าลดลง เน่ืองจากโครงสร้างการจ้างแรงงานในภาคก่อสร้างท่ีผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 50 และ
ส่วนมากเป็นแรงงานท่ียงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตท างาน อีกทั้ งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถน า
แรงงานต่างดา้วเขา้ประเทศได ้
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งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะผูว้่าจา้งงาน คือ งานก่อสร้างของภาครัฐและงาน
ก่อสร้างของภาคเอกชน และหากแบ่งตามลกัษณะของผูรั้บจา้งอาจแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือผูรั้บเหมาก่อสร้างภายในประเทศ และ
ผูรั้บเหมาท่ีรับงานก่อสร้างเฉพาะในต่างประเทศ ส่วนกลุ่มผูรั้บเหมาในประเทศจะประกอบไปด้วยผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 
(รายได้ต่อปีมากกว่า 5,000 ลา้นบาท) ผูป้ระกอบการขนาดกลาง (รายได้ต่อปี 1,000-5,000 ลา้นบาท)  ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก 
(รายไดต้่อปีต ่ากวา่ 10,000 ลา้นบาท)  

กลุ่มบริษัทฯ (TRC) เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างขนาดกลาง จึงมีจ านวนคู่แข่งขันจ านวนมากราย 
ประกอบกบัในปี 2563 เจา้ของโครงการท่ีบริษทัฯ ไดร่้วมเขา้ประมูลต่างไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และ
ชะลอแผนการลงทุนออกไป ท าให้บริษทัฯ พลาดโอกาสท่ีจะไดรั้บงานโครงการเหล่านั้น นอกจากนั้น ดว้ยเหตุท่ีจ านวนโครงการมี
นอ้ยลงท าใหก้ารแข่งขนัดา้นราคามีความรุนแรงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

  ลกัษณะลูกค้าและความสัมพนัธ์ 
ฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะอยูใ่นกลุ่มเอกชนผูป้ระกอบการทางดา้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงมีการจดั

จา้งทั้งในลกัษณะของการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและในลกัษณะของการประกวดราคา บริษทัฯ จึงพฒันารูปแบบการให้บริการ
แบบครบวงจร เพ่ื อตอบสนองความต้อ งการของลูกค้าได้อย่ างครบถ้วน  เร่ิม จากงานออกแบบด้ าน วิศ วกรรม  
งานจดัหาวสัดุ งานก่อสร้าง การทดสอบเดินระบบ และการซ่อมบ ารุงต่างๆ  

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นภาครัฐซ่ึ งมีการจัดจ้างในลักษณะของ 
การประกวดราคาเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะใชรู้ปแบบการใหบ้ริการงานจดัหาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และการก่อสร้างเป็นหลกั  

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริหารสัญญาเพ่ือการส่งมอบผลงาน 
ท่ีสมบูรณ์ ภายใตก้ารรับรองมาตรฐานระดบัสากล  

-  ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 

-  ISO 14001 มาตรฐานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ  

-  ISO 45001 มาตรฐานระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
เน่ืองจากในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมโครงการไปจนถึงการส่งมอบงานเม่ือเสร็จส้ินสมบูรณ์มกัจะใช้

เวลาเฉล่ียในแต่ละโครงการ มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป ท าใหต้อ้งมีการประสานงานใกลชิ้ดเป็นระยะเวลายาวนานกบัเจา้ของโครงการซ่ึง
ถือเป็นลูกคา้ ดงันั้น ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อลูกคา้จะเป็นไปในลกัษณะผูร่้วมงานในทีมเดียวกนัร่วมผลกัดนัสู่ผลส าเร็จของโครงการ
ร่วมกนั ซ่ึงถือเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดีและสร้างสายสัมพนัธ์ไดต้่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัฯ คาดหมายให้เกิดการเรียกใชบ้ริการซ ้ า หรือมีการ
แนะน าบริษทัฯ ใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการน าเสนอบริการในอนาคต 

  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผูว้่าจ้างงาน คือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐซ่ึงรวมถึง

รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านคร เป็นตน้ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะพิจารณาการเขา้ร่วม
เป็นคู่คา้ดว้ยการก าหนดคุณสมบติัเพ่ือใหผู้รั้บเหมาท่ีผา่นคุณสมบติัสามารถข้ึนทะเบียนเป็นคู่คา้จึงจะสามารถเขา้ประมูลงานได ้โดย
เกณฑคุ์ณสมบติัพิจารณาจากจ านวนเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมีอยู ่รวมถึงผลงานและความสามารถในอดีต ส าหรับกลุ่มลูกคา้ภาคเอกชน
นั้นมีทั้งการพิจารณาการเขา้ร่วมเป็นคู่คา้โดยการข้ึนทะเบียนคู่คา้ และพิจารณาจากผลงานของบริษทัฯ จากค าแนะน าท่ีมีการบอกต่อ
กนัมาในกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ เช่น กลุ่มบริษทั บางจาก คอร์เปอร์เรชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ า
ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 
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  บริการทีส่ าคญั การน าเสนองานและการประมูลงาน 
การให้บ ริการธุรกิ จหลักของ TRC นั้ น  เน้น งานออกแบบและรับ เหมาก่อสร้ างงานวางระบบท่ อ  

งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นภาคเอกชน ซ่ึงมีการจัดจ้าง 
ทั้ งในลกัษณะของการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลกัษณะของการประกวดราคา ทางบริษทัฯ จึงได้พฒันารูปแบบการ
ใหบ้ริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบครัน เร่ิมจากงานออกแบบวิศวกรรม งานจดัหา
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบ จนครอบคลุมถึงงานซ่อมบ ารุง (Lump sum /Turnkey, EPCC) 

ในขณะท่ีการให้บริการธุรกิจหลกัของ SKW นั้น เน้นงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธา กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่จึงเป็น
ภาครัฐ ซ่ึงมีการจดัจา้งในลกัษณะของการประกวดราคาเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะใชรู้ปแบบการให้บริการงานจดัหาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
และการก่อสร้างเท่านั้น ทั้ งน้ีบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั และบริหารสัญญาเพ่ือการส่งมอบ
ผลงานท่ีสมบูรณ์ 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานท่ีตอ้งติดต่อและเขา้หาลูกคา้โดยตรง สายงานการตลาดและสายงานปฏิบติังาน
โครงการ เป็นผูรั้บผิดชอบและดูแลในการพฒันาความสัมพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาสในการเขา้ร่วมประมูล
โครงการต่างๆ และพฒันาโครงการลงทุน บริษทัฯ จึงก าหนดใหมี้การจดัท าแผนงานประจ าปี รวมถึงก าหนดกลยทุธ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหใ้ช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน โดยมีการติดตามขอ้มูลข่าวสารแผนการลงทุน หรืองานประมูลของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ มีการ
พฒันาและปรับปรุงงานข้ึนทะเบียนเป็นคูค่า้กบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนคู่คา้
กบัลูกคา้สะสมรวมทั้งส้ิน 18 ราย โดยเป็นภาคเอกชนทั้งหมด ในปี 2563 บริษทัฯไดข้ึ้นทะเบียนคู่คา้กบัลูกคา้เอกชนรายใหม่เพ่ิมเติม
อีกจ านวน 4 ราย เพ่ือรักษาและเพ่ิมโอกาสในการประมูลงาน 

ในส่วนของ SKW ได้ข้ึนทะเบียนคู่ค้ากับลูกค้าสะสมรวมทั้ งส้ิน 13 ราย แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐ 6 ราย และ
ภาคเอกชน 7 ราย และในปี 2563 ไดด้ าเนินการในเร่ืองการต่อการข้ึนทะเบียนของทุกราย เพ่ือรักษาโอกาสในการประมูลรับงานกบั
ลูกคา้ต่อไป 

ทั้งน้ีสดัส่วนในการใหบ้ริการของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2563 ยงัคงใหบ้ริการเฉพาะโครงการในประเทศไทย เน่ืองจาก
มีโครงการท่ีจะตอ้งน าส่งเจา้ของโครงการอยูเ่ตม็ความสามารถในการรับงานไดใ้นขณะน้ี 

ข.  สภาพการแข่งขัน 

  สภาพการแข่งขันของธุรกจิก่อสร้างในปี 2563 
ในปี 2563 ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของ

COVID-19 ท าให้มีการแข่งขนัสูงข้ึน โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน ้ ามนั
และธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ผูส้ ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ประกอบกบัการเขา้มาของ
คู่แข่งขนัจากต่างประเทศอีกหลายราย กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับตวัโดยการหันมาพฒันาธุรกิจก่อสร้างอ่ืนๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้าง
ระบบคลงัสินคา้อจัฉริยะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใตดิ้น การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและกลุ่มพลงังานทดแทน  
เป็นตน้ เพ่ือเพ่ิมรายไดช้ดเชยใหก้บัรายไดท่ี้ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างโยธา และระบบสาธารณูปโภคนั้น มีอุปสงค์
ขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนเมกะโปรเจกต ์และนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลาง
และยอ่ยภายใตง้บประมาณประจ าปี แต่อตัราการเติบโตต ่ากวา่ประมาณการส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนชะลอตวัตามมา 
อีกทั้งความสามารถในการท าก าไรจากงานก่อสร้างยงัมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองซ่ึงมาจากปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแรงงานท่ีมีทกัษะความช านาญ ประกอบกบัราคาน ้ ามนั และราคาวสัดุก่อสร้างท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน 
กลุ่มบริษทัฯ จึงปรับตวัด้วยการใช้นโยบายการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและ/หรือเป็น Partner กบัคู่คา้ต่างๆ ทั้ งผูจ้ดัจ าหน่ายวสัดุ
ก่อสร้าง และผูรั้บเหมาช่วง รวมไปถึงบริษทัคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้างโยธา เป็นตน้ 
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3. การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  วตัถุดบิและวสัดุเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 
ในกรณีท่ีเป็นวสัดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเช่ือม เป็นต้น จะจัดซ้ือจากภายในประเทศ โดยต้องมีการ

ตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้าจากหลายตัวแทนจ าหน่าย รวมไปถึงการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของบริษัท 
ผูจ้  าหน่ายเอง ซ่ึงเป็นขั้นตอนของระบบจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัฯ โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกตวัแทนจ าหน่าย และ
ภายหลงัการคดัเลือกจะมีการติดตามผล เช่น ตรวจสอบคุณภาพและความถูกตอ้งของสินคา้ การยืนยนัราคา ระยะเวลาการจดัส่ง  
เป็นตน้ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่คุณภาพของสินคา้และบริการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามท่ีสัง่ซ้ือ  

ส่วนกรณีวสัดุก่อสร้างท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรือ วาล์ว ท่ีตอ้งมีการก าหนดคุณสมบติัให้เหมาะสมเฉพาะงาน 
คุณสมบติันั้นจะถูกก าหนดโดยวศิวกรผูอ้อกแบบ และ/หรือเจา้ของโครงการ บริษทัฯอาจมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจากต่างประเทศ 
ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปแบบของตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิตเองโดยตรง โดยทัว่ไปแลว้เจา้ของโครงการจะมีการก าหนดรายละเอียดของวสัดุ
ให้สามารถเลือกไดจ้ากหลายบริษทัผูจ้  าหน่าย ทางบริษทัฯ จะค านึงถึงมาตรฐานทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสมในการน ามาใชง้าน รวม
ไปถึงการตรวจสอบบริการของตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิต ในแง่ของการให้บริการทั้งก่อนและหลงัการขาย หลงัจากคดัเลือกใน
เบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑข์องการจดัซ้ือของบริษทัฯ แลว้ จึงต่อรองและยนืยนัราคาจากตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนท่ีจะออกใบสั่งซ้ือ
ไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีคดัเลือกแลว้วา่มีความเหมาะสม ภายหลงัการจดัซ้ือและส่งมอบเสร็จส้ิน บริษทัฯ ยงัติดตามคุณภาพของสินคา้
หรือผลิตภณัฑ์ดงักล่าวอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือท่ีจะสามารถรับรองคุณภาพของตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงตวัแทนจ าหน่ายหรือ
ผูผ้ลิตและเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลส าหรับประกอบการพิจารณาและคดัเลือกตวัแทนจ าหน่ายและผูผ้ลิตในคร้ังต่อๆไป 

  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
ในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ทางบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรหลกัๆ และอุปกรณ์เป็นของตนเอง เพื่อใชใ้นการ

ด าเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีจ าเป็นต่องานก่อสร้าง ทางบริษทัฯ จะใชว้ิธีการเช่าเพ่ือน ามาใชใ้น
แต่ละโครงการ นอกจากน้ี SKW มีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด หรือรถแทรกเตอร์ ซ่ึงสามารถ
น ามาใชง้านร่วมกนั ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ลงได ้

  ผู้รับเหมาช่วง 
ในการจัดจ้างผูรั้บเหมาช่วงส าหรับงานบางส่วน บริษัทฯ จะพิจารณาจากศักยภาพของผูรั้บเหมาช่วงในแง่ของความ

น่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานท่ีผา่นมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงไปถึงเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรวา่มีความเหมาะสมต่อ
ลกัษณะงานหรือไม่ โดยบริษทัฯ จะมีนโยบายท่ีจะก าหนดรายละเอียดในการจดัจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ท ากบั
ลูกคา้ (Back-to-back) เช่น ในเร่ืองของการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และการรับประกนัผลงาน เป็นตน้ 

4. โครงการส าคญัทีด่ าเนินการในปี 2563 

  งานทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี 
จากการ ท่ี บ ริษัท  ไทยออยล์  จ ากัด  (มห าชน ) ได้ เ ร่ิมลงทุ นโครงการ  CFP ห รือ  Clean Fuel Project มู ลค่ า  
1.5 แสนลา้นบาท มาตั้งแต่ปี 2561 ซ่ึงมีความกา้วหน้าของงานมาเป็นล าดบั บริษทัฯ ไดมี้โอกาสรับงานบางส่วนจาก
ผูรั้บเหมาหลกัของโครงการดงักล่าว ดงัน้ี 
  Piping Spool Fabrication Works ขอบเขตของงานประกอบด้วย การผลิตช้ินท่องานข้ึนรูป ซ่ึงมีปริมาณงาน

โดยประมาณท่ี 300,000 DB  
  Civil and Structural Works ขอบเขตของงานประกอบด้วย งานก่อสร้างฐานรากเพ่ือรองรับการติดตั้ งงาน 

เดินท่อ ถงัเก็บผลิตภณัฑ ์และฐานท่ีตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ  
  Fabrication and Construction of New Storage Tanks ขอบเขตของงานประกอบดว้ย การก่อสร้างถงัเก็บผลิตภณัฑ ์

(Storage Tanks) จ านวน 15 ถงั ซ่ึงจะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดิม (Brown Field) และพ้ืนท่ีใหม่ (Green Field) 
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  HDPE Pipe Line Package for New Bang Phra Raw Water Line โครงการน้ี บริษทัฯ เป็นผูรั้บสัญญาตรงจาก บริษทั 
ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ขอบเขตของงานประกอบดว้ย การเดินท่อ HDPE ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 900 มิลลิเมตร 
ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร โดยใช้วิธีการก่อสร้างแบบขุดเปิดพ้ืนดิน ดันท่อลอด (HDD) ดันท่อ (Pipe 
jacking) และเดินท่อเหนือพ้ืนดิน 

  งานทางด้านสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างทัว่ไป 

  งานโครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สายบ้าน 
ไมเ้สียบ - พทัลุง ของ ส านักก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง ขอบเขตของงานประกอบดว้ย งานก่อสร้างถนนปูยาง
แอสฟั ลท์  ขน าด  4 เลน  ระยะท างประมาณ  32 กิ โล เมตร และมีสะพานความยาว 50 เมตร จ านวน  
2 สะพาน และสะพานความยาว 15 เมตร จ านวน 1 สะพาน ซ่ึงจะมีระยะเวลาก่อสร้างจนถึงส่งมอบโครงการในปี 2566   

  งานโครงการก่ อส ร้ างท างหลวงพิ เศษหมายเลข  9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมห านคร  
(ดา้นตะวนัตก) ช่วงพระประแดง - บางแค ของ ส านกัก่อสร้างทางท่ี 1 กรมทางหลวง ขอบเขตของงานประกอบดว้ย 
งานก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท ์ขนาด 6 เลน ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร คาดวา่จะส่งมอบโครงการไดใ้นปี 2565 

  โครงการออกแบบและก่อสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑห์ล่อล่ืน ของ บริษทั ปตท.น ้ ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
(มหาชน) ขอบเขตของงานประกอบดว้ย การก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้ขนาดพ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 14,500 ตาราง
เมตร ขนาดของอาคารคลงัสินคา้ กวา้ง 85 เมตร ยาว 126.50 เมตร สูง 46 เมตร พร้อมติดตั้ งระบบเก็บจ่ายสินค้า
อตัโนมติั โครงการน้ีเป็นงานก่อสร้างคลงัจัดเก็บสินคา้ขนาดใหญ่ และร่วมด าเนินงานกับผูช้  านาญการในการ
ออกแบบและติดตั้ งระบบเก็บจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (Auto Motion Works Co., Ltd) คาดว่าจะส่งมอบโครงการได้
ภายในคร่ึงปีแรกของปี 2564 

  โครงการก่อสร้างอาคารผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตดั และ ICU พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 28,176 ตาราง
เมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ ต าบลท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย ในช่วงปี 2563 ไดเ้ร่ิมงานปรับปรุงพ้ืนท่ี 
ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากไปแลว้เป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของCOVID-19 ในช่วงตน้ปีมี
การระงบักิจกรรมการก่อสร้างท่ีสถานท่ีก่อสร้างไปชัว่ระยะหน่ึง ตามแผนงานเดิมจะมีการส่งมอบโครงการในช่วง
ปลายปี 2565 

5. งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  
โครงการท่ียงัไม่ไดส่้งมอบของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของรายไดร้วมตาม 

งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือโครงการ ลกัษณะงาน  
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลือ
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ทีย่งั 

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

[บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)      
1. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้าดิบอ่างเก็บน ้า

คลองหลวง-ชลบุรี 
ก่อสร้างท่อส่งน ้าและสถานี
สูบน ้า 

1,833 1,110.43 60.58 2564 

2. Fabrication and Construction of New Storage 
Tanks  

สร้างถงัเก็บส ารองน ้ามนัดิบ 483.69 446.74 92.36 2565 

บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 
     

1.โครงการก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนอง ก่อสร้างสะพานขา้มแยก และ
งานไฟฟ้า 

1,524.37 901.65 59.15 2564 

2.โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการรัชดาภิเษก-อโศก 

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น 

2,205.42 1,798.87 81.57 2565 
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ช่ือโครงการ ลกัษณะงาน  
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานทีเ่หลือ
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

%ของงาน 
ทีย่งั 

ไม่ได้ส่งมอบ 

ปีทีค่าดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

3.โครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้าริมถนนวิภาวดี
รังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5+500.000- กม.
10+700.00 

พฒันาระบบระบายน ้า
บริเวณคูน ้าตามแนวถนน
วิภาวดีรังสิต รวมงานไฟฟ้า
และงานประปา 

697.07 449.32 64.46 2564 

4.โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตดิ้น โครงการพระราม 4 

เปล่ียนระบบสายไฟฟ้า
อากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้น 

517.76 512.22 98.93 2564 

5. โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลผูป่้วย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชท่าบ่อ 

ก่อสร้างอาคารขนาด 10 ชั้น 691.44 664.55 96.11 2565 

6. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยง
ระหวา่งภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้
เสียบ – พทัลุง 

ก่อสร้าง บูรณะถนนและ
งานไฟฟ้า 

831.18 818.55 98.48 2566 

7. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 
สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ดา้น
ตะวนัตก) 

ก่อสร้างถนน 480.36 469.51 97.74 2564 

กจิการร่วมค้าสหไฮโดร พทัยา      
รับเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน ้าถนน
เลียบทางรถไฟฝ่ังตะวนัออก ระยะท่ี 1 เขต
เมืองพทัยา 

ก่อสร้างระบบระบายน ้า 580.37 580.37 100 2565 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียงซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยเพ่ือป้องกันและลด

ผลกระทบจากปัจจยัเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน สืบเน่ืองจากการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการมา
อยา่งต่อเน่ืองท าใหปั้จจยัความเส่ียงต่างๆ ท่ีปรากฎในปีท่ีผ่านมาไดรั้บการบริหารจดัการให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยในปี 2563
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
1.1 ความเส่ียงจากการแข่งขันกบัคู่แข่งในธุรกจิหลกั 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีแข่งขนักนัดว้ยราคาเป็นหลกั โดยเบ้ืองตน้เจา้ของโครงการจะคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการ
ประมูลตามคุณสมบติัท่ีก าหนดไว ้จากนั้นจึงคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีเสนอราคาประมูลท่ีต ่าท่ีสุด ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามหากแบ่งกลุ่มลูกคา้หลกัของกิจการท่ีมีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐจะเห็นไดว้่าโครงการท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บมีการเปล่ียนแปลงไปจากกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีส่วนใหญ่เป็นงานจากภาคเอกชนท่ีเก่ียวกบัระบบท่องานรับเหมาเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey) มาเป็นกลุ่มลูกคา้ภาครัฐในงานเก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมากข้ึน เน่ืองจากในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมาอตัราการ
เติบโตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและพลงังานเร่ิมชะลอตวัลง ในขณะเดียวกนัภาครัฐผลกัดนัเมกะโปรเจกตด์า้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศเพ่ือให้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้การเกิดการแข่งขนัสูงข้ึนในงาน
รับเหมาก่อสร้างของกลุ่มปิโตรเคมีและพลงังานเป็นอยา่งมาก จากการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท าให้ระดบัก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ลดลง แม้
จะเสนอเง่ือนไขของการท างานท่ีดีข้ึนแก่เจ้าของโครงการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองส่วนแบ่งทาง
การตลาดจะลดลงและส่งผลให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งบริษทัฯ ตอ้งเผชิญกบัคู่แข่งเดิมและคู่แข่งท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นผูรั้บเหมาในประเทศและบริษทัต่างชาติท่ีมีความพร้อมดา้นเงินทุน เทคโนโลยีและศักยภาพในการด าเนินงาน 
ดงันั้นเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนับริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากัด จึงแสวงหาความร่วมมือกบัพนัธมิตรใหม่ๆ ท่ีมี
ศกัยภาพทั้งดา้นแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั รวมถึงการรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสการรับงานในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง เช่น ปรับปรุงมาตรฐานดา้นคุณภาพ มุ่งเนน้ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั การ
ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ยงัคงมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัจึงพฒันากระบวนการ
ภายในองคก์รอยูเ่สมอ อาทิเช่น การอบรมพฒันาบุคลากรให้เกิดทกัษะ ความช านาญในการท างาน การปรับเปล่ียนองคก์รดว้ยการ
น าเคร่ืองมือดา้นดิจิทลั (ดิจิทลั ทรานฟอร์เมชัน่) มาใชเ้พ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว 

1.2 ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกจิ 
สภาพสภาวเศรษฐกิจมีต่อการขยายตวัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เน่ืองจากการเติบโตหรือการชะลอตวัของสภาวะ

เศรษฐกิจมีผลต่อการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีต่อผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ จึงท าให้บริษทัตอ้ง 
ค านึกถึงตวามเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและอตัรการการเติบโตของเศรษฐกิจ 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษทัฯ มีความช านาญและประสบการณ์ยาวนานกวา่ 20 ปี ในงานรับเหมาก่อสร้าง งานวางระบบ
ท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมให้กบับริษทัต่าง ๆ ในธุรกิจ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงบริษทัเป็นทั้ง 
ผูรั้บเหมาโดยตรง และผูรั้บเหมาช่วง ท าให้ท่ีผา่นมาบริษทัไดรั้บความไวว้างใจจากทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมไป
ถึงผูว้า่จา้งจากต่างประเทศ ให้ด าเนินงานในโครงการต่างๆ ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ก็มีแผนการขยายฐานลูกค ้าไปยงัประเทศเพ่ือน
บา้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจ 

2. ความเส่ียงจากการเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยืน 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดกลยทุธ์การลงทุนเพ่ือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซ่ึงสามารถต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบนัท่ีจะสร้างความ

เจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาวใหแ้ก่องคก์ร โดยในปีน้ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติใหล้งทุนในโครงการต่างๆ ไดแ้ก่  
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1.  ธุรกิจพลงังาน เช่นโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 
2.  ธุรกิจการบริหารจดัการคลงัสินคา้อจัฉริยะ (Smart Warehouse) การเติบโตของ E-Commerce อยา่งต่อเน่ืองเป็นผล

ผลกัดนัให้อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ทัว่โลกเติบโตตาม โดย Economic Intelligence Center (EIC) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานกลยทุธ์ของธนาคารไทยพาณิชย ์ประเมินวา่ “การใชหุ่้นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัโดยสมบูรณ์มีโอกาสท่ี
จะแพร่หลายมากข้ึนจากการเติบโตของ E-Commerce ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโตจาก 6.5 หม่ืนลา้นบาทในปี 2562 ไปเป็น 
8.5 หม่ืนลา้นบาทในปี 2564” (ดร.สุปรีย ์ศรีส าราญ. (2561) เติมศักยภาพ ขนส่งโลจิสติกส์ ด้วยหุ่นยนต์-ระบบ
อตัโนมติั, จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/4863) 

3.  ธุรกิจดา้นวจิยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคุมและวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นนวตักรรมเทคโนโลย ี
ของการน าอุปกรณ์ ระบบวิเคราะห์ขั้นสูง หรือคนมาท างานร่วมกนัผ่านโครงข่ายของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ย 
Internet จะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน 

4.  ธุรกิจดา้นสาธารณูปโภค เช่น การจดัหาน ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

ส าหรับโครงการท่ีกล่าวมา ขา้งตน้เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งบริษทัฯ กบัคู่คา้ทางธุรกิจท่ีมีความรู้ความช านาญซ่ึง

ช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุน บริษทัฯ คาดวา่โครงการต่างๆ จะสามารถด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดใ้นปี 2564-2565 ตามล าดบั  

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk)   

3.1  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนสูง เน่ืองจากตอ้งซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะไดรั้บค่าจา้งจากการใหบ้ริการก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน หากผูว้า่จา้งมีปัญหาช าระ

เงินล่าชา้กวา่ก าหนดหรือบริษทัฯ บริหารเงินทุนหมุนเวยีนไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง

การด าเนินการ แนวโนม้ธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีการรับงานจากภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายดา้นเศรษฐกิจแห่งชาติในการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐซ่ึงกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการมีขั้นตอนระเบียบการเบิกจ่ายค่างวดงาน

มากกวา่ภาคเอกชนท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บเงินล่าชา้กวา่ท่ีให้เครดิตเทอม ดงันั้นเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัฯ จึงมีการ

เจรจาเง่ือนไขการขอรับช าระเงิน ขอเงินรับล่วงหน้าจากเจ้าของโครงการ และก าหนดให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องตอ้งร่วมกันจัดท า

ประมาณการเงินสดของแต่ละโครงการเพ่ือพิจารณาสภาพคล่องของโครงการรวมถึงจดัหาเงินทุนส ารองมาใชไ้ดท้นัในกรณีจ าเป็น 

โดยบริษทัฯ มีนโยบายขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน เช่น การขอสินเช่ือวงเงินถาวร/วงเงินทัว่ไปจากสถาบนัการเงิน วงเงินสินเช่ือ

โครงการ นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯ มีการจดัท าประมาณการเงินสดโดยรวมของบริษทัฯ เป็นรายเดือน และรายงานงบกระแสเงินสด

ท่ีเกิดข้ึนจริงต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือนดว้ยหลกัความระมดัระวงั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางบริหารสภาพคล่องท่ีเหมาะสมเพียงพอ

ต่อการด าเนินธุรกิจและเกิดตน้ทุนทางการเงินนอ้ยท่ีสุด 

3.2 ความเส่ียงจากความมัน่คงทางการเงนิ และความสามารถในการกู้ยืมเงนิ 

ตามแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ท่ีตอ้งการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาวให้แก่องค์กร บริษทัฯ ไดพ้ฒันา

โครงการใหม่ๆ ดว้ยการลงทุนในบริษทัร่วมทุนในธุรกิจท่ีต่างไปจากธุรกิจหลกัท่ีเป็นการรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งรักษา

สภาพคล่องและส ารองเงินทุนหมุนเวยีนไวใ้ชใ้หเ้พียงพอต่อการด าเนินงาน อีกทั้งยงัตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ล่วงหน้า เช่น การออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด ารงฐานะการเงินท่ี

แขง็แกร่งในการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในการกูย้มืเงินและปฏิบติัตามเง่ือนไขเสมอมา 
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4.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน 

4.1  ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิานและส่งมอบโครงการ 
งานก่อสร้างส่วนใหญ่ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเป็นโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสร้างโดยเฉล่ียประมาณ 

2 ปี ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ฏิบติังานตามกระบวนการขั้นตอนการท างานตามมาตรฐานในการก่อสร้าง ความล่าชา้ของโครงการท่ีท าให้

แผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีวางไวอ้าจเกิดจากกรณีต่างๆ อาทิเช่น การส่งมอบพ้ืนท่ีล่าชา้อนัมาจากโครงการท่ีอยูใ่กลแ้หล่ง

ชุมชน กลุ่มคนในพ้ืนท่ีชุมชนอาจรวมกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโครงการจากประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้ม เจ้าของโครงการมีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขระหวา่งการก่อสร้าง ความไม่เช่ียวชาญของแรงงานหรือไม่มีประสบการณ์ การขาดประสบการณ์ของผูรั้บเหมา

ช่วง การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีไม่สมบูรณ์ การใชง้านเคร่ืองจกัรไม่ถูกวธีิ ท าให้แรงงาน บุคคลภายนอกทรัพยสิ์นสถานท่ีขา้งเคียง

หรือของเจา้ของโครงการไดรั้บความเสียหาย การพบปัญหาอุปสรรคจากการส ารวจพ้ืนดินซ่ึงไม่มีในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการ

ประมูลงาน เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารส่งมอบโครงการล่าชา้ส่งผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายใหก้บับริษทัฯ ทั้งค่าใชจ่้ายและระยะเวลาท่ี

เพ่ิมข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ พยายามป้องกนัและลดความเส่ียงดงักล่าว ตั้งแต่ส ารวจพ้ืนท่ีท าการก่อสร้าง ติดตามควบคุมแผนการ

ท างานเป็นประจ า การควบคุมติดตามและเฝ้าระวงัตามมาตรการต่างๆ หากเกิดปัญหาหรือมีผูรั้บไดรั้บความเสียหายร้องเรียนเขา้มา  

บริษทัฯ จะเร่งด าเนินการตรวจสอบปัญหาและด าเนินการแกไ้ขโดยเร็ว นอกจากน้ีบริษทัฯ ได้มีการท าประกนัเส่ียงภยัทุกชนิด 

(Contractor All Risk) ทุกโครงการ และด าเนินการประชุมร่วมกบัเจ้าของโครงการถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาขอ้สรุปในการ

ด าเนินการต่อไป 

4.2 ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19)  

การระบาดของ COVID-19 กลายเป็นปัญหาดา้นสาธารณสุขท่ีมีผลกระทบลุกลามในวงกวา้ง การแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็ว

ของเช้ือไวรัสสร้างความต่ืนตระหนกต่อผูค้นทัว่โลก จากสภาวะดงักล่าวท าให้รัฐบาลไดอ้อกพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศจดัตั้งศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อบริหารและ

ควบคุมสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเคล่ือนยา้ยแรงงานหรือบางโครงการตอ้งใช้วิศวกร

ผูเ้ช่ียวชาญควบคุมงานท่ีอยู่ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัมีโครงการรับเหมาก่อสร้างท่ีตอ้งใชว้ิศวกรอยู่ในต่างประเทศเขา้มาควบคุมงาน

ดงักล่าว อีกทั้ง ท าให้บริษทัประสบปัญหาดา้นการขนส่งอุปกรณ์ท่ีบริษทัจดัซ้ือ จากต่างประเทศมาใชใ้นงานก่อสร้างส่งผลใหบ้ริษทั

ไม่สามารถส่งมอบงานใหก้บัผูว้า่จา้งไดท้นัเวลา ปัจจุบนัมาตรการดงักล่าวก็เร่ิมผอ่นคลายลงตามสถานการณ์ตามล าดบับริษทัก็ไดรั้บ

อนุญาตให้มีขนส่งระหวา่งประเทศ ส าหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างของบริษทัในประเทศ บริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากมาตรการ

ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละจงัหวดัในการเดินท างานขา้มเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั ส่วน

การท างานในโครงการในช่วงเวลาท่ีภาครัฐก าหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (Curfew) บริษทัก็ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ท าใหท่ี้ผา่นมาบริษทัฯ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะดงักล่าว 

4.3 ความเส่ียงด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ตระหนักถึงการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบริษทัให้

ความส าคญัมากโดยค านึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียภายในและภายนอกองคก์ร ในพ้ืนท่ีการท างานและพ้ืนท่ีขา้งเคียงการท างาน รวมถึง
สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยดูแลให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยท่ีสุด บริษัทฯ น ามาตรฐานระบบการจัดการ ISO 
9001:2015 ISO 14001:2015 และบริษทัฯ ได้มีการปรับปรุงพฒันามาตรฐาน OHSAS 18001:2007 เป็น ISO 45001:2018 ซ่ึงเป็น
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มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล มาใชใ้นการบริหารจดัการและการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือลดผลกระทบจาก
การด าเนินงานก่อสร้าง ไดแ้ก่ การควบคุมผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฝุ่ น น ้ าเสีย เสียงและแรงสั่นสะเทือนในการท างานของ
เคร่ืองจกัร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้  

นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายการสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนขา้งเคียงดว้ยการประสานงานกบัผูน้ าชุมชนเพ่ือเขา้ส ารวจพ้ืนท่ี
และสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความวิตกกงักวลท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างและสนบัสนุน
กิจกรรมดา้นสงัคมส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนัและสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4.4   ความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 บริษทัฯ ตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเพ่ือการกา้วให้ทนัคู่แข่ง รวมถึงการจดัการขอ้มูลต่างๆ ท าให้มีโอกาสเส่ียงต่อการร่ัวไหล 
สูญหาย หรืออาจท าให้ธุรกิจหยดุชะงกั อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนรับมือกบัเหตุการณ์ดงักล่าวเช่น จดัท าระบบส ารอง
ไฟฟ้าท่ีเพียงพอ จดัท าระบบควบคุมดูแลหอ้งเซิร์ฟเวอร์ (Server Room) ตามมาตรฐานก าหนด การติดตั้ง Firewall/LOG เพ่ือป้องกนั
เครือข่ายผูบุ้กรุกทั้งท่ีส านกังานใหญ่และส านกังานโครงการ การติดตั้ง VPN จอยโดเมนใหเ้ช่ือมต่อเขา้ Active Directory Server เพื่อ
ควบคุมจดัการดา้นความปลอดภยัของ ระบบคอมพิวเตอร์ภายในองคก์รทั้งท่ีส านกังานใหญ่และส านกังานโครงการ แผนการกูข้อ้มูล
ความเสียหายเพ่ือกูร้ะบบไอที พร้อมดว้ยการซอ้มแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นระยะ  เม่ือมี
เหตุการณ์ท่ีท าให้การท างานหยดุชะงกัจะมีเจา้หนา้ท่ีไอทีดูแลระบบตามนโยบายความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (ตลอด 
24 ชัว่โมง) และปฏิบติัตามคู่มือบริหารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.5   ความเส่ียงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 
เน่ืองจากปัจจุบนัมูลค่างานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างตามนโยบายของงภาครัฐยงัมีมูลค่าในระดบัสูง หากเกิดปัญหาใน

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าชา้ก็อาจส่งผลกระทบกบัการสภาพคล่องของบริษทัจากการไม่ไดรั้บค่าจา้งตามก าหนดเวลา และอาจ
เป็นสาเหตุท่ีท าใหก้ารท างานล่าชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดในสญัญาได ้

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความเส่ียงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเน่ืองจากความล่าช้า เน่ืองจาก
ผูรั้บเหมาบางรายท่ีไม่มีวงเงินสินเช่ือส ารองไวเ้พียงพอ ก็อาจจะท าให้ตอ้งชะลอการท างานหรือหยุดงานชัว่คราวเป็นผลจากไม่มี
สภาพคล่องส าหรับการจ่ายค่าจา้งแรงงานและค่าวสัดุก่อสร้าง ซ่ึงจะเป็นเหตุให้การส่งมอบงานล่าชา้ไดแ้ละอาจมีปัญหากบัผูว้า่จา้ง 
ในส่วนของบริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบจากความล่าชา้ของงบประมาณมากนกั 

5. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์   
5.1  ความเส่ียงจากการทีบ่ริษัทฯ มผีลขาดทุนสะสมจ านวนมากท าให้ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในอนาคตอนัใกล้ 

ในงวดบญัชีปี 2563 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 220.13 ลา้นบาท และเป็น
การขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 ท าให้บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ ส้ินปี 2563 เป็น
จ านวน 771.50 ลา้นบาท สาเหตุหลกัการขาดทุนสะสมมาจากปี 2561 ลูกคา้รายหน่ึงของบริษทัฯ ประสบปัญหาทางการเงินมีหน้ีคง
คา้งช าระเป็นระยะเวลานาน บริษทัฯ จึงบนัทึกหน้ีสูญ ตน้ทุนก่อสร้างทั้งหมดเก่ียวกบัโครงการท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ รวมถึงการ
บนัทึกหน้ีสูญจากการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเพ่ือไปลงทุนในโครงการของลูกคา้รายดงักล่าว ซ่ึงท าให้มีผลกระทบทางลบต่องบ
การเงินเฉพาะกิจการจ านวน 2,335 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัฯ ประสบภาวะการแข่งขนัดา้นราคาจากการประมูลงานท าใหบ้ริษทัฯ 
ตอ้งยอมรับก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง เม่ือก าไรขั้นตน้ลดลงก็มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ลดลงไปดว้ย และ
ปี 2563 มีการปรับประมาณการตน้ทุนก่อสร้างเพ่ิมข้ึนของโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้อจัฉริยะ โดยสาเหตุหลกัของตน้ทุนท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน เกิดจากการเจาะส ารวจพบกอ้นหินขนาดใหญ่ จ านวนกว่า 700 ตนั ซ่ึงไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงาน 
หลงัจากพบปัญหาดังกล่าว บริษทัฯได้ด าเนินตามหลกัวิศวกรรมและกฏหมายมาโดยตลอด และได้ว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญด้านงาน
โครงสร้างและรากฐานเขา้มาแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากการพบกอ้นหินขนาดใหญ่จ านวนมากแลว้ ชั้นดินขา้งใตพ้ื้นท่ีก่อสร้างยงั
เป็นดินอ่อน จึงท าให้การท างานฐานรากและงานตอกเสาเข็มด าเนินงานไดช้า้ อีกทั้งยงัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงเน่ืองจากเป็นการ
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ก่อสร้างอาคารเก็บสินคา้อตัโนมติัขนาดใหญ่ มีความสูงกวา่ 40 เมตร การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบต่อค่าแรง ค่าวสัดุ 
และตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามมา รวมถึงกระทบต่อการท างานในขั้นตอนอ่ืนๆ (Consequential) เน่ืองดว้ยความซับซอ้นของงานท่ี
เพ่ิมข้ึน เป็นผลให้บริษทัฯ ตอ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
(COVID-19) ท าใหค้่าใชจ่้ายต่างๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยในปี 2561 ถึง 2563 มีอตัราขาดทุนสุทธิ เป็นร้อยละ -172.68 ร้อยละ -
20.21 และร้อยละ -17.26 ตามล าดบั การท่ีบริษทัมีขาดทุนสะสมจ านวนมาก ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น
ไดต้ามกฎหมาย และผูถื้อหุน้มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไวอี้กประมาณ 2 ปี 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามแผนกลยทุธ์รวมถึงบริหารจดัการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่างๆ ให้เหมาะสม เพ่ือ
ใหผ้ลการด าเนินการกลบัมามีก าไรสุทธิโดยเร็วภายในปี 2564 และคาดวา่จะสามารถลดการขาดทุนสะสมไดห้มดภายในเวลาสองถึง
สามปี ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นไดต้ั้งแต่บริษทัฯ มีก าไรสะสมและมีผลการด าเนินงานในปีนั้นเป็น
ก าไรสุทธิเป็นตน้ไป 

5.2     ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 2,712,797,314 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 28.30 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50)  ซ่ึงสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวอาจมีส่วนในการตดัสินใจอยา่งมีสาระส าคญัในท่ีประชุมรวมถึงการ
ขอมติในเร่ืองอ่ืนใดท่ีตอ้งไดรั้บเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหไ้ดรั้บเสียง 
3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดังนั้ น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจมีความเส่ียงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือถ่วงดุลและ
ตรวจสอบเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีการถ่วงดุลอ านาจ 
บริษทัฯ จึงก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส อีกทั้งก าหนด
นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผูถื้อหุ้นใหญ่ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุมรวมถึงบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงใน
การประชุมบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัในวาระนั้นๆ  รวมทั้งการจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความ
เป็นอิสระเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริษทัเพ่ือแสดงความโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจให้ผูถื้อหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการ
ท างานและถ่วงดุลอ านาจในฐานะตวัแทนของผูถื้อหุน้รายยอ่ยไดใ้นระดบัหน่ึง รวมทั้งกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ  ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยถ์าวรท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า จ านวน 618.36 ลา้นบาท สินทรัพยมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย ์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ* 
(ลา้นบาท) 

มูลค่าของหลกัประกนัท่ี
น าไปค ้าประกนั(ลา้นบาท) 

ภาระผกูพนั 

1.ท่ีดิน 

 

เป็นเจา้ของ 142.06 

 

100.31 จดจ านองเพ่ือเป็นหลกัประกนัการ
ใชว้งสินเช่ือต่อสถาบนัการเงินใน
วงเงิน 1,100 ลา้นบาท 

2.อาคาร เป็นเจา้ของ 283.85  ไม่มี 

3.เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 107.24  ไม่มี 

4.เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 7.19  ไม่มี 

5.ยานพาหนะ1 เป็นเจา้ของ/ เช่าซ้ือ 2.89  ไม่มี 

6.สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 75.13  ไม่มี 

 
หมายเหตุ: *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

1.ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มียานพาหนะ ท่ีเกิดจากสญัญาเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิตามบญัชี  จ  านวน 2.29 ลา้นบาท สญัญาเช่าการเงิน
มีระยะเวลา 4 ปี 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยูใ่น

อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโตโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจจะมีการ

ร่วมมือกบัพนัธมิตรหรือนกัลงทุนรายอ่ืนในการร่วมกนัท าธุรกิจ 

บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้บริหารร่วมกบัตวัแทนผูถื้อหุน้หลกัตามสัดส่วนการถือหุน้ และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่ง

ชดัเจน เพ่ือร่วมในการตดัสินใจ และด าเนินนโบบายของบริษทัฯ นั้นๆ รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสดัส่วนการลงทุนและ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นส าคญั 

ส าหรับมูลค่าเงินลงทุนของบริษทั และบริษทัยอ่ยแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15-17 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์
ของบริษัทฯ ท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ขอ้พิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่          
ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจา้ง ซ่ึงวา่จา้งส าหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญา
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  
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6.  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลส าคญัอ่ืน 

ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์  TRC 
เลขทะเบียนบริษัท  0107548000293 
ประเภทธุรกจิ  ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบทางวิศวกรรมในงานวางระบบท่อ

และโรงงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น ้ ามนั และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการ
พฒันาโครงการและการลงทุนดา้นพลงังาน สาธารณูปโภค โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่  8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
  โทรศพัท ์:  0-2022-7777 

โทรสาร : 0-2022-7788 
  เวบ็ไซต ์  :  www.trc-con.com  
ทุนจดทะเบียน  1,198,383,354.75 บาท 
ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มูลค่า  1,198,383,354.75 บาท 
หุ้นสามญั  9,587,146,838 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหุ้น  0.125 บาท 
เลขานุการบริษัท  โทรศพัท ์: 0-2022-7777 ต่อ 3207 

โทรสาร : 0-2022-7778 
อีเมล ์: CoporateSecretary@trc-con.com 

 
บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

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

ผู้สอบบัญชี 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจ ากดั 
เลขท่ี 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6 – 7 ซอยเพ่ิมทรัพย ์(ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน  
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
+66 2596 0500 
+66 2596 0560 
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ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 บริษัทย่อย 

ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแลว้

(บาท) 

จ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาท/หุน้) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 

(%) 
บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022-7777 
โทรสาร  : 0-2022-7788 

0105497000257 รับเหมาก่อสร้าง
งานสาธารณูปโภค
พื้นฐานและงาน
ก่อสร้างทัว่ไป 

500,000,000 500,000,000 50,000,0000 10 99.99 

TRC Investment Limited 
10th Floor, Standard Chartered 
Tower, 19 Cybercity, Ebene, 
Mauritius 

079207 C1/GBL 
(จดทะเบียนท่ี

ประเทศมอริเชส) 
 

ลงทุนในกิจการอ่ืน 1 เหรียญสหรัฐฯ 1 เหรียญสหรัฐฯ 1 1 เหรียญสหรัฐฯ/
หุน้ 

100.00 

TRC International Limited 
Room 2101, Hong Kong Trade 
Centre 161-7 Des Voeux Road, 
Central Hong Kong 

1202588 
(จดทะเบียนท่ี
ประเทศฮ่องกง) 

ลงทุนในกิจการอ่ืน 10,000 เหรียญ
ฮ่องกง 

10,000 เหรียญ
ฮ่องกง 

1 10 เหรียญ
ฮ่องกง/หุน้ 

100.00  
(ถือหุน้ผา่น 

TRC 
Investment 
Limited) 

TRC Middle East LLC 
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 

1070009  
(จดทะเบียนท่ี
ประเทศโอมาน) 

บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง 

150,000 
โอมานเรียล 

150,000 
โอมานเรียล 

150,000 1 โอมานเรียล/
หุน้ 

70.00 
 (ถือหุน้ผา่น 

TRC 
International 

Limited) 

TRC Engineering LLC 
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 

1108601 
(จดทะเบียนท่ี
ประเทศโอมาน) 

บริการงาน
วิศวกรรมก่อสร้าง 

250,000
โอมานเรียล 

250,000
โอมานเรียล 

250,000 1 โอมานเรียล/
หุน้ 

70.00 
(ถือหุน้ผา่น 

TRC 
International 

Limited) 

กจิการร่วมค้า ไฮโดรเทค็ สหการ 
ประกอบดว้ย บริษทั สหการวิศวกร 
จ ากดั และ บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
(มหาชน) 
1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14  
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900 
โทรศพัท ์: 0-2936-1661-2 
โทรสาร  : 0-2936-1669 

0993000342674 
(เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร) 

รับเหมาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
ขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค  
สาขาเกาะสมุย 
อ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

    สดัส่วน
การลงทุน
ร้อยละ 49 

บริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022-7777 
โทรสาร  : 0-2022-7788 

0105560100101 ผลิตและจ าหน่าย
น ้าประปา 

1,000,000 250,000 10,000 100 99.97 
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ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแลว้

(บาท) 

จ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาท/หุน้) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 

(%) 
บริษัท โอลฟี เทคโนโลย ีจ ากดั 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022-7777 

0105563043435 บริหารจดัการและ
ประมวลผลขอ้มูล 

1,000,000 250,000 10,000 100 49.97 

บริษัท มหัท จ ากดั 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022-7777 

0105563170399 ผลิต จ าหน่าย ให ้
บริการดา้นการบริหาร
จดัการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพฒันา
แพลตฟอร์ม 

1,000,000 1,000,000 10,000 100 59.98  
(ถือหุน้ผา่น 
บจ.โอลีฟ 
เทคโนโลยี 

กจิการร่วมค้า  สหไฮโดร พทัยา 
ประกอบดว้ย บริษทั สหการวิศวกร 
จ ากดั บริษทั ไฮโดรเทค็ จ ากดั 
(มหาชน) และ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
สามประสิทธ์ิ 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022-7777 
โทรสาร  : 0-2022-7755 

0993000441923 
(เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร) 

รับเหมาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน ้า
ถนนเลียบทางรถไฟ
ฝ่ังตะวนัออก ระยะ
ท่ี 1 เขตเมืองพทัยา  

    บริษทั 
สหการ
วิศวกร

ลงทุนร้อย
ละ 50 

หมายเหตุ * อยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชี 
 

 การลงทุนในบริษัทร่วม 

ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแลว้

(บาท) 

จ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาท/หุน้) 

สดัส่วนการ
ถือหุน้ (%) 

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจ ากดั 
(มหาชน) 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2001-7733 
โทรสาร  : 0-2001-7739 

0107547000478 ท าเหมืองแร่โพแทช 29,472,035,900 2,805,797,300 28,057,973 100 25.13  
(22.46 ถือ
หุน้ผา่น 

TRC 
Investment 

Limited 
และ 2.67 
ถือผา่น 
TRC 

International 
Limited) 
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 การลงทุนในลกัษณะกจิการร่วมค้า 

ช่ือและท่ีอยูบ่ริษทั เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนช าระแลว้

(บาท) 

จ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายแลว้ 

(หุน้) 

มูลค่าหุน้ 
(บาท/หุน้) 

สดัส่วน
ลงทุน (%) 

กจิการร่วมค้า ซิโนเปค-ทอีาร์ซี 
ประกอบดว้ย บริษทั ทีอาร์ซี  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ 
บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล 
ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่  
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
โทรศพัท ์: 0-2022-7777 
โทรสาร  : 0-2022-7788 

0993000315961 
(เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร) 

บริการงานวางท่อ
ก๊าซธรรมชาติ จาก
จงัหวดัสระบุรีถึง
จงัหวดั
นครราชสีมา 

    30 

บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022 7777 
โทรสาร  : 0-2022 7788 

0105560194041 รับเหมาก่อสร้าง 40,000,000 40,000,000 400,000 100 51 
(ถือหุน้ผา่น 
บริษทั สหการ
วิศวกร จ ากดั) 

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูช่ัน 
จ ากดั 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022 7777 
โทรสาร  : 0-2022 7755 

0105562139846 ผลิตและจ าหน่าย
พลงังาน 

200,000,000 200,000,000 2,000,000 100 50 

กจิการร่วมค้า สหการอนัเดอร์
กราวน์ ประกอบดว้ย บริษทั สหการ
วิศวกร จ ากดั และ บริษทั อนัเดอร์
กราวน ์คอนสตรัคชัน่ สเปเชียลลิสท ์
จ ากดั  
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศพัท ์: 0-2022 7777 
โทรสาร  : 0-2022 7755 

0093000430859 
(เลขประจ าตวัผู ้
เสียภาษีอากร) 

รับเหมาก่อสร้าง
บ่อพกัและท่อร้อย
สายไฟฟ้าใตดิ้น 

    50 

2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 
- ไม่มี - 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 1,198,383,354.75 บาท และทุนเรียกช าระแลว้ 1,198,383,354.75 บาท 

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

ผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ดงัน้ี 

 จ านวนราย จ านวนหุน้สามญั สดัส่วนการถือหุน้ 
ผูถื้อหุน้สญัชาติไทย 10,201 8,378,818,147 87.40% 
ผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว 14 1,208,328,691 12.60% 
รวม 10,215 9,587,146,838 100.00% 

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 อนัดบั 
ล าดบัท่ี รายช่ือ จ านวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

1. กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 2,747,711,285 28.660% 
 1.1 นางไพจิตร รัตนานนท ์ 34,913,971 0.364% 
 1.2 บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั (1) 2,712,797,314 28.296% 

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 465,449,533 4.855% 
3. SMPR Holding Pte. Ltd.(2) 348,434,992 3.634% 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 247,468,959 2.581% 
5. นายแสงชยั วสุนธรา 218,809,020 2.282% 
6. กลุ่มล้ีสกลุ 156,781,301 1.635% 
 6.1 นายสมยั ล้ีสกลุ 117,631,494 1.227% 
 6.2 นายภาสิต ล้ีสกุล 10,919,998 0.114% 
 6.3 นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ 17,645,411 0.184% 
 6.4 นางสาวภาสิตา ล้ีสกลุ 10,584,398 0.110% 

7. NOMURA PB NOMINEES LTD. 153,726,531 1.603% 
8. นายอานนทช์ยั วรีะประวติั   150,000,000 1.565% 
9. นายบุญธรรม ไกรวฒันพงศ ์ 132,416,665 1.381% 
10. นายอยทุธ์ พจน์อนนัต ์ 123,977,777 1.293% 

 รวม 4,744,776,063 49.491% 
หมายเหตุ: 1. บริษทั เคพีเค 1999 จ ากัด ประกอบธุรกิจการเช่าและการด าเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย ์ โดยมีนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธาน

กรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50 
 2. Ultimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd.ร้อยละ 100) 
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การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
ในเดือนมีนาคม 2561 บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงจ ากดัต่อนกัลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจ านวน 180 ลา้นบาท หุ้นกูมี้

อาย ุ2 ปี ครบไถ่ถอนวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและทุนส ารองตามท่ีกฎหมาย 

อยา่งไรก็ตาม การการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสม
อ่ืนๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารอง
ส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯหรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของ
บริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลและให้รายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป  

2.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย กจิการร่วมค้า และบริษัททีเ่กีย่วข้อง 
บริษทัยอ่ย กิจการร่วมคา้ และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั ยงัไม่ไดก้ าหนดนโยบายเงินปันผล 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.15 0.05 0.07 0.05 0.02 -0.33 -0.04 

อตัราเงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.05 0.0347(1) 0.0256(1) 0.0219(1) 0.0082(1) - - 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (%) 

52.85% 45.63% 30.48% 32.84% 47.86% - - 

วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 23 พ.ค. 57 28 พ.ค. 58 26 พ.ค. 59 26 พ.ค. 60 25 พ.ค. 61 - - 

หมายเหตุ  (1) เงินปันผลประกอบดว้ย เงินสดปันผลและหุน้ปันผล 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 
 

1.คณะกรรมการบริษัท 

 
 

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั         

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์(1) ประธานกรรมการ 
   

  

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์  กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ  

     

3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี  กรรมการอิสระ  
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

     

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

     



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 34 - 

      

คณ
ะก
รร
มก

าร
บริ

ษทั
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
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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 และผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร      

10. นายโลห์  อิง คี  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ      

รวมจ านวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด  9 3 6 4 4 4 

ประธานกรรมการ    กรรมการ     
1. ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล และ       

นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย 

 คณะกรรมการบริษัท สหการวศิวกร จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 

๏

2. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ 
๏

3. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ  ๏
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 

๏

5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู กรรมการ  

รวมจ านวนกรรมการ 5 4 
ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี ยูทลิติี ้จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ 
๏

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 
๏

3. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ 
๏

รวมจ านวนกรรมการ 3 3 
ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 
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 คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ 


๏

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 


๏

3. นายเฉิน คง กรรมการ 


๏

รวมจ านวนกรรมการ 3 3 
ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏ กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

 

 คณะกรรมการบริษัท โอลฟี เทคโนโลย ีจ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ 
๏

2. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ 
๏

3. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ 
๏

รวมจ านวนกรรมการ 3 3 
 ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

 

 คณะกรรมการบริษัท มหัท จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานกรรมการ 
๏

2. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการ 
๏

3. นายทศันยั ชุ่มวฒันะ กรรมการ 
๏

รวมจ านวนกรรมการ 3 3 
 ประธานกรรมการ    กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 
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 คณะกรรมการบริษัท แอท เอนเนอจ ีโซลูช่ัน จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 
กรรมการผู้มอี านาจ 

ลงนาม* 

1. นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานกรรมการ 
๏

2. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการ 
๏

3. นายพนม ควรสถาพร กรรมการ  ๏

4. นางสาวนิอร จนัทร์แจ่มแสง กรรมการ 
๏

รวมจ านวนกรรมการ 4 4 
 ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

*นายสมยั ล้ีสกลุ หรือนางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายพนม ควรสถาพร หรือนางสาวนิอร จนัทร์แจ่มแสง 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 

   ในปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 7 คร้ัง และมีอตัราการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการคิด
เป็นร้อยละ 95.2 และจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ดงัน้ี 

 จ านวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563 (คร้ัง) 

 
รายช่ือกรรมการบริษัท 

กา
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 1/1 6/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์  1/1 7/7 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 
3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกว ี 1/1 5/7 4/4 1/2 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 1/1 7/7 4/4 2/2 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
6. นายสมยั ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 16/17 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 17/17 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 2/2 3/3 16/17 
9. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
10. นายโลห์ อิง คี - ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 17/17 
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 สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ 

ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง
เป็น

กรรมการ 

ปีทีเ่ลือก
คร้ังล่าสุด 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 

การแต่งตั้ง 
ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น
คร้ังถัดไป 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2548 2562 ประธานกรรมการ ไม่ใช่ 2565 

2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ 2562 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564 

3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกว ี 2562 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2565 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 2559 2563 กรรมการอิสระ ใช่ 2566 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 2550 2563 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2566 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล 2556 2563 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2566 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2550 2561 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2564 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ 2561 2562 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2565 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 6 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริหาร ดงัน้ี 

1.1  คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ กรรมการอิสระ  
3. รศ.นพ. ก าจร 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 

  กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หัวขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน/รายงานการก ากบั
ดูแลกิจการและดาวน์โหลดขอ้มูล/กฎบตัร” ประกอบดว้ย 10 หัวขอ้ คือ องคป์ระกอบ คุณสมบติั ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบ บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม อ านาจอนุมติั ค่าตอบแทน และ
การประเมินผลการปฏิบติังาน  
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ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท  
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ี

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้  

2. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ความช านาญท่ี
หลากหลาย เพ่ือใหเ้หมาะสมกบับริษทั 

3. ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั  
4. ก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษทั โดยให้มีการทบทวนเป็น

ประจ าทุกปี และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอย่างย ัง่ยืน  ยกเวน้นโยบาย
หรือการด าเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

5. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร และ
รายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

6. ติดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์ของบริษทัไปปฏิบติั และติดตามการวดัผลการด าเนินงาน โดยก าหนดใหมี้การรายงานผล
การด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทั โดยค านึงถึง
ความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบุคลากรของบริษทั 

7. ก ากบัดูแลและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่องคก์รควบคู่กบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียทุกฝ่าย 

8. ก ากับดูแลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ 

9. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและ
ประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และเม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

10. ก ากับดูแลและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท 
จดทะเบียนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติั และเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด  

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้ งใจและความระมัดระวงัในการ
ปฏิบติังาน 

13. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารการ
จดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล  

14. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการช าระหน้ี รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแกไ้ขหากเกิดปัญหา 
15. ดูแลให้มัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั เคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทั้งราย

ใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรับ
และจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งมีประสิทธิผล และเปิดโอกาส
ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 
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16. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และแต่งตั้ งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั 

17. ก ากบัดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเป็นประจ าทุกปี และอนุมติัค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

18. ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษทัอยา่งโปร่งใส และมีการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

19. อุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในกรณี
ท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษทัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั
ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

20. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั  
21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

22. อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ี ก าหนดใหร้ายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
23. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดยการเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
24. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้ งกรรมการ และผูบ้ริหารตามท่ีเห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพ่ือ

ปฏิบติังานตามความเหมาะสมและ/หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และร่วมพิจารณาอนุมติักฎบตัร
คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ โดยก าหนดให้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย และมาตรการและขั้นตอนการอนุมติั
การท ารายการระหวา่งกนัเป็นประจ าทุกปี 

ทั้ งน้ี การมอบอ านาจแก่กรรมการดังกล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้กรรมการชุดย่อยต่างๆ 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดท ากบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั ท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

25. เร่ืองท่ีคณะกรรมการไม่ควรด าเนินการ    
(ก) คณะกรรมการจะตอ้งไม่แทรกแซงการตดัสินใจของฝ่ายจดัการซ่ึงคณะกรรมการไดม้อบหมายให้ฝ่ายจดัการ

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

(ข) คณะกรรมการจะตอ้งระมดัระวงัในการอนุมติัรายการระหวา่งกนั และ/หรือรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย โดย
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่ควรเขา้ร่วมประชุมเพ่ืออนุมติัเร่ืองท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้

ค  าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษทัฯ ประธานกรรมการ
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน
การประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 
1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.นพ. ก าจร ตติยกว ี
3. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 
โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน

ความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 9 หัวข้อ คือ วตัถุประสงค์ของการตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง การ
ประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ  
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผูส้อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

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

3. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา 
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ การ
เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลง/เลิกจ้างผูต้รวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจาก
หน่วยงานภายนอก  (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจา้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 
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7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวน
ร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานส าคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและ
การวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าอย่างเป็นประจ า เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 
9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่างๆ ไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 
9.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 
9.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่ มีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ
มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
10.2 ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 
10.3 ขอ้สงสัยวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษัทได้กระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
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ผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสยัท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวธีิการเพ่ือใหไ้ด้
ซ่ึงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. ใหมี้อ านาจเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษทัหารือ หรือตอบค าถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวม 6 คน ดงัน้ี 
1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ 
3. รศ.นพ. ก าจร ตติยกว ี
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 
5. นายภาสิต ล้ีสกุล 
6. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 
โดยมีนางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
กฎบตัรฉบบัล่าสุดไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้ คือ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
1.1 พิจารณาก าหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนัสประจ าปีของบริษทัฯ และบริษทั สหการ

วศิวกร จ ากดั ในอตัราท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทัฯ  
1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของประธาน

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพื่อน าเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน 

1.3 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงาน  
ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัฯและขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีความ
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล  

1.4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัส าหรับค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยจะ
น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 43 - 

1.5 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีพิจารณาเง่ือนไข หลกัเกณฑ์การจดัสรรท่ีเหมาะสม และ
เป็นธรรมต่อทั้ งพนักงานและผูถื้อหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส าหรับกรณีท่ีมีการ
จดัสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้ งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
2.1 ก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

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

2.2 สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 1 อนัดบัตามท่ีระบุในขอ้ 2.1  
โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดงัน้ี  
- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับกรรมการ

บริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือการเพ่ิมจ านวนกรรมการ  
- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลงกรณีท่ี

กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
- เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั  
2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหน้าท่ีในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ าเป็น หรือเห็นสมควร 

1.4  คณะกรรมการบรรรษัทภบิาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 
โดยมีนางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ เลขานุการบริษทั เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
กฎบตัรฉบบัล่าสุดไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 44 - 

1. สอบทานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและน าเสนอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการน านโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปด าเนินการในเชิงปฏิบติั 
5. ติดตามงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยงัมีหน้าท่ีในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลตามความจ าเป็นหรือเห็นสมควร  

1.5   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รวม 4 คน ดงัน้ี 
1. รศ.นพ. ก าจร ตติยกว ี เป็น ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ 
3. นายภาสิต  ล้ีสกลุ 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 
โดยมีนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ประกอบด้วย 6 หัวขอ้ คือ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การประชุม การรายงานผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังาน  
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงความเส่ียงท่ีส าคญัประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงในการเขา้ประมูลงาน  ความเส่ียงดา้นการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์  
ความเส่ียงการก่อสร้าง ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงดา้นบุคลากร เป็นตน้ รวมถึงให้ค  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียงและก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการตามแผนงาน  
3. ก ากบัดูแลการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรก าหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายขององคก์ร  
4. ก ากบัดูแล สนบัสนุน ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และทบทวนความเพียงพอของ

นโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีส าคญั การประเมินสถานะความเส่ียง การบริหาร

ความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดในการด าเนินงาน  รวมถึงวิธีการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข ในกรณีท่ี
มีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว  
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6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจจัดตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีด้านบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

1.6  คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ดงัน้ี  
1.  นายสมยั ล้ีสกลุ เป็น ประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายภาสิต ล้ีสกลุ 
3.  นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 
4.  นายโลห์ อิง คี  
โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุพฤทธ์ิ  เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
กฏบตัรคณะกรรมการบริหารไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้ คือ องคป์ระกอบและ

คุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี  
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการด าเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจ าปี  ตาราง
อ านาจอนุมติั อ านาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ ง
พิจารณาการแกไ้ขปรับปรุงต่าง ๆ  เพ่ือให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด 
เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  

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

3. ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกูย้ืม การจัดหาวงเงินสินเช่ือ 
รวมถึงการให้หลกัประกนั จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใด ๆ 
ตามวตัถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผ่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทั 

4. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือท าให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ
น ามาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพ่ือท าสญัญาดงักล่าว 

5. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

6. พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

7. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
โบนัส ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป โดยอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก และ
เลิกจา้งผูบ้ริหาร 1 อนัดบัรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะเป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

8. ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัในแต่
ละคราวไป 

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสยัวา่ มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 
และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 46 - 

10. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

อ านาจในการอนุมตัวิงเงนิของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอ านาจในการอนุมติัวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออ านาจอนุมติัและด าเนินการ อาทิ
เช่น 

เร่ือง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- การอนุมติังบประมาณโครงการ 
- การตดัหน้ีสูญ 
- การเบิกเงินทดรอง 
- ค่าเล้ียงรับรอง การประชาสมัพนัธ์ และการบริจาค 
- การกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งบริษทัในเครือ 

- 
5-10 ลา้นบาท 

- 
- 

50-100 ลา้นบาท 

ไม่จ ากดัวงเงิน 
 < 5 ลา้นบาท 

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

 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

(1) กรรมการอสิระ 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอสิระ 
 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั (น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    

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

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

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

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

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  
 การสรรหากรรมการ 

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

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

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

 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดคือ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทั้งการสรรหาผูบ้ริหาร

ระดบัสูงรองจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 อนัดบั เช่น ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ ประธานเจา้หนา้ท่ี
การตลาด  จะกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดย
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

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

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 
• การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

•  ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
•  มีความเป็นผูน้ า และมีวสิยัทศันท่ี์กวา้งไกล 
•  มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 48 - 

•  มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  

นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ให้

เป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ดงัน้ี  
“ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่เกินกว่า  4 
บริษทั ในกรณีท่ีกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายท่ีระบุในขอ้บงัคบัให้
รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมโดยมอบอ านาจให้

ฝ่ายจดัการด าเนินการ ดงัน้ี 
- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทั

ยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลและควบคุมการด าเนินธุรกิจ  
- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าว พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ  
- ก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและด าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ขอ้มูล และด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
เก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพย ์
รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัของ
บริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพ่ิมหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติก่อน
ด าเนินการใด ๆ  

(3)  ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 6 คน ดงัน้ี 
1.  นายสมยั ล้ีสกลุ              ประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายภาสิต ล้ีสกลุ            ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
3.  นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ      ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
4.  นายโลห์ อิง คี                ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
5.  นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ    ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
6.  นางสาวเรวดี อาจหาญ   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีดงัน้ี 
1. เป็นผูส้นับสนุนและอ านวยการการท างานของคณะกรรมการบริษทั ทั้ งในด้านปฏิบัติการและด้านงานอ านวยการ 

น าเสนองานต่อคณะกรรมการบริษทั  โดยเป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทัและพนกังาน 

2. ด าเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึงการส่งมอบงาน  เช่น การตลาด งานประมูล งาน
ออกแบบ งานจดัซ้ือ การผลิต และการส่งมอบโครงการ 
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3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง การจดัการ น าเสนองบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษทั 
ดูแลการจดัการ จดัสรรทรัพยากรองคก์รให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของงบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบั 

4. ก ากบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 

5. ด าเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องคก์ร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บ
การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและเป็นท่ีภาคภูมิใจของผูถื้อหุน้ 

6. ด าเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการด าเนินงานของบริษทั วางแผนการจดัหาทุน แหล่งทุน กลยทุธ์การจดัหาทุน การ
จดัท าเอกสารการหาทุน และอ่ืน ๆ 

7. ด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  
อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

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

(4)  เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 

2564 – ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. 
หลกัทรัพย”์) โดยเลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์และนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท มีดงัน้ี 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร 

- ทะเบียนกรรมการ  
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นเลขานุการ เช่น

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
- หนงัสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ   และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานนั้น 

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

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
- ท าหน้าท่ีเป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตาม

กฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

- หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 
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(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   

(ก)  ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานกรรมการ

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

2. ค่าเบ้ียประชุม ส าห รับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ให้
เฉพาะกรรมการอิสระ)   

ส าหรับบริษทัย่อย ในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากัด ใน
รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนใหก้รรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน   

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เป็นดงัน้ี 
                   (หน่วย: บาท) 

 
 

กรรมการบริษทัฯ และ 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 

ค่าตอบแทนกรรมการ TRC 
ค่าตอบแทน 
กรรมการ
สหการ
วศิวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 2 บริษทั 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนราย
เดือนปี 63  

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน
และสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 600,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 720,000 
2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ 300,000 40,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 30,000 ไม่ไดเ้ป็น 390,000 
3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี 240,000 40,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น 30,000 ไม่ไดเ้ป็น 320,000 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 240,000 40,000 20,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 320,000 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 240,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 270,000 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 240,000 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
120,000 240,000 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

120,000 240,000 

9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีอาร์ซี รวม 2,380,000  บาท 

2,100,000 120,000 70,000 30,000 60,000 480,000  

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกูล ไม่ได้เป็นกรรมการ TRC    120,000 120,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ SKW  600,000  

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษทั 2,980,000 
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(ข)  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผู้บริหาร  

  
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ:  1.  ผูบ้ริหาร 5 คน ประกอบดว้ยนายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ นายโลห์ อิง คี และนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล 
 2.   ค่าตอบแทนผู้บ ริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกันชี วิตและอุบัติ เหตุกลุ่ม ค่ าเบ้ียประกันสุขภาพ  

เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่าย
การเงิน 

(ค)  ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงิน
ประกนัสงัคม เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน ้ ามนั 

 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 
(ก) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

ประธานกรรมการไดรั้บเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ในปี 2563 รวม 42,000 บาท) ประกนัชีวติและอุบติัเหตุ
กลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน ้ ามนั  

(ข) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการอสิระ 
กรรมการอิสระไดรั้บประกนัสุขภาพ 

(ค) ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

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

(6) บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,573 คน ประกอบดว้ยพนกังาน

ประจ า 313 คน และพนกังานชัว่คราว 1,260 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงินเดือน 6 27.85 5 22.80 
โบนสั 6 2.38 

(โบนสัปี 2561) 
 0 

รวมทั้งส้ิน   30.23 
 

22.80 

เงนิสมทบ 
ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนคน จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 4 0.95 4 1.07 
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สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 
พนกังานประจ า   
1. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการสายงานข้ึนไป) 6 7 
2. สายงานการตลาด  18 18 
3. สายงานวศิวกรรม 51 47 
4. สายงานปฏิบติัการ  93 92 
5. สายงานบริการงานก่อสร้าง 26 16 
6. สายงานบริหารองคก์ร 75 82 
7. สายงานบริหารคุณภาพ 63 31 
8. สายงานบญัชีและการเงิน 21 20 

รวม 353 313 
พนกังานชัว่คราว 886 1,260 

รวมพนกังานทั้งหมด 1,239 1,573 

 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวน
รวมทั้งส้ิน 501.31 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสงัคม ค่าเบ้ียประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม 
ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้                                                                                                                                                                 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ผลตอบแทนพนกังาน 

(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารทีแ่สดงในหัวข้อก่อนหน้า) 
ปี 2562 ปี 2563 

พนกังานประจ า 328.65 309.48 
พนกังานสญัญาจา้ง  182.00 191.83 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 510.65 501.31 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนและบริหารโดย
บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และจูงใจให้พนกังานท างานกบับริษทัฯ 
ในระยะยาว ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้พนกังานจ านวน 5.90 ลา้นบาท 
และ 2.61 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 นโยบายการพฒันาพนักงาน  
ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ึดมัน่และ

มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกพนักงานอยา่งเป็นขั้นตอนโดยค านึงถึงลกัษณะงานและคุณสมบติัของ
พนักงานตามความต้องการ โดยเม่ือพนักงานมาเร่ิมงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและช้ีแจงรายละเอียดงานตาม Job 
Description ใหพ้นกังานไดรั้บทราบเพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังานต่อไป 

2. บริษทัฯ มีกระบวนการดูแลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน โดยนอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานตาม
กฎหมายแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติมใหก้บัพนกังาน ไดแ้ก่ 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 53 - 

2.1 การจัดท าบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้ งในส่วนของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ค่าผ่าตัด 
รวมถึงอุบติัเหตุฉุกเฉินและการรักษาดา้นทนัตกรรม   

2.2 การจดัท าประกนัชีวติและอุบติัเหตุหมู่ 
2.3 การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัพนกังานเพ่ือให้พนกังานไดส้ะสมเงินเพื่อไวใ้ชใ้นยามเกษียณอายงุาน 

บริษทัฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานตามจ านวนปีในการท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพนักงานสามารถหักเงิน
สะสมเขา้กองทุนดงักล่าวไดใ้นอตัราร้อยละ 3 - 10 ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจและความสมคัรใจของพนกังาน 

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

4. บริษทัฯ มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะ 
ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทัว่ไป ดงัน้ี     

4.1 พนกังานใหม่  
บริษทัฯ ไดมี้การจดัปฐมนิเทศโดยจดัให้มีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ดา้นต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน

อนัประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
เป้าหมายขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO 45001:2018 ความรู้ดา้น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบปฏิบติัการ และความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

4.2 พนกังานประจ าทุกระดบั  
บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทั้ง

ในดา้นการบริหารจดัการทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก มีการเชิญวทิยากร
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูใ้หค้วามรู้ 

ในปี 2563 มีการจดัอบรม ดงัน้ี 
-  หลกัสูตร การสร้างพฤติกรรมความปลอดภยัดว้ย BBS (Behavior-Based Safety) เพื่อสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัในองคก์ร และลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 
-  หลกัสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน” ส าหรับ

พนกังานท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  พ.ศ. 2549 

-  หลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นตน้ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั
การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 

-  หลกัสูตร “ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับลูกจา้งทัว่ไป และ
ลูกจ้างเขา้ท างานใหม่” และหลกัสูตร “ความปลอดภยั อาชีวอนามัย แสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ส าหรับหัวหนา้งาน” เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของตนเองในดา้นความปลอดภยั
ในการท างาน และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน พ.ศ.2554 
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-  หลักสูตร “การวดัผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน – Key Performance Indicators (KPIs)” ส าหรับ
พนักงานทุกระดบั ซ่ึงจะอบรมในทุกๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผล
การฏิบติังานให้แก่พนักงาน และพนักงานสามารถจดัท าแบบประเมินผลการฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายของบริษทัฯ สามารถน าระบบการประเมินผลการปฏิบติังานมา
ใชใ้นองคก์ร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 

-  หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ” เพ่ือปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน
การบริหารและจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ  

-  หลักสูตร  “ผูค้วบคุมการใช้งานป้ันจั่น ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้ังคับรถป้ันจั่น ผูเ้กาะยึดวสัดุ”  เพื่อให้
พนักงานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัป้ันจัน่ไดท้ราบขอ้ก าหนด  และขอ้ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ รวมถึงไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

-  หลกัสูตรพฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมทางดา้นการออกแบบต่างๆ เช่น Solid works, Solid works Flow 
simulation, GEO-5, Tekla ส าหรับการออกแบบด้านวิศวกรรม เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดัไดจ้ดัให้พนกังานเขา้ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 
โดยสรุปเป็นชัว่โมงในการอบรม ดงัน้ี  

                                                                                                                                                       (หน่วย:ชัว่โมง) 

การอบรมของพนกังาน 
ปี 2562 ปี 2563 

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก 
ระดบัพนกังาน 294 138 189 24 
ระดบัหวัหนา้งาน 135 336 87 432 

รวมช่ัวโมงการอบรม 429 474 276 456 
 

5. การจดัท ากิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์ (Employee Relations) บริษทัฯ มีการจดัท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีภายในองคก์ร ดงัน้ี 

5.1 จดัใหมี้การส่ือสารผา่นช่องทาง Group Line ช่ือ Mr. Engage เป็นการส่ือสารระหวา่ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
พนกังานในองคก์ร เพื่ออ านวยความสะดวกในการใหข้อ้มูล และค าแนะน ากบัพนกังาน 

5.2 การจดักิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั เพ่ือให้พนกังานไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร 
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นตน้ 

5.3 กิจกรรม 5ส เพ่ือเสริมสร้างวินัย และสุขนิสัยให้กบัพนักงาน โดยมีตวัแทนผูบ้ริหารและพนักงานแต่ละฝ่าย 
ร่วมประเมินผลกิจกรรม 

5.4 การจดัท ากิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจ าปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร พนักงานทั้ งท่ีส านักงานใหญ่และ
พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีไซทง์าน มีโอกาสไดพ้บปะสงัสรรครั์บประทานอาหารร่วมกนัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์รระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน โดยมีฝ่ายส่ือสาร
องค์กรเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ือง
นโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสารดงักล่าว
ไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้หพ้นกังานไดรั้บทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของ
ระบบ ISO ISO9001:2015 ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 
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ไดแ้ก่ ข่าวกิจกรรมของบริษทัฯ ในแต่ละเดือน แนะน าพนกังานเขา้ใหม่ประจ าเดือน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการส่ือสารผ่าน Email, 
Application Line และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 

7. บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ รวมถึง
บริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง 

8. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนผ่านผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารบุคคลเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัอย่าง
เคร่งครัด ทั้งน้ีในปี 2563 ไม่พบขอ้ร้องเรียนใด 
 

 ข้อพพิาททางด้านแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  
ไม่มี 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯไดต้ระหนกัและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึง

จะท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลใหธุ้รกิจมีความเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ภายใตก้ารด าเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณ

และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ 

ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจน และกระจายการปฏิบติัไปสู่พนักงานของบริษทัทุกระดบัชั้น อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิด

วฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง โดยมีนโยบายหรือการด าเนินการท่ีรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุ้นพึงไดรั้บอยา่งเป็น

ธรรมตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือมากกวา่นั้น เพ่ือใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในระยะยาว

และอยา่งย ัง่ยืน ภายใตก้รอบกฎหมายระเบียบปฏิบติัดว้ยความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความเสมอภาค  และจดัท าคู่มือการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัโดยเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หัวขอ้ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน/นโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการ”  และผนวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคน 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลให้ในรอบปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดค้ะแนนระดบั 

“ดีเลิศ” (Excellent) จากผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563 (CGR 2020) จากสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย (IOD) 

การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯให้ความส าคญัในการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุ้น เช่น การเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม 

ผูถื้อหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหนา้ใน
การเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ การเปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และสนับสนุนให้กรรมการบริษทัทุกคน ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูส้อบ
บญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

1.1) ก าหนดการจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
ในปี 2563 บริษทัฯ ได้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 ณ ท่ีท าการบริษทัฯ 

หอ้งประชุมมลัติฟังกช์ัน่ ชั้น 2 เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร        
1.2)  การแจง้เชิญประชุมล่วงหนา้ 

บริษทัฯเผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เร่ืองก าหนดวนัประชุม 
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหุ้นทราบผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายหลงัจากท่ีคณะกรรมการไดล้งมติ 

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนรวมในการก ากบัดูแลบริษทั
และการคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ

9. การก ากบัดูแลกจิการ 
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ประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ตั้งแต่เดือนวนัท่ี 30 กนัยายน – 31 ธันวาคม 
2562 ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนในการพิจารณาไวบ้นเวป็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงจัดท าทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
พร้อมเอกสารประกอบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ให้นกัลงทุนและผูถื้อหุ้นรับทราบโดยผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูล
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับการประชุม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 (ล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนการประชุม) 
ส าหรับหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ส่งออกวนัท่ี 16 เมษายน 2563 และไดท้ าการประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนั 
3 วนั ก่อนการประชุม (วนัท่ี 13 -15 เมษายน 2563) เพ่ือบอกกล่าวการเรียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ท่ีเพียงพอส าหรับ
ผูถื้อหุน้ในการเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

1.3)  การด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ 
ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดแ้นะน ากรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมายและผูส้อบบญัชีต่อท่ีประชุม ท่ีปรึกษา

กฎหมายไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงท่ีตอ้งการในแต่ละวาระ การด าเนินการประชุม
ผูถื้อหุ้นเป็นไปตามล าดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในหนังสือเชิญประชุม ส าหรับ
วาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้การน าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุ้น โดย
แยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดใ้หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้น 
ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง  

อน่ึงในการประชุม ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ หรือตั้งขอ้
ซกัถามในประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามและให้
ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 

1.4)  การเปิดเผยผลการประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯเผยแพร่มติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในช่วงเยน็หลงัเสร็จส้ินการประชุมผูถื้อหุ้น โดยผ่าน

ระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย รายช่ือพร้อม
ทั้งต าแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษาและผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม วธีิการนบัคะแนนเสียง ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ สรุปสาระส าคญัของขอ้ซกัถาม ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัและขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ รวมทั้งค  าช้ีแจงของกรรมการและผูบ้ริหาร
ท่ีไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระโดยแจง้ผา่นระบบการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 
วนันบัจากวนัประชุม) และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและองักฤษ วดีีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2563 บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

บริษทัฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 บริษทัฯ มี
สดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยร้อยละ 69.67 

2.  การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  
บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ โดยไม่ค านึงถึง

เพศ อาย ุเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และแมผู้ถื้อหุ้นจะไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยเหตุ
ไม่สะดวกประการใด ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

2.1)  การมอบฉนัทะ  
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีดว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถรักษาสิทธิโดยการมอบฉนัทะให้

ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดซ่ึงบริษทัฯไดร้ะบุรายช่ือไวใ้น
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หนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถื้อหุ้นไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยแบบมอบ
ฉนัทะและรายละเอียดต่างๆบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯล่วงหนา้ก่อนการประชุม 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดท้ั้งการ
โทรศพัท ์หรือ อีเมล ์เป็นตน้ 

2.2)  การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
บริษทัฯ เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถเพ่ิมวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ และตั้งค  าถามเป็น

การล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

3.  บทบาทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และค านึงถึงผลกระทบและการปฏิบติัต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไวใ้น ดงัต่อไปน้ี  
3.1)  พนกังาน 

พนกังานเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายของบริษทั บริษทัฯจึงมี
การส่ือสารวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในด้านโอกาสความกา้วหน้า การพฒันาศกัยภาพ  ทักษะการท างาน การให้
ผลตอบแทน สวสัดิการท่ีจ าเป็น นอกจากน้ีบริษทัฯมีการนโยบายมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัในการท างานและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น การจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บ สูญเสียชีวติจากอุบติัเหตุ และการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน  

3.2)  ผูถื้อหุน้  
บริษทัฯมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะ

เป็นนักลงทุนรายยอ่ยหรือนักลงทุนสถาบนั โดยมุ่งบริหารงานท่ีสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการด ารง
กิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยก าหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลาผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์ และ/หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

3.3)  คู่แข่งขนั 
บริษทัฯและบริษทัย่อย มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ลูกคา้ ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต 
หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ ตกอยูใ่นมือคู่แข่ง ไม่โจมตีหรือท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ย
การกล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือท าใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

3.4)  ลูกคา้ 
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยั ตรงตามความต้องการของลูกคา้ เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงทางการคา้อย่าง
เคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    

บริษทัฯค านึงถึงความปลอดภยัระหว่างเวลาปฏิบติัการและความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบเป็นส าคญั เน่ืองจาก
ลกัษณะงานของบริษทัฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี ดงันั้น บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญั
ในการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นมาตรฐาน ภายใตค้วามปลอดภยัสูงสุด   



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 59 - 

นอกจากน้ี ในระหวา่งงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอทุกโครงการ และยนิดีท่ีจะน า
ชม หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพ่ือใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่างๆ เหล่าน้ี 
ท าใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐาน 

3.5)  คู่คา้ 
บริษทัฯ มีการก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่คา้ไว ้

อยา่งชดัเจน มีการจดัท าระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจดัหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบ
ได ้และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษทัได้
ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจท าธุรกรรมต่างๆ จดัท าหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระ
ของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ 

3.6)  เจา้หน้ี 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีนโยบายปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัเจา้หน้ีสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการช าระค่าสินคา้และบริการ แต่ละปีจะมีการจดัให้เจา้หน้ี
สถาบนัการเงินเขา้เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหนา้ของโครงการ  และ
การจดัประชุมระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน และ
พิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหารกบั
สถาบนัการเงิน 

3.7)  สงัคมและชุมชน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนโยบายจัดสรร

งบประมาณประจ าปีเพ่ือใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสงัคมและพฒันาชุมชน 

นอกจากแนวปฏิบติัท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ บริษทัฯยงัให้แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
และนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ตามท่ีปรากฎในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ท าความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด    

บริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ใน
หวัขอ้ 11. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯใหแ้ก่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนัโดยมีความถูกตอ้ง ครบถว้นน่าเช่ือถือและทนัเวลาดว้ยความโปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย 
อาทิเช่น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด โดยเผยแพร่ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจ าปี ข่าว
ประชาสมัพนัธ์ และปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
และพนักงานเป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี) รวมทั้ งจดัท าหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปีและให้
เลขานุการบริษทัน าเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการทราบภายใน 7 วนัท าการนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บรายงาน เพื่อให้เป็นไปโดยชอบดว้ยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นอกจากน้ียงัสามารถ
ใชข้อ้มูลดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไดอี้กดว้ย ส่วนการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์ห้
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 
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 การได้มาและจ าหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร 
ในปี 2563 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการไดม้าและจ าหน่ายหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้  
ณ วนัที่  

31 ธ.ค. 62 

จ านวนหุน้ 
ไดม้า 

ระหวา่งปี 2563 

จ านวน
หุน้

จ าหน่าย
ระหวา่ง
ปี 2563 

จ านวนหุน้  
ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 63  
(ทุนช าระแลว้  

1,198,393,354.75 บาท) 
หุน้ ร้อยละ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 34,913,971 
(ในนามนางไพจิตร) 

- - 34,913,971 0.364 

  2,712,797,314 
(ในนาม 

บจก.เคพีเค 1999)(1) 

- - 2,712,797,314 28.296 

รวม 2,747,711,285 28.660 
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- - - - - 

3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี 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 
117,631,494 - - 117,631,494 1.227 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

10,919,998 - - 10,919,998 0.114 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

- - - - - 

9. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล 
 

กรรมการ และผูอ้  านวยการ 
สายงานบริหารองคก์ร 

17,645,411  - - 17,645,411 0.184 

10. นายโลห์ อิง คี ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 2,515,574 - - 2,515,574 0.026 
11. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 163,249 - - 163,249 0.002 

รวมการถือหุน้ TRC ของกรรมการและผูบ้ริหารทุกคน 
 

กรณีรวมการถือหุน้โดย บจก. เคพีเค 1999  2,900,637,010 30.255 
กรณีไม่รวมการถือหุน้โดย บจก. เคพีเค 1999 187,839,696 1.959 

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

 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย มี

การส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.trc-con.com ใน
หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์” เช่น ข่าวประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ  และบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหน้ายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและ
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร และส่วนงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ท าหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั และส่ือสารกบั ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น 
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นักวิเคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ มาท่ีส่วนงานนัก
ลงทุนสมัพนัธ์ ตามหมายเลขโทรศพัท ์+66 2022 7777 ต่อ 3213  หรือทางอีเมล ์ir_trc@trc-con.com 

5.  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดกลยุทธ์และ

นโยบายในการด าเนินธุรกิจ ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั โดยกรรมการจะปฏิบติัหน้าท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีในการ
สร้างเสริมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนก ากบัดูแลการบริหารจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือสร้างมูลค่าใหก้บักิจการและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์  
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์เป็นประจ าทุกปี  โดยมีฝ่ายกลยทุธ์องคก์ร

รับผิดชอบในการส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ขององคก์ร ก ากบัดูแลใหมี้การน า
กลยุทธ์ไปปฏิบติัใชอ้ย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลลพัธ์ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และ/หรือเป้าหมายท่ีก าหนด  ในปี 2563  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2563 ไดพิ้จารณาทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและค่านิยม
องค์กร ซ่ึงบริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบอย่างทัว่ถึง และเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หัวขอ้ 
“เก่ียวกบัเรา/วสิยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมาย”     

นอกจากนั้ นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารน าเสนอเป้าหมายองค์กรประจ าปี ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั โดยมีการก าหนดดชันีช้ีวดัองค์กรในหัวขอ้ต่าง ๆ (อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ท่ีไดรั้บในระหว่างปี  
จ านวนลูกคา้ใหม่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นตน้)  สัดส่วนน ้ าหนัก  และเกณฑก์ารให้คะแนนในแต่ละหัวขอ้การประเมิน  
เพ่ือใหส้ามารถประเมินผลและค านวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉล่ียไดอ้ยา่งชดัเจน คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายบริหาร
จดัการติดตามการน ากลยุทธ์ของบริษทัฯไปปฏิบัติและประเมินผล  และน าเสนอผลประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั      
ผลการประเมินจะถูกน ามาใชป้ระกอบในการพิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายของบริษทัฯ  การพิจารณาข้ึนเงินเดือน 
การจ่ายโบนสัประจ าปี และการก าหนดเป้าหมายองคก์รในปีถดัไป    

 โครงสร้าง  คุณสมบัตขิองกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน  
กรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทั

มหาชน มีความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีการจ ากดัเร่ืองเพศ บริษทัฯ มีการแยกต าแหน่ง
ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารออกจากกนั โครงสร้างกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน เกินกวา่ 1 
ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงท าใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม  บริษทัฯ มีนโยบายก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนไปด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน  4  บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนท่ี
ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน  เวน้แต่การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัท่ีอยู่ในเครือของบริษทัโดยให้รายงานต่อ
คณะกรรมการหลงัจากท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในเครือแลว้ และตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป ก าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้าง
กรรมการเป็นประจ าทุกปี โดยการจดัท า Skill Matrix  เพื่อพิจารณาทกัษะ และประสบการณ์การท างานของกรรมการบริษทั โดยส าหรับ
ปี 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัมีทกัษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีหลากหลาย 
สามารถให้ค  าแนะน าท่ีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯได ้แต่อยา่งไรก็ตามเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีควร
มีการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมอีก 1 คน เพ่ือใหส้ดัส่วนของกรรมการอิสระมากกวา่ร้อยละ 50 
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ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่ 4 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษทัฯ  รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษทัอ่ืน แสดง
ในหวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” 

 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  โดยไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ของประธานกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน แสดงไวใ้นหัวขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” ประธานกรรมการของบริษทัฯ คือ  นางไพจิตร 
รัตนานนท ์เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่  และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ คือ นายภาสิต ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทั และเม่ือครบ
วาระแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้ก  ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะมีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัเกิน 9 ปี จ านวน 1 คน  แต่เน่ืองจากกรรมการอิสระดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผู ้
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มี
ผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั และตดัสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  ตลอดจนมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุ้นรายใหญ่    ดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระ  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และส่งมอบกฎบตัรคณะกรรมการ รายงาน

ประจ าปีฉบบัล่าสุด คู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ของบริษทั จดัท าส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ และส่ือวดีีทศัน์โครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญั เพ่ือใชใ้นการแนะน าบริษทัฯ ต่อ
กรรมการใหม่ และมีการจัดเตรียม Slide Presentation แนะน าธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน าเสนอให้กับ
กรรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งใหม่ทราบถึงขอ้มูลของบริษทัฯท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบริษทั   

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใชแ้บบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงใชต้ามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  และส าหรับการประเมินปี 2563 บริษทัฯ ยงัคงใชแ้บบฟอร์มประเมินท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเผยแพร่ในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2558 โดยไดมี้การเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัของบริษทัฯ ในแต่ละหัวขอ้ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาให้กบั
คณะกรรมการในการประเมิน หวัขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หวัขอ้ คือ  

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

4 ชุดประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  (หัวขอ้การประเมินคือ 1.โครงสร้างและคุณสมบติั  2.การประชุม 3.บทบาท หน้าท่ี และความ
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รับผิดชอบ) และไดน้ าเสนอสรุปผลคะแนนเฉล่ียของการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการเป็นรายบุคคล 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้กรรมการทุกท่านไดรั้บทราบ  และน าผลประเมินไปใชเ้ป็น
แนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  ส าหรับในปี 2563 คะแนนการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้ง
คณะอยูใ่นระดบัเกินกวา่ร้อยละ 90  

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และให้น าเสนอผลการประเมินต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนของผูบ้ริหารทั้งสองในแต่ละปี  

 ประวัติการกระท าผดิกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระท าผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารเพื่อเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจ านวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในเวบ็ไซต ์และ
ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ โดยคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้ งข้ึนดังกล่าวมีอ านาจสั่งการให้ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯท่ี
เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้เห็นสมควรเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัท ารายงานเสนอ และ/หรือว่าจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค  าแนะน าการ
ด าเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ รัดกมุ เหมาะสม สามารถควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารงาน  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการบงัคบัใช้ “คู่มือ
อ านาจอนุมติัและด าเนินการ” เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในองคก์ร ซ่ึงก าหนดระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอนุมติัในแต่ละระดบั อีกทั้งเป็นการกระจายอ านาจจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่างเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานคล่องตวั
รวดเร็ว และมีการทบทวนปรับปรุงแกไ้ขคู่มืออ านาจและด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้ าหนดสดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเขม้กวา่
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 1    

ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ท าหนา้ท่ีปฏิบติังาน
ดา้นการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการท างานผูต้รวจสอบภายในมี
สายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

- คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพ่ือท าหน้าท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในปี 2563 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยในภาพรวมส าหรับปี 2564 และพิจารณากรอบโบนัสของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจากผลการด าเนินงานปี 2563 รวมทั้ง
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พิจารณาเงินเดือนปี 2564 และโบนัสปี 2563 ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และพิจารณาสรรหา
กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีลาออก โดยพิจารณาคุณสมบติัของ
คณะกรรมการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานธุรกิจ
ของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบั

ดูแลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2563 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณาแผนและสรุปผลการด าเนินงาน CSR ปี 
2563 รับทราบผลการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2563 และรับทราบหลกัเกณฑ ์CGR 2018 ท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ/ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภิบาล และทบทวนความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติของบริษทัฯ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ท่ี
ประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ จะด าเนินการปฏิบติัท่ียงัไม่เป็นไปตามหลกั 
CG Code ภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัหลกั CG Code อยา่งครบถว้น 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 1 คน เพื่อท าหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงในปี 2563 มีการประชุม 3 คร้ัง เพ่ือรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง 
อนุมติัแผนบริหารความเส่ียง และจดัท ารายงานประจ าปีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารความเส่ียง พิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการ นอกจากน้ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการความเส่ียง และคณะท างานจดัการความเส่ียง เพื่อบริหารจดัการงานดา้น
ความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์และแผนกลยทุธ์องคก์ร รวมถึงการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้น 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวนรวม 4 คน  เพื่อท าหนา้ท่ี

วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณา
ผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการ
บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในจะถูก
แสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ าปี ทั้ งน้ี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อ
รายงานทางการเงินจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีเช่นกนั 

 แผนสืบทอดต าแหน่ง   
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนโยบายในการสืบทอดต าแหน่ง

ของผูบ้ริหาร ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 การประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและผู้บริหาร 
สืบเน่ืองจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าท า

ธุรกรรมทางธุรกิจจ านวนมาก และ มีความเก่ียวพนักบัการพิจารณาอนุมติั การให้ความเห็น การเขา้รับรองและผูกพนัแทนบริษทัฯ 
ตามภาระหน้าท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารในธุรกรรมต่าง ๆ โดยบางกรณีอาจมีความเส่ียงต่อการเรียกร้องจากบุคคลภายนอก 
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รวมทั้ งผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความรับผิดของกรรมการหรือผูบ้ริหารอนัสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติังานตาม
ต าแหน่งหนา้ท่ีนั้น ๆ  คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดใหฝ่้ายจดัการเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาการท าประกนัภยัความ
รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหาร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยระบุเง่ือนไขการรับประกัน
วงเงินประกนัและค่าเบ้ียประกนัเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้วามคุม้ครองกรรมการและผูบ้ริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอนั
เน่ืองมาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารภายใตอ้ านาจหนา้ท่ีโดยชอบ ยกเวน้การกระท าท่ีเป็นการฉอ้ฉลหรือทุจริต 
บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบความสูญเสียและให้เรียกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีฉอ้ฉล
หรือทุจริต 

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 

-  ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ 1 คน 
-  กรรมการท่ีเป็นอิสระ4 คน 
-  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  4 คน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน าเสนอค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพ่ืออนุมติั และน าเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาความเหมาะสมโดย
ใชข้อ้มูลผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยูใ่นรูป
ของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลกัษณะอ่ืน และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษทั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ริหารไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ อยา่ง

สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ มาน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อาทิเช่น หลกัสูตรท่ีจดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่าง ๆ  

บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสมัมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิผู ้มี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้กบัผูบ้ริหาร  

เลขานุการบริษัทจะน าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้งประชาสมัพนัธ์การ
สมัมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั 
 ในปี 2563 กรรมการและผูบ้ริหารไดมี้การเขา้ร่วมอบรมและสมัมนา ดงัน้ี 

 นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรผูน้ าการส่งเสริมดิจิทัลด้าน
ธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นท่ี 2 จดัโดยส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) 

 นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร TLCA CFO Professional 
Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 7 จดัโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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 นางพจนีย ์เผ่าสวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีการตลาด เขา้ร่วมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์  
โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่ิงแวดล้อม ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร จัดโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหารจึงไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม หลกัสูตร
ในดา้นต่าง ๆ โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นนั้น ๆ เขา้มาใหก้ารอบรมใหก้บัผูบ้ริหารเพ่ือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการฝึกอบรมมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารงานขององคก์รและเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ 
ต่อไป หลกัสูตรการอบรมในปี 2563 ปรากฏดงัหวัขอ้ “8. โครงสร้างการจดัการ เร่ืองนโยบายการพฒันาพนกังาน” 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัฯ มีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยล่วงหนา้ทุกปี โดยมีก าหนดการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้ งน้ีอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็น ประธานกรรมการเป็นผูท้  าหน้าท่ีบริหารการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปประเด็นเร่ืองต่างๆของวาระเพ่ือการ
พิจารณา เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และจดัสรรเวลาการประชุมอย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบเพ่ือส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการก่อนวนัประชุม ดูแลการจดัการประชุม 
จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนน าเสนอประกาศ กฏระเบียบต่าง ๆ และหลกัสูตรการอบรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการเพ่ือใหก้รรมการรับทราบ  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดยเฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี  ในปี 2563 กรรมการบริษทัส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุม
ครบทุกคร้ัง  มีเพียงกรรมการเพียง 2 คน ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุม 1 และ 2 คร้ัง ตามล าดบั  จากการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง  เน่ืองจากติด
ภาระกิจส าคญัอ่ืน โดยมีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคน 
ในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”  และยงัมีนโยบายใหก้รรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในปี 2563 มีการประชุมระหวา่งกรรมการอิสระในเดือนธนัวาคม  

บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี ดงัน้ี  
-  ตั้งแตปี่ 2555 ก าหนดใหมี้การประชุมระหวา่งกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและ
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  โดยในปี 2563 มีการประชุมดงักล่าวในเดือนกมุภาพนัธ์  

-  ตั้งแต่ปี 2559 ก าหนดให้การลงมติแต่ละวาระในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัตอ้งมีกรรมการอยูค่รบเป็นองคป์ระชุม
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

-  ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2561 ก าหนดให้บรรจุวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนไดเ้สีย (ถา้มี) รายงานการมีส่วนไดเ้สียใน
วาระท่ีเสนอในการประชุมคณะกรรมการเป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังโดยกรรมการผูมี้
ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมในวาระท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย  

   เลขานุการบริษัท 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติแต่งตั้งนางสาวฝ่ังฝัน ชั้นศิริ 

ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  เพื่อท าหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนงัสือเชิญประชุม ดูแล
การจดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุมและรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบั
การปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดูแลการเปิดเผยขอ้มูล
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และรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2561 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัในการก ากบัดูแลการ

ใชข้อ้มูลภายใน ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 ปี 2561 ใหส้อดคลอ้งกบั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 
2559 และให้ประกาศใชแ้ทนระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัเดิมท่ีเคยอนุมติัในปี 2548 และให้ระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี    
หลกัการพจิารณาข้อมูลภายใน  

ขอ้มูลภายในท่ีห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผยแก่ผูล้งทุนทัว่ไป หมายถึง ขอ้มูลท่ียงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อประชาชน
เป็นการทัว่ไปซ่ึงเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไดแ้ก่ ขอ้มูลของบริษทัฯหรือบุคคลวง
ในท่ีน่าจะมีนัยส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลกัทรัพย ์หรือการตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลดังกล่าวรวมถึงขอ้มูล
เก่ียวกบับริษทัจดทะเบียน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือผูบ้ริหารส าคญัของบริษทัจดทะเบียน และเป็นขอ้มูลท่ีมีความ
ชดัเจนพอสมควรท่ีผูล้งทุนทัว่ไปน่าจะใชป้ระกอบการตดัสินใจลงทุน  
ระเบียบข้อบังคบัในการการก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

1.  บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีมีนัยส าคญัต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนท่ีจะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หรือ
บุคคลภายนอกกลุ่มอ่ืนใด รวมทั้ งก่อนการเผยแพร่ขอ้มูลในวงกวา้งต่อผูล้งทุนทั่วไปในช่องทางอ่ืน โดยมอบหมายให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหารระดบัผูอ้  านวยการสายงาน และเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีเป็นโฆษกในการเปิดเผยขอ้มูล
ในนามบริษทัฯ 

2.  กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายใน
ของกลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรักษาขอ้มูลภายในดว้ยความระมดัระวงั และมีความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลภายในร่ัวไหล
ออกไปข้างนอก และตอ้งปฏิบัติตามประกาศเร่ือง “แนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฎิบัติงานและการรักษาความ
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” ประกอบดว้ยนโยบายการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การแบ่งแยก
หนา้ท่ี การควบคุมการเขา้ออกห้อง Server และการป้องกนัความเสียหาย เป็นตน้ และจะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
โดยมิชอบ หรือน าขอ้มูลภายในไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  

กรณีบุคคลภายนอกท่ีมีส่วนร่วมในการท างาน หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการท่ีจ าเป็นให้กบักลุ่มบริษทัฯ ท่ีล่วงรู้
ขอ้มูลภายในอนัอาจจะมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ อาทิเช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา
กฏหมาย เป็นตน้  จะตอ้งด าเนินการให้บุคคลเหล่านั้นท าขอ้ตกลงในการรักษาความลบั (Confidentiality Agreement) ก่อนท่ี
จะใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายใน 

3.  หา้มมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของกลุ่มบริษทัฯ ใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนท่ีมีหรืออาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มาใชเ้พ่ือการซ้ือ หรือขาย หรือเสนอซ้ือ 
หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บุคคลอ่ืนซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขายซ่ึงหุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯ    
(ถา้มี) ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะท าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือน าขอ้มูลภายในออก
เปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท าการดงักล่าว โดยตนไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  

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

นอกจากนั้ นแลว้ กรณีท่ีบุคคลท่ีระบุในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบข้อมูลภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ตอ้งไม่ท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษัทฯ หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา  24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้ นต่อ
สาธารณชนแลว้   

4.  กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารชั่วคราว ผูท้  าแผน ผูบ้ริหารแผน และผูบ้ริหารแผนชัว่คราว จะตอ้งรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของตนเอง  รวมถึง
บุคคลท่ีใกลชิ้ดตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2559 ดว้ยวธีิยื่นแบบดว้ย
วธีิอิเลก็ทรอนิกส์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ 
ขาย โอน หรือรับโอน และใหแ้จง้ต่อเลขานุการบริษทัเพ่ือรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

หากมีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบติัตามตามมาตรา 59 จะมีบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

5.  การไม่ปฎิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัฉบบัน้ีถือวา่เป็นการกระท าความผิดอยา่งร้ายแรง  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
- ค่าตอบแทนการสอบบัญชี   

 
 

บริษทัผูส้อบบญัชี 
ค่าสอบบญัชี 

ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 1,200,000 บาท 
บริษัทย่อย:   
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 955,000 บาท 
TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. ฮ่องกง 3,200 เหรียญสหรัฐ 
TRC Investment Limited S.C. Ng Fuk Chong, FCCA  

สาธารณรัฐมอริเชียส 
1,350 เหรียญสหรัฐ 

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

3,200 โอมานเรียล 

TRC Engineering LLC 
 

Talal Abu-Ghazaleh & Co.  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

3,200 โอมานเรียล 
 

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 285,000 บาท 
บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ ากดั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 410,000 บาท 

 

- ค่าบริการอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีส าหรับการสอบบญัชี ปี 2563 
-  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 96,629  บาท 
-  บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 21,630  บาท 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

นโยบายภาพรวม และการด าเนินงาน 
บริษทัฯ  มีการก าหนดพนัธกิจองคก์รเพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบติั โดยหน่ึงในพนัธกิจ คือ “เราจะ

บริหารจดัการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม” นอกจากนั้นแลว้ หน่ึงในค่านิยมองค์กรยงัให้
ความส าคญักบัสังคม 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  
บริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองและมีนโยบายก ากบัดูแลกิจการขององค์กร 

เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอน โดยจดัท าเป็นคู่มือการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจและนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่(คู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ)  ในส่วนท่ี 3 หวัขอ้แนวทางปฏิบติัจรรยาบรรณทีอาร์ซี ซ่ึงใหแ้นวทางปฏิบติัรวม 12 หมวด ดงัน้ี  

หมวดท่ี 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
และแรงงาน 

 หมวดท่ี 7 การรักษาความลบั การเก็บรักษาขอ้มูล 
และการใชข้อ้มูลภายใน 

หมวดท่ี 2 ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 หมวดท่ี 8 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

 2.1 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั    
 2.2 ส่ิงแวดลอ้ม    
หมวดท่ี 3 การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ 

ดา้นผลประโยชน์ 
 หมวดท่ี 9 การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

หมวดท่ี 4 การรับ การใหข้องก านลั ทรัพยสิ์นและ 
การเล้ียงรับรอง 

 หมวดท่ี 10 การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

หมวดท่ี 5 การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
 

 หมวดท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

หมวดท่ี 6 การด าเนินการดา้นการเมือง 
 

 หมวดท่ี 12 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ไดป้ระกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ซ่ึงอนุมติัโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 

6/2559 เม่ือวนัท่ี  11 สิงหาคม 2559 เพ่ือส่ือสารให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั โดยมีการก าหนดขอ้พึงปฏิบติัเร่ือง
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรปรากฏดังคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปี 2563  “ส่วนท่ี 4 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ “ ซ่ึงแบ่งเป็นหัวขอ้ย่อยประกอบดว้ย  ค  านิยาม นโยบาย หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
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แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจง้เบาะแสการกระท าผิด ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน และไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์
บริษทัฯ  ภายใตห้วัขอ้ “นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่”  ทั้งน้ี เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งอยูใ่นขอบข่ายกฎหมายอยา่งเคร่งครัดดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใสและเป็นธรรม 

ทั้งน้ีในปี 2563 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่แต่อยา่งใด  
3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน และ  4) การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้ารเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  มีการวา่จา้งคนพิการมาเป็นพนักงานประจ า ตามแนวปฏิบัติในคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน  

5) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความตอ้งการ ภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยั ตามแนวปฏิบติัต่อลูกคา้ท่ีอยูใ่นคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 9  
บริษทัฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เม่ือส้ินสุดโครงการ โดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้

ต่อคุณภาพของงานและบริการของบริษทัฯ ซ่ึงมีหัวขอ้การประเมินดงัน้ี 1. ดา้นคุณภาพของงาน 2. การบริการดา้นอาชีวอนามยั 
ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  3. ดา้นคุณภาพของทีมงานบริษทัฯ  4. ดา้นงานบริการทัว่ไป 5. ดา้นการรับบริการจากบริษทัฯ 
ผลการประเมินและความเห็นจากลูกคา้จะถูกน าเสนอต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการ
ท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6)  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และ 7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม    
บริษทัฯ มีนโยบายให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดังคู่มือ

จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดท่ี 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่งแวดลอ้ม  บริษัทฯ มีนโยบายปลูกฝังจิตส านึก
ส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ มีการประเมินผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
ส่ิงแวดลอ้มร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และผูมี้ส่วนได้เสียก่อนจะด าเนินงานการออกแบบกระบวนการท างานและค านึงถึงความ
เหมาะสมในการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าย ัง่ยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายองคก์ร   

8)   การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR   
ไม่มีขอ้มูลส าหรับหวัขอ้น้ี  

การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลกัการ 8 ขอ้ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแต่อยา่งใด  

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยมุ่งมัน่ดูแลให้การด าเนินงานทุก
กระบวนการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเพ่ือสังคม ซ่ึงช่วย
เสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและท าใหชุ้มชนสงัคมโดยรวมเช่ือมัน่และไวว้างใจองคก์ร 

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

1.  ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการด าเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัฯ คือการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  ดงันั้นความปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการก่อสร้างและหลงัการส่งมอบงานเป็นส่ิงส าคญั
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อยา่งยิ่ง  ในกระบวนการท างานทุกโครงการไดมี้การค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม สังคม และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความปลอดภยัของไซตง์าน การระบายขจดัของเสีย การดูแลชุมชนบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้าง  ตลอดจนส่งเสริม
ความตระหนกัในหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกบัการบรรลุ
เป้าหมายหลกัของบริษทัฯ คือการส่งมอบงานท่ีไดม้าตรฐาน ตรงความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ภายใตร้ะยะเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี  

 เม่ือไดรั้บงาน 
-  สถานท่ีก่อสร้าง: บริษทัฯ จะประเมินสถานท่ีก่อสร้างว่ามีโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาต่อชุมชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงหรือไม่ ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ ครอบครองพ้ืนท่ีก่อสร้างวา่เป็นไปอยา่งสุจริตถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย
บริษทัฯจะเขา้ท างานในพ้ืนท่ีไดต้่อเม่ือเจา้ของโครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอนุญาตและส่งมอบพ้ืนท่ี 

-  กระบวนการจดัหาวสัดุและผลิตภณัฑ์:  ก่อนน าวสัดุและผลิตภณัฑ์ไปใชใ้นโครงการ หน่วยงานควบคุมคุณภาพ
ของบริษทัฯ ท าการตรวจคุณสมบติัวา่เป็นไปตามท่ีเจา้ของงานก าหนด   นอกจากน้ีมีการประเมินผูจ้ดัจ าหน่ายและ
ผูรั้บเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์เป็นประจ าทุก 6 เดือนเพื่อน ามาประกอบการพิจารณาใน
การจดัซ้ือจัดจ้างคร้ังต่อไป การประเมินจะใช ้“แบบประเมินผูข้ายและผูใ้ห้บริการหลงัส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือ
บริการ” ซ่ึงมีหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 1. การบริหารจดัการทัว่ไป 2. คุณภาพของสินคา้และ/หรือบริการ 3. ความตรง
ต่อเวลา 4. อาชีวอนามยั ความปลอดภยัส่ิงแวดลอ้ม และ 5. การออกแบบและวิศวกรรม กรณีผูจ้ดัจ าหน่ายหรือ
ผูรั้บเหมาช่วงรายใหม่ บริษัทฯจะส่งประกาศเร่ืองนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมส่งกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม
ของบริษทัฯ ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหรือผูรั้บเหมาช่วงรายใหม่เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานเช่นเดียวกบับริษทัฯ  

-  การจา้งงาน: บริษทัฯเปิดโอกาสใหค้นท่ีอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ีก่อสร้างเขา้มาสมคัรงานกบั
บริษทัฯซ่ึงจะท าใหเ้กิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชนและมีรายไดจ้ากการรับจา้งท างานในพ้ืนท่ี 

 ขณะด าเนินงานก่อสร้าง 
-  บริษทัฯ ส่งทีมงานเขา้ไปประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้กบัประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจและทราบถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนช้ีแจงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บหลงัโครงการก่อสร้างแลว้
เสร็จ  ในกรณีท่ีเกิดผลกระทบหรือปัญหาใดๆ ในระหวา่งด าเนินการบริษทัฯจะท าการช้ีแจงและแกไ้ขผลกระทบ
ต่างๆทนัที  นอกจากน้ีบริษทัฯเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจากประชาชน อาทิ ทางเวบ็ไซต ์ทางโทรศพัท ์
หรือ การส่ือสารโดยตรงผา่นเจา้หนา้ท่ีท่ีส านกังานไซตง์าน โดยมอบหมายให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในการรับ
เร่ืองร้องเรียนโดยเฉพาะ 

-  บริษทัฯวางแผนบริหารจดัการเสน้ทางการจราจรบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างใหมี้ผลกระทบต่อชุมชนนอ้ยท่ีสุด โดยการ
วางแผนจดัตารางเวลาใหมี้การส่งมอบวตัถุดิบและอุปกรณ์ในเวลาท่ีเหมาะสม 

-  บริษทัฯจดัใหมี้คู่มือและแนวทางปฏิบติังานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานและมีการอบรมก่อนปฏิบติังาน
ใหก้บัพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

-  บริษทัฯ มีการก าหนดออกแบบรูปแบบการก่อสร้างท่ีค านึงถึงความปลอดภยัในพ้ืนท่ีก่อสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  การส่งมอบงาน 

-  เม่ือการก่อสร้างด าเนินการส่วนใหญ่แลว้เสร็จ บริษทัฯ จะปรับพ้ืนท่ีและภูมิทศัน์ต่าง ๆ ให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม
ก่อนส่งมอบงานตามสญัญาใหแ้ก่เจา้ของโครงการ 

-  บริษทัฯ มีการรับประกนัในการดูแลผลงานก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานไปแลว้ ตามระยะเวลาท่ีมีการตกลงกนั 
-  บริษทัฯ  มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความตอ้งการในอนาคต

เพ่ือท่ีจะน ามาใชป้รับปรุงการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.  กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-After-Process)  
ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
1)  กจิกรรมส่งเสริมพฒันาการและการศึกษาเรียนรู้ของเดก็และเยาวชน  
  มอบของขวญัในวนัเดก็แห่งชาติ 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดร่้วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติท่ีโรงเรียนอนุบาลวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ 
และโรงเรียนวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ โดยการมอบของขวญัให้นอ้งๆนกัเรียนเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัเด็กๆ ซ่ึงจะ
เป็นก าลงัส าคญัของประเทศในอนาคต 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

  เปิดพื้นทีใ่ห้นักศึกษาวทิยาลยัเทคนิคบ้านค่ายเข้ามาเรียนรู้การท างานจริง 
บริษทัฯ ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพ่ือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กบัวทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย โดย

การเปิดพ้ืนท่ีส านกังานสาขา จ.ระยอง ใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้มาฝึกท างานจริง 
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2)  กจิกรรมบริจาคโลหิต 
บริษทั ทีอาร์ซีฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดักิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ในปีน้ีจดัข้ึนใน

เดือนกุมภาพนัธ์และสิงหาคม ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551  โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและบุคคลทัว่ไปในชุมชนใกลเ้คียงไดร่้วมกนั
บริจาคโลหิต ส าหรับปี 2563 เป็นการบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี ซ่ึงไดรั้บการบริจาคโลหิตรวมจ านวนทั้งส้ิน 75 ถุง หรือ 
32,650 มิลลิตร และในเดือนสิงหาคม ซ่ึงมีวนัส าคัญ ไดแ้ก่ วนัแม่แห่งชาติจึงไดม้อบตน้มะลิให้กบัผูม้าบริจาคโลหิตทุกท่านเพ่ือ
น าไปมอบใหก้บับุคคลท่ีรัก และเคารพเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3)  กจิกรรมบริจาคส่ิงของเพ่ือสาธารณประโยชน์ส าหรับคนด้อยโอกาสในสังคม 
  บริจาคกล่องเคร่ืองด่ืมใช้แล้ว สนบัสนุนโครงการ หลงัคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสาเพ่ือนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก” 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดจ้ดักิจกรรม Big Cleaning Day รวมทั้งมีการจดัท า 5ส. และท าการแยก
ขยะประเภทต่าง ๆ หลงัจากการแยกขยะประเภทกล่องเคร่ืองด่ืม UHT ตลอดทั้งปี 2563 บริษทัฯ ไดท้ าการส่งมอบกล่องเคร่ืองด่ืมท่ี
ไม่ใช้แลว้ให้กับตวัแทนจาก บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน าไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลงัคา ในโครงการ 
“หลงัคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการน้ีไดส้นบัสนุนการแยกส่ิงของท่ีไม่ไดใ้ช ้เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไป (หลงัคา 1 แผน่ มีขนาด 1x2.40 เมตร จะใชก้ล่องเคร่ืองด่ืมประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 74 - 

  มอบไส้แมก็ และห่วงฝาอลูมเินียมใช้แล้วให้แก่สมาคมคนพกิารทางการเคล่ือนไหวสากล 

ต่อเน่ืองจากกิจกรรม 5ส. ของบริษทัฯ พนกังานในแต่ละหน่วยงานไดมี้การคดัแยกขยะ และคดัแยกลวดเยบ็กระดาษ

รวมถึงห่วงฝาอลูมิเนียม เพ่ือรวบรวมน าไปมอบใหก้บัสมาคมคนพิการ ทางการเคล่ือนไหวสากล จ.ปทุมธานี น าไปเป็นส่วนผสมใน

การท าขาเทียมส าหรับช่วยเหลือคนพิการต่อไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  ส่งต่อปฏิทนิเก่าเพ่ือน าไปผลติหนังสืออกัษรเบรลล์ 

บริษัทฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากัด รวบรวมปฏิทิน หนังสือและนิตยสารเก่าท่ีไม่ใช้แลว้มอบให้กับศูนย์
เทคโนโลยกีารศึกษาเพ่ือคนตาบอด เพ่ือน าไปผลิตหนงัสืออกัษรเบรลลใ์หห้น่วยงานผูพิ้การทางสายตาทัว่ประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มอบส่ิงของทีไ่ม่ได้ใช้ให้แก่สมาคมคนพกิารทางการเคล่ือนไหวสากล 

บริษทัฯ ไดท้ าการส่งมอบส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้ เช่น กระเป๋า รองเทา้ หนงัสือ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ใหแ้ก่สมาคม
คนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือน าไปสร้างประโยชน์ใหก้บัชุมชน และสงัคม 
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  โครงการคอมพวิเตอร์เพ่ือน้อง 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีไม่ใชแ้ลว้ให้แก่
มูลนิธิกระจกเงา ภายใตโ้ครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือนอ้ง ตามนโยบายของบริษทัฯ ท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของการสนบัสนุนกิจกรรม
เพื่อสงัคม (CSR) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนบัสนุนเยาวชนท่ีอยูห่่างไกลและขาดแคลนใหไ้ดรั้บโอกาสทางดา้นการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  กจิกรรมการพฒันาชุมชนและกจิกรรมส าคญัต่าง ๆ 
  ข้าวกล่องปันสุข 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นความเป็นอยูข่อง
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ทางบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) จึงได้จัดท า “ขา้วกล่องปันสุข” พร้อมน ้ าด่ืมให้กับ  
สน.คนันายาว เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัประชาชนในชุมชนบริเวณใกลเ้คียงต่อไป 
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  กจิกรรมจติอาสาฯ พฒันาคูน า้ คลองระบายน า้ริมถนนวภิาวด-ีรังสิต 
บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดท้ าการสนับสนุนรถแบคโฮและรถบรรทุกให้กบักองอ านวยการน ้ าแห่งชาติ เพ่ือ

บูรณาการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือร่วมกนัท ากิจกรรมจิตอาสาฯ พฒันาคูน ้ า คลอง
ระบายน ้ าริมถนนวิภาวดี-รังสิต ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพฒันาคูน ้ าริมถนนวิภาวดี ตอนท่ี1 ในระหว่างวนัท่ี  
21 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการสู่บ้านเกดิ 
“โครงการสู่บา้นเกิด” คือโครงการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินและพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

ในชุมชนบา้นเกิดของพนักงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยพฒันาสังคมไดแ้ลว้ยงัท าให้พนักงานไดเ้กิดความภาคภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนช่วยเหลือ
และพฒันาชุมบา้นเกิด ของตนเองได ้ทั้ งน้ีโครงการสู่บา้นเกิดไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา และในปี 2563 
บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาชุมชนบา้นเกิดของพนกังานในโครงการสู่บา้นเกิด 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมพ้ืนท่ีเอนกประสงค ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จ.บุรีรัมย ์และโครงการปรับปรุงต่อเติมพ้ืนท่ีห้องอุบติัเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมบวั อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม  

โครงการสู่บ้านเกิดจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปีเพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตและท้องถ่ินบ้านเกิดของพนักงาน ตาม
นโยบายทางบริษทัฯ ท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืและคืนก าไรสู่สงัคมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีธัญญา 
 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของผูป่้วยในโรงพยาบาล 

ศรีธญัญา จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูป่้วย ดว้ยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือให้ผูป่้วยมีรายได ้มีขวญั
ก าลงัใจ และตระหนกัรู้ถึงคุณค่าในตวัเอง  
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5)  กจิกรรมรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อม  
  กลา้ไม.้.ชวนปลูก 

เน่ืองดว้ยในวนัท่ี 5 มิถุนายน เป็นวนัส่ิงแวดลอ้มโลก บริษทัฯได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในดา้นส่ิงแวดลอ้มจึงได้
จดัท ากิจกรรม “กลา้ไม.้.ชวนปลูก” โดยมอบกลา้ไมใ้ห้กบัพนกังานจ านวน 100 ตน้ เพ่ือน าไปปลูกเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณท่ีอยู่
อาศยัของตนเอง และใหพ้นกังานไดมี้เวลาดูแลรักษาใหก้ลา้ไมน้ั้นเจริญเติบโตตอ่ไป โดยเราเช่ือวา่การปลูกตน้ไมป้ลูกแลว้ตอ้งใส่ใจ
ดูแลดว้ย จึงจะไดผ้ลท่ีดีอยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัตด้ิานความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัร่วมกนัขบัเคล่ือนด าเนินการปฏิบติัไม่เพียงแต่สอดคลอ้งตามกฎหมายและนโยบาย
เท่านั้น แต่ยงัมุ่งเน้นยกระดบัมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากลและมุ่งมัน่เป็นองค์กรท่ีปลอดอุบติัเหตุจากการท างานเพื่อ
คุณภาพชีวติท่ีดีทั้งต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ความมุ่งมัน่ของผู้บริหาร 
 กลุ่มผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ในการผลกัดนัให้การด าเนินการในทุกโครงการเกิดความปลอดภยัทั้งต่อชีวติและทรัพยสิ์นและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นความร่วมมือและเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบร่วมกนัในทุกระดบั โดยผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการ
รับผิดชอบผลกัดนัให้มีการจดัการและติดตามผลอยา่งจริงจงั ทั้งสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการจดัการ สร้างบรรยากาศ
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สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั การจดัสรรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสมให้กบัผูป้ฏิบติังาน เพ่ือให้บรรลุ
ตามท่ีมุ่งมัน่ดงักล่าว อาทิ  

  การส่งเสริมพฒันาความรู้วทิยากรด้านความปลอดภัย 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ เพ่ิมศกัยภาพความสามารถใหก้บัวทิยากรดา้นความปลอดภยั  จึงไดส่้งเสริม 

สนบัสนุน ส่งพนกังานเขา้รับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรหลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาทิ การท างานในท่ีอบัอากาศ, ความปลอดภยั
ในการท างานไฟฟ้าส าหรับลูกจา้งท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัไฟฟ้า ความปลอดภยัในการปฏิบติังานโดยใชร้ถ forklift เป็นตน้ เพื่อน าองค์
ความรู้มาถ่ายทอดใหก้บัผูป้ฏิบติัไดเ้ขา้ใจและปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

  การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบตังิาน   
บริษทัฯ ก าหนดให้พนักงาน/ลูกจา้ง ทุกคน ตอ้งเขา้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 

หลกัสูตรความปลอดภยัส าหรับลูกจา้งเขา้ท างานใหม่ หลกัสูตรความปลอดภยัระดบัหัวหนา้งาน  การอบรมหลกัสูตรความปลอดภยั
ระดบับริหาร และหลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ.) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
       อบรมหลกัสูตรความปลอดภยัลูกจา้งใหม่ 6 ชัว่โมง                           อบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

อบรมหลกัสูตรดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 

พนักงานท่ีตอ้งปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีได้ประเมินและก าหนดมาตรการควบคุมไวจ้ะตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตร
เฉพาะทางก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
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อบรมการท างานท่ีอบัอากาศใหผู้ป้ฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
              อบรมการท างานท่ีอบัอากาศใหผู้ป้ฏิบติังาน                          อบรมการท างานเก่ียวกบัป้ันจัน่ใหผู้ป้ฎิบติังาน  

  การจดัการอาชีวอนามยั : มาตรการควบคุม ป้องกนัการแพร่ระบาด COVID-19 
บริษทัฯ ให้ความตระหนักดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19  จึงได้วางมาตรการ การเฝ้าระวงั เพ่ือป้องกันการติดเช้ือและแพร่ระบาดโดยมีแนวปฏิบัติในการรักษาความสะอาด  
การป้องกนัโดยสวมหนา้กากอนามยั การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย การเวน้ระยะห่าง โดยเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
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  การรณรงค์และส่งเสริม สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัย กจิกรรม 5ส       
 
 
 
 
 
 
        
    

ผูบ้ริหารร่วมกิจรรม 5ส กบัพนกังาน ในวนั Big Cleaning Day 
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  การปฏบิัตติามกฎหมาย (Legislation Compliance)   
เพ่ือให้การปฏิบติัสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมายและมีการติดตามพร้อมทั้งให้ค  าแนะน าในการด าเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และเป็นอิสระ คณะผูบ้ริหารระดบัสูงจึงไดส้นับสนุนให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั ส่วนกลาง ในการติดตามและ
ด าเนินการร่วมกบัคณะกรรมการโครงการฯ โดยมีบทบาทติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐาน
ความปลอดภยั รวมถึงตรวจสอบใหข้อ้แนะน าและผลกัดนัร่วมกบัคณะกรรมการความปลอดภยัในทุกโครงการเพ่ือใหเ้กิดสภาพการ
ท างานท่ีปลอดภยั สอดคลอ้งกบักฎหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบติังานใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บทราบในทุกเดือน 

 

  
 
 
 
 
 

อบรมหลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหก้บัพนกังาน 
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อบรมการจดัการสารเคมีอนัตรายใหผู้ป้ฏิบติังาน 

ระบบบริหารจดัการด้านความปลอดภัยฯ 
  บริษทัฯ ไดมี้โครงการปรับปรุงระบบการการจดัการ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) ไปสู่ ISO 

45001:2018 โดยเร่ิมด าเนินงานในเดือนมกราคม 2563 และได้รับการรับรองในเดือนตุลาคม 2563 โดยหัวใจท่ีเป็นกุญแจแห่ง
ความส าเร็จ คือ ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารสูงสุดและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน (Leader ship and worker participation) ซ่ึงจะ
ส่งผลใหร้ะบบการจดัการเกิดความมัน่คง  น าไปสู่ เป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภยั สุขภาพอนามยั ความอยา่งย ัง่ยนื ตลอดไป  
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  การตดิตาม ตรวจวดัและการควบคุมการปฏบิัต ิ
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้มาตรการเชิงป้องกนัในการปฏิบติังานใหป้ลอดภยัตอ้งเร่ิมตน้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งอยูใ่น

สภาพความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน เช่น ตอ้งไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล์ เป็นตน้ เราจึงจดัให้มีการสุ่มตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสาร
เสพติดในผูป้ฏิบติังาน 

  การตรวจสภาพความพร้อมก่อนปฏิบติังาน 

   ตรวจวดัแอลกอฮอล ์
  

    
               

 

 

 

 

 
  การตดิตามตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบบริหารการจดัการดา้นความปลอดภยั ได้ถูกน าไปปฏิบติัสอดคลอ้งตามมาตรฐานท่ีบริษทั
ก าหนด ฝ่ายบริหาร QSHE ส่วนกลาง จะเขา้ท าการตรวจติดตามการด าเนินการในโครงการ รวมถึงการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มใน
การท างานเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานและชุมชนใกลเ้คียงท่ีทางบริษทัฯ ด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 การตรวจวดัระดบัเสยีงและฝุ่ นละออง                                   การตรวจวดัระดบัเสยีง 

  การส่ือสารด้านความปลอดภัยและการสร้างความตระหนัก 
เพื่อกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้ลง็เห็นความส าคญัของความปลอดภยัและสร้างจิตส านึกแห่งการระมดัระวงัการท างาน ทุก

โครงการจะจดัให้หัวหน้างาน เจา้หน้าท่ีความปลอดภัย ผูบ้ริหารโครงการไดผ้ลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาแบ่งปันประสบการณ์ใน
ระหวา่ง Safety Morning Talk รวมถึงพูดคุยมาตรการป้องกนัตามแผนควบคุมและจดัการความเส่ียงในกลุ่มยอ่ยกบัผูป้ฏิบติังานก่อน
เร่ิมงาน 
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  ประชุมหวัหนา้งานก่อนเร่ิมงาน 

   
 
 
 
 
 

 
  Safety Talk 

    
 
 
 
 
 
 
  มอบรางวลัพนกังานดีเด่นประจ าเดือน 

 
   
     
 
 
 
 

  รางวลัและการรับรอง 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ไดรั้บเกียรติบตัร เป็นผูป้ฏิบติังาน

ครบ 800,000 ชัว่โมงการท างาน โดยมีมาตรการความปลอดภยัเหมาะสมกบัการท างาน จาก กองควบคุมก่อสร้าง ส านักงานโยธา 
กรุงเทพมหานคร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 
บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน ระบบการควบคุม

ภายในประกอบดว้ย นโยบายและวิธีปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนเพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัการด าเนินธุรกิจใน
ด้านการด าเนิน ด้านงานรายงานทางการเงิน และด้านกฎระเบียบต่างๆ  ระบบการควบคุมภายในจึงเป็นกลไกส าคญัท่ีช่วยให ้      
ฝ่ายบริหารมัน่ใจวา่ ธุรกิจจะไดด้ าเนินงานไปไดด้ว้ยดี อีกทั้งยงัช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่ บริษทัฯ มีการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ อยา่งเพียงพอและเหมาะสมท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีข้ีน ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส 
แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ท าหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกบั
ระบบควบคุมภายในของส่วนงานระบบต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีก าหนด รวมถึงสอบทานให้บริษทัฯและบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัทุกไตรมาส  
โดยรายงานถึงวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ สรุปประเด็นส าคญัท่ีพบ ขอ้เสนอแนะและผล
การติดตามขอ้เสนอแนะท่ีให้บริษทัน าไปด าเนินการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาประเด็นต่างๆของผลการ
ตรวจสอบ จากนั้นจึงรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และจดัท ารายงานความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24  กมุภาพนัธ์ 2564  โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษทั สหการวิศวกร 
จ ากดั โดยซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารแลว้และร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินท่ีฝ่าย
บริหารไดจ้ดัท าตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) แบ่งออกเป็น 
5 ส่วน ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
และ ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรงกนัวา่ บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร 
จ ากดั มีการปฏิบติัและด าเนินการตามระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียง
พอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิ
ชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอและไม่พบ
ขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั 

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้ ง บริษัท เอล บิสซิเนส    

แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั (ELBA) เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากัด ซ่ึง ELBA ได้มอบหมายให้ 
นายสุวิทย ์จนัทร์อ าพร ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ 
และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบติัผูต้รวจสอบภายในจาก ELBA และนายสุวิทย ์จันทร์อ าพร แลว้เห็นว่า  
มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ  มีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายใน มีความ
เขา้ใจในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะเวลา 20  ปี เคยเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้น
ตรวจสอบภายใน โดยตั้งแต่ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัฯ แต่งตั้ งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีอาวุโส  
ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นผูป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีวา่จา้งจากภายนอกดว้ย 
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ทั้งน้ีการพิจารณาคดัเลือก แต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายใน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ช่ือ:  นายสุวทิย ์จนัทร์อ าพร 
การศึกษา: ปริญญาโท           คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปริญญาตรี           คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี           คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ประกาศนียบตัร   ตรวจสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 คุณวฒิุทางวชิาชีพ: ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 ประสบการณ์การท างาน: 

   ปัจจุบนั: กรรมการผูจ้ดัการ      บริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 
   อดีต: ผูช่้วยผูส้อบบญัชี       บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั และ  
  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษทั ไอบีเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน   บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั 
 ประวติัการฝึกอบรม:  - COSO ERM 

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

 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกนั 

 
ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยคิดราคา ซ้ือ/ขาย สินคา้และบริการกบับริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัโดยใชร้าคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา ซ่ึงเป็นตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติของธรุกิจ มีรายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือและลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั (SKW) รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 8.81 19.95 ค่าเช่าเคร่ืองจกัร ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินหนงัสือ 
-บริษทัยอ่ย TRC ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตน้ทุนก่อสร้าง 4.23 3.71 ค ้าประกนั ค่าแรงงาน และขายรถบรรทุก 
-มีกรรมการร่วมกนั คือ ขายรถบรรทุก - 8.08 เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 

นางไพจิตร รัตนานนท ์ ดอกเบ้ียจ่าย 23.83 22.80 เป็นราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และมีเง่ือนไข 
นายสมยั ล้ีสกุล    การคา้ทัว่ไป 
นายภาสิต ล้ีสกุล     
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ ลูกหน้ีการคา้ / ลูกหน้ีอ่ืน 8.17 59.44  
 เจา้หน้ีการคา้ 1.8 3.91  

 เจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะสั้น   บริษทัฯกูย้มืเงินเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 
 ยอดยกมาตน้งวด 456 748 เงินกูย้มืเงินมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 กูเ้พ่ิมในระหวา่งปี 843 427 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 – 6.25 ต่อปี 
 จ่ายคืนระหว่างปี 551 533 ตามตน้ทุนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 748 642 บวกส่วนเพ่ิม 

กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 0.19 - ค่าเช่ารถ ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินหนงัสือ 
-บริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 49 ดอกเบ้ียจ่าย 0.32 - ค ้าประกนั  
-นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการของบริษทั    เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ราคาใกล ้
 เป็นผูมี้อ  านาจลงนามในกิจการร่วมคา้    เคียงกบัราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 
 เจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะสั้น   บริษทัฯกูย้มืเงินเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 
 ยอดยกมาตน้งวด 54 - เงินกูย้มืเงินมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 กูเ้พ่ิมในระหวา่งปี 40 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ปี 
 จ่ายคืนระหว่างปี 94 -  
 ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0 -  

บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ  ากดั รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 0.02 0.22 ค่าเช่ารถ ค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินหนงัสือ 
-บริษทัยอ่ย TRC ถือหุ้นร้อยละ 99.97    ค ้าประกนั  
-มีกรรมการร่วมกนั คือ    เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ ราคาใกลเ้คียงกบั 

นายภาสิต ล้ีสกุล ลูกหน้ีอ่ืน 0.06 0.05 ราคาตลาด และมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ     
นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล     

บริษทั เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จ  ากดั รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 9.45 5.12 ค่าเช่าเคร่ืองจกัร ค่าเช่ารถ ค่าบริการแรงงาน 
-การร่วมคา้ กลุ่มบริษทัถือหุ้นร้อยละ 51    และค่าธรรมเนียมการใชว้งเงินหนงัสือค ้าประกนั  
-มีกรรมการร่วมกนั คือ    เป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ เป็นราคาใกลเ้คียง 

นายภาสิต ล้ีสกุล ลูกหน้ีอ่ืน 1.77 7.96 กบัราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ     

-ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ TRC 
ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ 
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ช่ือและลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ  ากดั รายไดค้่าบริการ - 0.30 ค่าบริการแรงงานเป็นรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ 
-บริษทัยอ่ย TRC ถือหุ้นร้อยละ 49.97    ราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา้ 
-มีกรรมการร่วมกนั คือ    ทัว่ไป 
นายสมยั ล้ีสกุล ลูกหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้น - 0.05 บริษทัฯให้กูย้มืเงินเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียน 
  นายภาสิต ล้ีสกุล    เงินกูย้มืเงินมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม มีการ 
  นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล    เรียกเก็บดอกเบ้ีย ในอตัราท่ีเหมาะสม 
-ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ของ TRC     
ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ     

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ  ากดั (มหาชน) รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1.24 - รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีส านกังาน 
-กลุ่มบริษทัTRC ถือหุ้นร้อยละ 25.13    เป็นรายการสนบัสนุนปกติ มีราคาใกลเ้คียงกบั 
-มีกรรมการร่วมกนั คือ    ราคาตลาด และมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป 

นายสมยั ล้ีสกุล ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน *382.42 - ปี 2561 บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ  ากดั  
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ *0.30 - (มหาชน) มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนในการ 

 ลูกหน้ีเงินประกนัสญัญาก่อสร้าง *7.85 - ด าเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชและประสบ 
    ปัญหาขาดสภาพคล่องบริษทัฯจึงบนัทึก 
    หน้ีสงสยัจะสูญของรายการสินทรัพยต์าม 
    งบการเงินปี 2561 จ านวน 390.33 ลา้นบาท 
    และปี 2562 อีกจ านวน 1.24 ลา้นบาท 
     

*รายการขา้งตน้ตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญทั้งจ านวน 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก าหนดมาตรการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัวา่ 

จะตอ้งมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการท ารายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัฯ สามารถเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงาน
ก่อสร้าง การจา้งงานต่อ เป็นตน้ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระท าดว้ยราคาและ
เง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และให้น ารายการระหว่างกัน
ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นต่อไป ส่วนรายการ
ระหว่างกันต่อไปน้ี จะตอ้งถูกน าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ และมีมติอนุมติัใหท้ ารายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ท ารายการ 

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

บุคคลภายนอก  
 รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข

ปกติของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 
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โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด) ท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย จะตอ้งไม่มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือ
เร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

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

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

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

รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถูกน าเสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการให้ท ารายการดงักล่าวได ้ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย
จดัการสามารถท ารายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2548 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการว่า การท ารายการเก่ียวโยง แมว้่าเป็นรายการปกติ 
แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนท ารายการ (ตามรายละเอียดท่ีอธิบายในหัวขอ้ 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัขา้งตน้) ซ่ึงเป็นการอนุมติัในหลกัการส าหรับการท ารายการเก่ียวโยงท่ีเป็น
รายการปกติ และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของพระราชบญัญติัท่ีออกใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดน้ าเสนอเร่ืองน้ีเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อใหค้ณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของพระราชบญัญติัดงักล่าว   

การทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่ง

กนัเป็นประจ าทุกปี  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 4/2563 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2563 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ไดพ้ิจารณาทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัและมีมติเห็น
ควรใหค้งไวเ้ช่นเดิม 

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษทัฯคาดวา่ ยงัคงมีการท ารายการระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง เช่น ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง การให้เช่าสินทรัพย ์ซ่ึง

เป็นรายการธุรกิจและรายการสนบัสนุนธุรกิจตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบแสดงความเห็นถึงความ
เหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท ารายการต่อผูถื้อหุ้น
ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย
เคร่งครัด นอกจากน้ีบริษทัฯจะสร้างเสริมความเขา้ใจให้กับผูป้ฏิบัติงานให้มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมช้ีแจงให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงขอ้ก าหนดใหม่ๆ รวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้ปฏิบติัตามไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใสและ
รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

13.1 สรุปความเห็นของผูส้อบบญัชีต่องบการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 และ 2561 ท่ีน าเสนอไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข
ต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ โดยเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสดส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

13.2 งบการเงินของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 ลา้นบาท  ร้อยละต่อยอดรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89.78 182.19 82.26 2.44 4.90 2.69 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 283.30 700.18 715.32 7.70 18.84 23.41 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 1,117.64 1,138.17 1,010.49 30.38 30.63 33.07 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 271.17 215.36 103.27 7.37 5.80 3.38 

เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 498.30 519.91 257.52 13.54 13.99 8.43 

งานระหว่างก่อสร้าง 329.39 80.35 60.12 8.95 2.16 1.97 

สินคา้คงเหลือ 1.67 5.57 5.54 0.05 0.15 0.18 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 173.26 132.13 69.26 4.71 3.56 2.27 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 44.56 37.72 38.37 1.21 1.02 1.25 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,809.07 3,011.58 2,342.15 76.35 81.05 76.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32.20 10.54 16.36 0.87 0.28 0.53 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 123.58 51.61 24.62 3.36 1.39 0.81 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 618.36 595.91 640.97 16.81 16.04 20.98 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 29.62 - - 0.81 - - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13.27 10.75 12.97 0.36 0.29 0.42 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49.71 28.97 13.00 1.35 0.78 0.42 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3.43 6.27 5.71 0.09 0.17 0.19 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 870.17 704.05 713.63 23.65 18.95 23.35 

รวมสินทรัพย์ 3,679.24 3,715.63 3,055.78 100.00 100.00 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
 ลา้นบาท  ร้อยละต่อยอดรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 709.46 473.05 581.80 19.28 12.73 19.04 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 718.49 508.64 744.13 19.53 13.69 24.35 

ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 454.39 561.63 349.49 12.35 15.11 11.44 

รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10.06 - 6.00 0.27 - 0.19 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 158.96 100.57 45.45 4.32 2.71 1.49 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 913.86 986.56 294.02 24.84 26.55 9.62 

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 166.98 76.89 24.53 4.54 2.07 0.80 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 30.00 179.75 - 0.81 5.88 

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16.71 2.29 4.21 0.46 0.06 0.14 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย - - 10.93 - - 0.36 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15.85 39.72 34.23 0.43 1.07 1.12 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,164.76 2,779.35 2,274.54 86.20 74.80 74.43 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15.67 1.58 1.77 0.43 0.04 0.06 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 82.11 75.12 56.45 2.23 2.02 1.85 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20.00 20.00 20.00 0.54 0.54 0.65 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 117.78 96.70 78.22 3.20 2.60 2.56 

รวมหนีสิ้น 3,282.54 2,876.05 2,352.76 89.22 77.40 76.99 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 1,198.39 1,198.39 770.40    

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 1,198.39 1,198.39 770.40 32.57 32.25 25.21 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั - - 1,041.74 - - 34.09 

ส่วนต ่ากวา่ทุนอ่ืน (2.96) (2.96) (2.96) (0.08) (0.08) (0.10) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม       

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 4.11 4.11 77.48 0.11 0.11 2.54 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (791.21) (347.05) (1,168.87) (21.50) (9.34) (38.25) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 17.39 15.62 14.52 0.47 0.42 0.48 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั 425.72 868.11 732.31 11.57 23.36 23.97 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (29.02) (28.53) (29.29) (0.79) (0.76) (0.96) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396.70 839.58 703.02 10.78 22.60 23.01 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,679.24 3,715.63 3,055.78 100.00 100.00 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 

งบก าไรขาดทุน 
ลา้นบาท ร้อยละต่อยอดรายไดร้วม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายได้             
รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 3,117.87  3,365.40  2,256.65  97.55  98.21  97.92  
รายไดจ้ากการให้บริการอ่ืน 20.55  13.06  5.72  0.64  0.38  0.25  
รายไดจ้ากการขาย 7.51  - - 0.24  - - 
รายไดด้อกเบ้ีย 0.89  1.66  0.84  0.03  0.05  0.04  
รายไดอ่ื้น 49.22  46.49  41.31  1.54  1.36  1.79  

รวมรายได้ 3,196.04  3,426.61  2,304.52  100.00  100.00  100.00  

ค่าใช้จ่าย             
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 3,304.51  3,312.21  2,344.76  103.39  96.66  101.75  
ตน้ทุนการให้บริการอ่ืน 13.77  8.96  6.33  0.43  0.26  0.27  
ตน้ทุนขาย 6.37   -  - 0.20   -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 312.90  376.25  318.42  9.79  10.98  13.82  
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  - 0.43  365.69   - 0.01  15.87  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  - 1,212.73   -  - 52.62  

รวมค่าใช้จ่าย 3,637.55  3,697.85  4,247.93  113.81  107.91  184.33  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  -  - (47.39)   -  - (2.06)  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2.85)  1.61  1.96  (0.09)  0.04  0.08  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (444.36)  (269.63)  (1,988.84)  (13.90)  (7.87)  (86.31)  
ตน้ทุนทางการเงิน (23.48)  (31.56)  (21.29)  (0.73)  (0.92)  (0.92)  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (467.84)  (301.19)  (2,010.13)  (14.63)  (8.79)  (87.23)  
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 20.73  6.10  (32.30)  0.64  0.18  (1.40)  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (447.11)  (295.09)  (2,042.43)  (13.99)  (8.61)  (88.63)  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น             
เงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 4.23  3.66  0.24        
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม     1.12        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 4.23  3.66  1.36        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (442.88)  (291.43)  (2,041.07)        

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)             
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (444.17)  (293.28)  (2,040.57)  (13.90)  (8.56)  (88.55)  
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2.94)  (1.80)  (1.86)  (0.09)  (0.05)  (0.08)  

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (447.11)  (295.08)  (2,042.43)  (13.99)  (8.61)  (88.63)  

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม             
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (442.39)  (282.19)  (2,039.45)        
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (0.49)  0.77  (1.62)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (442.88)  (281.42)  (2,041.07)        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท/หุ้น) (0.046)  (0.038)  (0.331)        
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งบกระแสเงนิสด 
งบกระแสเงินสด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี (467.84)  (301.19)  (2,010.13)  
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 90.36  115.45  112.87  
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.03  0.84  365.69  
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0.00  (1.33)  3.15  
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (0.22)  (2.29)  (0.02)  
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 11.10  0.84  1.61  
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอุปกรณ์ -  -  0.34  
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม -   - 1,212.73  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  47.39  
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2.85  (1.62)  (1.96)  
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 367.67  76.40  37.10  
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 14.74  23.42  10.31  
ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ 0.00  0.25  0.83  
รายไดด้อกเบ้ีย (0.89)  (1.39)  (0.83)  
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 23.48  31.56  21.67  

ก าไร (ขาดทุน)ก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 41.28  (59.06)  (199.25)  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 416.85  14.30  (275.33)  
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 20.54  (127.68)  (156.88)  
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (55.80)  (112.09)  (10.82)  
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 21.60  (262.39)  72.07  
งานระหว่างก่อสร้าง (249.04)  (20.22)  (3.88)  
สินคา้คงเหลือ (0.01)  (0.03)  (0.03)  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6.84)  0.65  (2.46)  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2.84  (0.56)  0.87  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 197.56  (218.49)  285.62  
ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (107.23)  212.14  (63.78)  
รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 10.05  (6.00)  6.00  
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 58.39  55.11  (3.33)  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง (72.69)  692.54  (77.26)  
ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 0.00  0.00  (33.21)  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (23.87)  5.49  11.08  

เงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 253.63  173.71  (450.59)  
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (277.59)  (24.04)  0.00  
เงินสดจ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (7.75)  (4.75)  (3.27)  
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (62.13)  (91.53)  (52.03)  
รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 21.00  7.86  14.25  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (72.84)  61.25  (491.64)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (21.66)  5.83  (0.03)  
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งบกระแสเงินสด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมคา้ (74.83)  (25.37)  (15.30)  
รายไดด้อกเบ้ีย 0.89  1.38  0.84  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.43  3.49  0.05  
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (93.65)  (80.33)  (63.44)  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4.73)  (0.08)  (1.91)  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (193.55)  (95.08)  (79.79)  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 236.41  (108.75)  511.45  
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลดลง) -  -  (30.00)  
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ -  -  180.00  
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้ -  -  (1.08)  
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -  427.99  -  
ช าระคืนหุ้นกู ้ (30.00)  (150.00)  (300.00)  
ดอกเบ้ียจ่าย (22.18)  (34.03)  (20.40)  
จ่ายเงินปันผล -  -  (11.74)  
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (ลดลง) (14.48)  (5.11)  (11.24)  
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 169.75  130.10  316.99  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4.23  3.66  0.33  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (92.41)  99.93  (254.11)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 182.19  82.26  336.37  
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 89.78  182.19  82.26  

 
13.3 อตัราส่วนทางการเงิน 

 หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราส่วนสภาพคล่อง  เท่า 0.89 1.08 1.03 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.11 0.32 0.35 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด  เท่า (0.02) 0.02 (0.24) 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  เท่า 6.57 4.82 2.96 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย  วนั 56 76 124 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 15.95 43.82 36.90 
ระยะเวลาขายสินคา้ วนั 23 9 10 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 6.09 7.22 5.56 
ระยะเวลาช าระหน้ี วนั 60 51 66 
Cash Cycle วนั 19 34 69 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัราก าไรขั้นตน้ % -5.68% 1.70% -3.92% 
อตัราก าไรจากด าเนินงาน % -15.63% -9.44% -18.00% 
อตัราก าไรสุทธิ % -13.90% -8.56% -88.55% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % -71.86% -38.02% -117.99% 
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 หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % -12.01% -8.66% -53.32% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % -60.57% -29.09% -291.17% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.86 1.01 0.60 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 8.27 3.43 3.35 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย เท่า (15.08) (4.89) (88.12) 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก าไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

เท่า (2.1) (3.29) (0.41) 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั เท่า (0.49) (0.31) (2.45) 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี รุนแรงและรวดเร็วจนองค์การอนามัยโลกยกระดับให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ 

ทัว่โลก หลายประเทศใชม้าตรการล็อกดาวน์คร้ังใหญ่ เพ่ือจ ากดัการแพร่ระบาดต่อการใชชี้วิตของผูค้นและส่งผลต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่โลกหยดุชะงกัพร้อมกนัจนเกิดภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจและการคา้ทัว่โลก  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการพ่ึงพาเศรษฐกิจต่างประเทศสูง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเท่ียว การส่งออก การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าใหธุ้รกิจต่างๆตอ้งปรับตวัเพ่ือการอยูร่อด บางกิจการลดก าลงัการผลิต หรือปิดกิจการชัว่คราว อตัราการวา่งงานสูงข้ึน 
ภาคเอกชนมีความไม่มัน่ใจการลงทุนจึงชะลอโครงการก่อสร้างออกไปเพ่ือรอดูสถานการณ์และรักษาสภาพคล่อง ท าให้โครงการ
ก่อสร้างท่ีออกมามีนอ้ยส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยิง่ทวคีวามรุนแรง และเป็นปัจจยักดดนัใหอ้ตัรา
ก าไรของงานรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็นอย่างมากจนบางโครงการไม่มีระดบัก าไร  ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ท าให้เกิด
ภาวะชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน ในการจดัหาขนส่งวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคร่ืองจกัร และระยะเวลาท างานก่อสร้างท่ีนอ้ยลงในแต่ละวนั 

ภาพรวมการด าเนินงานปี 2563 
บริษทัฯ ประกอบธุรกิจใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรประกอบไปดว้ยงานออกแบบวศิวกรรม งานจดัหาเคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง เป็นธุรกิจหลัก ในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2) ธุรกิจ
สาธารณูปโภคและการลงทุน และ 3) ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem 

ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งส้ิน 16 โครงการ มูลค่ารวม 3,868.85 ลา้นบาท แบ่งเป็น
งานภาคเอกชน 9 โครงการ และภาครัฐ 7 โครงการ มูลค่า 1,139.68 ลา้นบาท และ  2,729.18 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั มีมูลค่างานยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดย้กมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จ านวน 8,313.69 ลา้นบาท 
ระหว่างปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับงานโครงก่อสร้างเพ่ิมจ านวน 3,868.85 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างเดิมมีการปรับเพ่ิม
ปริมาณงานจ านวน 232.54 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดง้านก่อสร้างส าหรับปี  2563 จ านวน 3,117.87 ลา้นบาท 
คงเหลือมูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 9,297.21 ลา้นบาท (มูลค่างานตามสญัญา 14,417.02 ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2563 ปี 2562 การเปล่ียนแปลง 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง การขายและบริการอ่ืน 3,145.93  3,378.46  (232.53) -6.88% 
รายไดอ่ื้น 50.11  48.15  1.96  4.07% 
รวมรายได ้ 3,196.04  3,426.61  (230.57) -6.73% 

ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (178.72)  57.29  (236.01) -411.96% 
รายไดอ่ื้น 50.11  48.15  1.96  4.07% 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (312.90)  (376.68)  63.78  -16.93% 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (2.85)  1.61  (4.46) -277.02% 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (23.48)  (31.56)  8.08  -25.60% 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (467.84)  (301.19)  (166.65) 55.33% 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 20.73  6.10  14.63  239.84% 
ขาดทุนส าหรับปี (447.11)  (295.09)  (152.02) 51.52% 
ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษทั (444.17)  (293.28)  (150.89) 51.45% 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,196.04 ล้านบาท ลดลง 230.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.73  สรุปผลการ
ด าเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 444.11 ลา้นบาท โดยเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ 444.17 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 150.89 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 51.45 ผลการด าเนินงานสรุปไดด้งัน้ี 

วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 
1.  รายได ้

รายได ้ ปี 2563 ปี 2562 การเปล่ียนแปลง ร้อยละต่อยอดรวม 
  ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % ปี 2563 ปี 2562 
1.  การให้บริการก่อสร้าง         

 
  

งานโยธา 1,962.72 2,017.51 -54.79 -2.72% 61.41% 58.88% 
งานระบบท่อ 911.65 958.60 -46.95 -4.90% 28.52% 27.98% 
งานระบบวิศวกรรม 240.99 388.57 -147.58 -37.98% 7.54% 11.34% 
งานบริการอ่ืน 2.51 0.72 1.79 248.61% 0.08% 0.02% 

     รวมรายได้การให้บริการก่อสร้าง 3,117.87 3,365.40 -247.53 -7.36% 97.55% 98.22% 
2.  การให้บริการอ่ืน 20.55 13.06 7.49 57.35% 0.64% 0.38% 
3.  การขาย 7.51 - 7.51 N/A 0.24% - 
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและบริการอ่ืน 3,145.93 3,378.46 -232.53 -6.88% 98.43% 98.60% 

     รายไดอ่ื้น 50.11 48.15 1.96 4.07% 1.57% 1.40% 
     รวมรายได้ 3,196.04 3,426.61 -230.57 -6.73% 100.00% 100.00% 
  รายไดก่้อสร้างจากงานภาครัฐ 1,667.73 1,826.87 -159.14 -8.71% 

 
  

  รายไดก่้อสร้างจากงานภาคเอกชน 1,450.14 1,538.53 -88.39 -5.75%     

  รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างเท่ากบั 3,117.87 ลา้นบาท ลดลง 247.53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.36  เน่ืองจากขาด
ความต่อเน่ืองในการท างานของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2-3 โครงการ รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท่ีผูว้า่จา้งมีมาตรการป้องกนัเขม้งวดไม่อนุญาตให้เขา้พ้ืนท่ีก่อสร้าง ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานแต่ละวนัลดลง
และผลกระทบต่อ Supply chain ต่างๆ อาทิ การปรับเล่ือนก าหนดการเดินทางของผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ และการจดัหา
อุปกรณ์เคร่ืองจกัร ท าใหร้ายไดจ้ากการบริการงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการรับรู้รายไดท่ี้บริษทัฯ ประมาณการไว ้ โดย
ในปี 2563 บริษทัฯ รับรู้รายได้จากงานโยธา จ านวน 1,962.72 ลา้นบาท งานระบบท่อ จ านวน 911.65 ลา้นบาท และงาน
ออกแบบวิศวกรรม จ านวน 240.99 ลา้นบาท โดยรับรู้รายไดจ้ากโครงการท่ีส าคญั เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน ้ าดิบ
อ่างเก็บน ้ าคลองหลวง-ชลบุรี โครงการ Block valve & facility stations of the 5th Transmission Pipeline Phase 1 ของบริษทั 
ปตท. จ ากดั (มหาชน)โดยบริษทัรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง
หลกัของโครงการ โครงการเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตดิ้นช่วงโครงการรัชดาภิเษก-อโศก และโครงการ
ก่อสร้างสะพานขา้มแยก ณ ระนองร่วมกบังานสายไฟฟ้าใตดิ้น   

  รายได้จากการให้บริการอ่ืน เท่ากับ 20.55 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.35 รายได้จากการ
ให้บริการอ่ืนประกอบด้วย รายไดก้ารจ าหน่ายน ้ าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน บริเวณต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอ
ปลวกแดง จงัหวดัระยอง ของบริษทั ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จ ากดั (บริษทัย่อย) จ านวน 17.10 ลา้นบาทและรายไดก้ารให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลและบริหารแพลตฟอร์ม จ านวน 3.45 ล้านบาทของบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จ ากัด (บริษัทย่อย) ซ่ึง             
จดทะเบียนบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 และเร่ิมใหบ้ริการตั้งแต่ไตรมาสสามของปีน้ี 
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2.  ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบริหารและตน้ทุนทางการเงิน 

ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายบริหารและตน้ทุนทางการเงิน 
ปี 2563 ปี 2562 การเปล่ียนแปลง 
ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท % 

1.  ตน้ทุนงานก่อสร้าง 3,304.51 3,312.21 (7.70) 3,319.91 
2.  ตน้ทุนบริการอ่ืน 13.77 8.96 4.81 53.68% 
3.  ตน้ทุนขาย 6.37 -  6.37 N/A 

     รวมต้นทุน 3,324.65 3,321.17 3.48 0.10% 

ค่าใชจ่้ายบริหาร 312.90 376.25 (63.35) -16.84% 
ตน้ทุนทางการเงิน 23.48 31.56 (8.08) -25.60% 

 
  ตน้ทุนเท่ากบั 3,324.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3.48 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ตน้ทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นตน้ทุน

งานก่อสร้างจ านวน 3,304.51 ลา้นบาท แมจ้ะลดลงจากปีก่อน 7.70 ลา้นบาท แต่เม่ือเทียบกบัรายไดก้ารให้บริการก่อสร้าง
ท่ีลดลงมากกวา่การลดลงของตน้ทุนงานก่อสร้างจะเห็นวา่ไดว้า่ ตน้ทุนการงานก่อสร้างมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนอยา่งมี
นัยส าคญั เน่ืองจากการปรับเพิ่มงบประมาณตน้ทุนก่อสร้างของโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้อจัฉริยะ เพราะใน
ระหว่างการก่อสร้างฐานรากเจออุปสรรคตอกเสาเข็มเสียหายจึงตอ้งท าการเจาะส ารวจเพ่ิมเติม ก็พบวา่มีกอ้นหินขนาด
ใหญ่จ านวนกว่า 700 ตนั ท่ีไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงาน หลงัจากพบปัญหาดงักล่าว บริษทัฯได้
ด าเนินตามหลกัวศิวกรรมและกฏหมายมาโดยตลอด  และไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานโครงสร้างและรากฐานเขา้มาแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน นอกจากการพบกอ้นหินขนาดใหญ่จ านวนมากแลว้ ชั้นดินขา้งใตพ้ื้นท่ีก่อสร้างยงัเป็นดินอ่อน จึงท าให้
การท างานฐานรากและงานตอกเสาเข็มด าเนินงานไดช้า้ อีกทั้งยงัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัสูงเน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารเก็บสินคา้อตัโนมติัขนาดใหญ่ มีความสูงกวา่ 40 เมตร การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบต่อค่าแรง ค่าวสัดุ 
และตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามมา รวมถึงกระทบต่อการท างานในขั้นตอนอ่ืนๆ (Consequential) เน่ืองดว้ยความซบัซอ้น
ของงานท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นผลให้บริษทัฯตอ้งขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไป และท าให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญั ดงันั้นปี 2563 บริษทัฯจึงรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งหมดของโครงการน้ีทนัทีประมาณ 314 ลา้นบาท 

  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร เท่ากบั 312.90 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 63.36 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.84 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 นั้น บริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเหตุการณ์ดงักล่าว จึงก าหนดให้มีการควบคุมการใชจ่้ายเฉพาะท่ีจ าเป็นแต่ยงัคงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน โดยผลจากการบริหารงานดงักล่าว ในปี 2563 บริษทัฯสามารถลดทอนค่าใชจ่้ายและควบคุมให้เป็นไปตาม
แผนงบประมาณไดส้ าเร็จ  

  ตน้ทุนทางการเงิน 23.48 ล้านบาท ลดลง 8.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.60 ต้นทุนทางการเงินส่วนใหญ่เป็น
ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ือน ามาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ ดอกเบ้ียจ่ายลดลงตามภาวะ
ตลาดของอตัราดอกเบ้ีย โดย ณ ส้ินปี 2563 มีเงินกูย้มืระยะสั้นคงเหลือ 709.46 ลา้นบาท 
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วเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

  สินทรัพย์รวม 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ินจ านวน 3,679.24 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 36.39 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.98 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ปี 2562 
เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท ร้อยละ 
สินทรัพยห์มุนเวียน 2,809.07 3,011.58 (202.51) -6.72% 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 123.58 51.61 71.97 139.45% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 746.59 652.44 94.15 14.43% 
รวมสินทรัพย์ 3,679.24 3,715.63 (36.39) -0.98% 

รายการสินทรัพยท่ี์ส าคญั ไดแ้ก่  
1.  สินทรัพยห์มุนเวียนลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร และลูกหน้ีการคา้ลดลงจ านวน 

92.41 ลา้นบาท และ 416.88 ลา้นบาท ตามล าดบัเป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างโครงการหน่ึงท่ีมีปริมาณงานมากกวา่
มูลค่าตามสญัญา ปัจจุบนัยงัอยูใ่นกระบวนการเจรจากบัเจา้ของโครงการ อยา่งไรก็ตามตน้ทุนค่าก่อสร้างจริงท่ีเกิดข้ึน
บริษทัฯตอ้งท าการจ่ายให้แก่คู่คา้ตามเครดิตเทอมท่ีไดรั้บ และไม่ยงัสามารถบนัทึกการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้รายนั้น
ไดจ้นกวา่จะไดข้อ้ยติุ 

2.  เงินลงทุนในการร่วมคา้ เพ่ิมข้ึนจ านวน 71.97 ลา้นบาท เน่ืองจากในระหวา่งปี บริษทัฯจ่ายช าระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ จ ากดั (“AT”) 

 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ปี 2562 
เพ่ิม (ลด) 

ลา้นบาท ร้อยละ 
หน้ีสินหมุนเวียน 3,164.76 2,779.35 385.41 13.87% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 117.78 96.7 21.08 21.80% 
รวมหน้ีสิน 3,282.54 2,876.05 406.49 14.13% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 396.70 839.58 (442.88) -52.75% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,679.24 3,715.63 (36.39) -0.98% 

รายการหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
1.  หน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน  236.41 ลา้นบาท 

เน่ืองจากผลกระทบจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างของโครงการหน่ึงไดท้ าให้บริษทัขาดสภาพคล่องจึง
ตอ้งท าการกูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

2.  ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เน่ืองจากมีผลการด าเนินขาดทุนส าหรับปีจ านวน 444.17 ลา้นบาท 

สภาพคล่อง และความเพยีงพอของเงนิทุน 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 89.78 ลา้นบาท 

ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีมีเงินสดคงเหลือ 182.19 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 101 - 

  

งบกระแสเงนิสด 2563 2562 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (72.84) 61.25 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (193.55) (95.08) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 169.75 130.10 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน  4.23  3.66 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (92.42)  99.93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 182.19  82.26 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี  89.78  182.19 

 
การเปล่ียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แยกตามกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
- เงินสดสุทธิใชไ้ปกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 72.85 ลา้นบาท เกิดจากผลการด าเนินงานของปีปัจจุบนั 
-  เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน จ านวน 193.55 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายลงทุนในอุปกรณ์จ านวน 

93.65 ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนในเคร่ืองจกัรและก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภณัฑช้ิ์นงานโลหะ และการจ่ายช าระ
ค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือให้แก่ AT จ านวน 74.63 ล้านบาท ท าให้บริษัทฯมีเงินลงทุนใน AT รวมจ านวน  
100 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 200 ลา้นบาท บริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50  

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 169.75 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากการเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 263.40 ลา้นบาท จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ จ  านวน 30 ลา้นบาท เงินสดจ่ายช าระดอกเบ้ียและหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จ านวน 36.66 ลา้นบาท 

อตัราส่วนความเพียงพอของทุน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2563 2562 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 8.27 3.43 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) -15.08 -4.89 

ส้ินปี 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราหน้ีสินต่อทุนคิดเป็น 8.27 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ีระดับ 3.43 เท่า และมี
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย -15.08 เท่า ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุจากผลขาดทุนการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัจนท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้ลดลงเป็นอยา่งมาก 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการด าเนินงาน เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ีการ
กูย้ืมเงินมาเพ่ือการบริหารงานโครงการมกัเป็นการกูย้ืมระยะสั้นถึงปานกลางในลกัษณะ Project Finance โดยธนาคารผูใ้ห้วงเงิน
สินเช่ือ จะให้บริษทัฯโอนสิทธิการรับเงินค่างานให้แก่ธนาคาร ทางเจา้ของงานจะจ่ายช าระค่าบริการดว้ยการโอนเขา้บญัชีเงินฝาก
ของบริษทัฯท่ีเปิดไวก้บัธนาคารผูใ้หว้งสินเช่ือ หากบริษทัฯปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดการใชว้งเงินสินเช่ือ ไม่มีภาระหน้ีสินเกิน
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจะสามารถเบิกเงินค่างานก่อสร้างมาใชไ้ด ้

ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 
บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 38 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต  
ภาวะการแข่งขนัทางการตลาดเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเป็นส าคญั เน่ืองจากสภาวะการแข่งขนัในกลุ่ม

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างสูง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มบริษทัขนาดกลางและขนาดเล็ก กดดนัท าให้ตอ้งรับงานก่อสร้างท่ีมีอตัรา
ก าไรท่ีต ่าลงกวา่ในอดีต บางคร้ังอาจจ าเป็นตอ้งรับงานในระดบัท่ีไม่มีก าไรในบางโครงการ ซ่ึงบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งปรับตวั
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ใหส้ามารถอยูร่อดไดส้ถานการณ์ปัจจุบนั ไดแ้ก่ การระบาดของ COVID-19 ความผนัผวนของราคาวสัดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ปัญหา
ห่วงโซ่อุปทาน  

การขยายตวัของกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน ปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคแก่ภาครัฐ ข้ึนอยูก่บันโยบายการเงินและการ
ลงทุน แผนพฒันาประเทศ ทิศทางเศรษฐกิจ รวมทั้งทิศทางการเมืองในประเทศ การเปล่ียนแปลงรัฐบาลลว้นมีผลต่อความต่อเน่ือง
ของการผลกัดนัโครงการลงทุนก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีผลต่อความเช่ือมัน่และการตดัสินใจลงทุนของภาคเอกชน การด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ ยงัข้ึนอยู่กับความต่อเน่ืองของการได้รับงานใหม่ ซ่ึงไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้ โดยลกัษณะงานก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่ตอ้งผา่นการแข่งขนัคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ การประมูลราคา และการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดก่อนลงนามในสญัญา 
บางโครงการท่ีคาดว่าจะเปิดประมูลก็ประกาศเล่ือนระยะเวลาออกไปจากสาเหตุหลายประการตามสภาวการณ์ของตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

การบริหารตน้ทุนและการบริหารสภาพคล่องเป็นปัจจยัภายในหลกัท่ีมีผลต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอยา่งมาก เน่ืองการ
โครงการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 300 ลา้นบาท ระยะเวลาท่ีใชใ้นการก่อสร้างอยูร่ะหวา่ง 1-2 ปี 
ทางบริษทัฯไดท้ยอยการลงทุนในอุปกรณ์ เคร่ืองจกัรและขยายพ้ืนท่ีโรงงานประกอบช้ินส่วนผลิตภณัฑช้ิ์นงาน เพื่อลดตน้ทุนและ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ รวมถึงปรับแผนกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและทิศทางธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนไป เพื่อลดผลกระทบจากปัจจยัต่างๆใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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เอกสารแนบ 1 

 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

1. นางไพจติร รัตนานนท์  (อาย ุ65 ปี) 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 15 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 :  6/7 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯณ 31 ธันวาคม 2563 : 28.660% (2,747,711,285 หุน้)  
                                                                                   ถือหุน้ โดยตรงและโดยออ้มผา่น 

บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 50.50 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดา ของ 
  นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
  นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรม : 

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142/2554 

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 15/2550 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 38/248 

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 หลกัสูตรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 6 

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง 

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

 
บริการรับเหมาก่อสร้าง 
 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited  
(ประเทศฮ่องกง) 

ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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2.  นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์  (อาย ุ63 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
และกรรมการบริหารความเส่ียง 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 21 มิถุนายน 2562 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 1 ปี 6 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7/7 4/4 2/2 3/3 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรม :  
สถาบัน หลกัสูตร 

สถาบนัพระปกเกลา้ และแพทยสภา ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง 
(ปธพ.) รุ่นท่ี 9/2563 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 204/2558 
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 21/2557 
- Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นท่ี 1/2557 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 111/2557 

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 

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
21 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

12 พ.ย. 62 – 25 พ.ย. 63 กรรมการอิสะ  
และกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) 
“MCOT” 

ส่ือสารมวลชน 

2558 - 2561  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ 
สายงานบญัชีและการเงิน       

บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

2558 - 2561 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเลียม 
 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
29 ม.ค. 64 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไทยแลนดพ์ริวเิลจ 
คาร์ด จ ากดั 

การบริการอ่ืน ๆ ส่วนบุคคลซ่ึงมิได้
จดัประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

24 ก.พ. 63 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

รัฐวสิาหกิจประเภทส่งเสริม 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายอาหารสตัว ์

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ องคก์ารสะพานปลา รัฐวสิาหกิจ 

2559 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี พีซีซี จ ากดั จ าหน่ายปิโตรเคมี 
2558 - 2561 กรรมการ บริษทั น ้ ามนั ไออาร์พีซี จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑน์ ้ ามนัและก๊าซ 
2558 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล 

จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์
ส าหรับผลิตภณัฑโ์พลียรีูเทน 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตร
เคมี 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาว
เวอร์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าและไอน ้ า 

2558 - 2561 กรรมการ บริษทั ไออาร์พีซี เอ แอนด ์
แอล จ ากดั 

จ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี 

2558 - 2559 กรรมการ บริษทั ไทย เอบีเอส จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเมด็พลาสติก 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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3.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ก าจร ตตยิกว ี(อาย ุ65 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 29 เมษายน 2562 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 1 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2562) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

5/7 4/4 3/3 1/2 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : วฒิุบตัรกมุารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม : 

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2548 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
29 เม.ย.  – 12 พ.ย. 62 กรรมการบริหารความเส่ียง 

29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 1 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2560 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ   บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

“BJC” 
การผลิตและการจดัจ าหน่าย 
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/องค์กร ประเภทธุรกจิ 
2561-ปัจจุบนั  กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
2558 - 2559 ปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรัฐ 

2557 – 2561 กรรมการสภาผูท้รงคุณวฒิุ วทิยาลยัเทคโนโลยจิีตรลดา สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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4.  นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ (อาย ุ66 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 24 กมุภาพนัธ์ 2559 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 4 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

7/7 4/4 2/2 2/2 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 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. จ ากดั (มหาชน) ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6/2558 

ศูนยบ์ริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภูมิพลงัแผน่ดิน ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (ภพผ.) รุ่นท่ี 2/2557 

ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์  
(องคก์ารมหาชน) 

นกับริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นท่ี 3/2556 

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

การปฏิรูปองคก์ร 

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 1 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2559 - ปัจจุบนั 

 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  
จ ากดั (มหาชน) “TSTE” 
 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
  

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั 
(มหาชน) “EGCO” 

พลงังานและ
สาธารณูปโภค 

 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
สิงหาคม 2562- ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แอท เอนเนอจี 

โซลูชัน่ จ ากดั 
จดัหาและใหบ้ริการดา้น
สาธารณูปโภคแก่โรงงาน
อุตสาหกรรม 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหาร สถาบนัฝึกอบรมและพฒันา
บุคลากรดา้นปิโตรเลียม 
 

ฝึกอบรมบุคลากรท่ีท างาน
ในธุรกิจส ารวจ และผลิต
ปิโตรเลียมในประเทศไทย 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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5.  รศ. พเิศษ เสตเสถียร  (อาย ุ64 ปี)  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษทัภิบาล 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 25 เมษายน 2548 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 15 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

7/7 2/2 1/2 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.042% (4,049,999 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา 

การอบรม: 
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2550 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2548 

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี  
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6.  นายสมยั ลีส้กลุ (อาย ุ65 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 9 พฤษภาคม 2550 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 13 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563)  

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 

7/7 16/17 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 1.227 % (117,631,494 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบิดาของ 
นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
นางสาวภาวติา ล้ีสกุล กรรมการและผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม : 

สถาบัน หลกัสูตร 
ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA) ผูน้ าการส่งเสริมดิจิทลัดา้นธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นท่ี 2/2563  
สถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทยส์ าหรับบริหารระดบัสูง  รุ่นท่ี 

8/2562 
The Thai Fintech Association และ ICORA 
Co., Ltd. 

Cryptoasset Revolution (CAR) รุ่น 1/2561 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) รุ่น 1/2560   
สถาบนัวทิยาการพลงังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8/2559   
สถาบนัวทิยาการการคา้  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุ่น 5/2556  

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 18/2555 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2550 

สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานคร1) รุ่นท่ี 1/2554 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7/2551 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร การป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16/2546 (วปอ.46) 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั : 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 12 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
เม.ย. 63 – ปัจจุบนั กรรมการและประธานกรรมการ

บริษทั 
บริษทั มาสเตอร์ สไตล ์จ ากดั สถานพยาบาลดา้น

ศลัยกรรมความงาม รักษา
ผิวพรรณครบวงจร 

มี.ค. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ีจ ากดั ใหบ้ริการวจิยัพฒันาระบบ
ตรวจสอบควบคุม วเิคราะห์ 
ตลอดจนบริการจดัการและ
ประมวลผลขอ้มูลขนาด
ใหญ่ 

ส.ค. 62 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แอท เอนเนอจี โซลูชัน่ 
จ ากดั 

จดัหาและใหบ้ริการดา้น
สาธารณูปโภคแก่โรงงาน
อุตสาหกรรม 

เม.ย. 2561-ปัจจุบนั กรรมการคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และสมาคมธนาคารไทย 

- 

เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - 
เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั รองประธาน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
- 

ม.ค. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ 
จ ากดั (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 และเขา้ประมูลงาน
ในโครงการต่าง ๆ 
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ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Investment Limited  

สาธารณรัฐมอริเชียส 
ลงทุน และเขา้ประมูลงาน
ในโครงการต่าง ๆ 

มิ.ย. 2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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7.  นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ (อาย ุ60 ปี)  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ :  9 สิงหาคม 2550 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 13 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

7/7 2/2 2/2 3/3 16/17 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรม : 

สถาบัน หลกัสูตร 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

งานสมัมนาเผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอให้
บริษทัจดทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบการเงิน ส าหรับการตรวจสอบงบการ
เงินงวดปี 2561 

สถาบนัพลงังานเพื่ออุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

สมัมนาวชิาการประจ าปี Energy Symposium 2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 4/2557 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 151/2554 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 9/2552 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2550 

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การบริหารความเส่ียงองคก์ร รุ่นท่ี 3/2557 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -การขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 
-ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ โรงก าจดัขยะผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม ณ ศูนยก์ าจดัมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร         

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2558 –ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
2556 – ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 – ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 
2550 – ปัจจุบนั กรรมการ 

2550 -2561  กรรมการจดัการ 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2556 - 31 พ.ค. 2563 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) “AQUA” 
 

บริการส่ือและส่ิงพิมพ ์

 
ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7 แห่ง 

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

กบัสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 

(มหาชน) 
เหมืองแร่โพแทช 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด  

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 

ใหบ้ริการงานวศิวกรรม
ก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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8.  นายภาสิต ลีส้กลุ (อาย ุ37 ปี) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน  
และรักษาการเลขานุการบริษทั 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 21 มีนาคม 2556 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 7 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

7/7 2/2 3/3 17/17 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.114% (10,919,998 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - บุตรของนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ และ นายสมยั ล้ีสกุล   
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
- พี่ชายของนางสาวภาวิตา ล้ีสกุล กรรมการ และผูอ้  านวยการสาย  
  งานบริหารองคก์ร 

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

การอบรม :  
สถาบัน หลกัสูตร 

สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) คร้ังท่ี 
7/2563 

- TLCA Leadership Development Program (LDP)รุ่นท่ี 4/2559 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 105/2556 
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 7/2554 

สถาบนัวทิยาการพลงังาน ดา้นวทิยาการพลงังาน ส าหรับนกับริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่น 7/2562   
สถาบนัฝึกอบรมบุคลากรดา้นปิโตรเลียม The Management of the Expiring Petroleum Concessions 2559 
สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

Ultra Wealth (UW) รุ่นท่ี 1/2559 

สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

Difference: How to Harness Business Creativity (ABC) รุ่นท่ี 3/2558 

คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ นกับริหารยคุใหม่เพ่ืองานพิทกัษส์นัติราษฎร์(บพส) รุ่นท่ี 1/2556 
สถาบนัพระปกเกลา้ ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นท่ี 2/2555 
NIDA-Wharton NIDA Executive Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 5/2552 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั : 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2561 - ปัจจุบนั รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ   
2558 - 2561 ประธานกรรมการจดัการ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 
2552 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน :  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง 
ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 
พ.ย. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มหทั จ ากดั ผลิต จ าหน่าย ใหบ้ริการดา้นการบริหารจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาแพลตฟอร์ม 
มี.ค. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ี

จ ากดั 
ใหบ้ริการวจิยัพฒันาระบบตรวจสอบควบคุม 
วเิคราะห์ ตลอดจนบริการจดัการและ
ประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ 

พ.ย. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอสเอช ครอส
ซ่ิงส์ จ ากดั 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

มิ.ย. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี 
จ ากดั 

ลงทุนในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

2559 กรรมการ ชมรม Human Capital 
Management Club 
สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 

- 

ส.ค. 55 - ปัจจุบนั กรรมการและ  
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร   

บริษทั สหการวศิวกร 
จ ากดั 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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9.  นางสาวภาวติา ลีส้กลุ (อาย ุ34 ปี) 
กรรมการ และผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร   

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ : 8 สิงหาคม 2561 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง : 2 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2563) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563 : 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

7/7 2/2 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.184% (17,645,411 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และ  
  นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
- น้องสาวของนายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี  
   บริหาร 

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

การอบรม: 

สถาบัน หลกัสูตร 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 151/2561 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 11/2559 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วฒิุบตัร “ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นท่ี 40 
วทิยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนั
พระปกเกลา้ 

ประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 9 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อบรมหลกัสูตรกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ (SET) รุ่นท่ี 4 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 16 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Young F.T.I. Elite รุ่นท่ี 3 
สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ABC Talent: Grooming Rising Professionals 

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

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ 

2559 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร  
2558 - 2560 ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกจิ 

พ.ย. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั มหทั จ ากดั ผลิต จ าหน่าย ใหบ้ริการดา้น

การบริหารจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ การ

พฒันาแพลตฟอร์ม 

ม.ค. 63 – ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบและ

ติดตามการบริหารงานต ารวจ 

(กต.ตร.) 

เขตพ้ืนท่ีสถานีต ารวจนคร

บาลคนันายาว 

- 

มี.ค. 63 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอลีฟ เทคโนโลย ี

จ ากดั 

ใหบ้ริการวจิยัพฒันาระบบ

ตรวจสอบควบคุม วเิคราะห์ 

ตลอดจนบริการจดัการและ

ประมวลผลขอ้มูลขนาด

ใหญ่ 

มิ.ย. 60 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีอาร์ซี ยทิูลิต้ี จ ากดั ลงทุนในโครงการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภค

พ้ืนฐาน 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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10. นายโลห์ องิ ค ี (อาย ุ63 ปี) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ และกรรมการบริหาร 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2563 : 17/17 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 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 74/2551 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั : 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ต.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร 

2560 – ก.ย. 2561 รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
2558 – ส.ค. 2561 กรรมการ   
2558 - 2561 กรรมการจดัการ 

2556 - 2560 ผูอ้  านวยการโครงการ 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ : ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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11. นางสาวเรวด ีอาจหาญ (อาย ุ52 ปี) 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 : 0.002% (163,249 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเชีย 

การอบรม : 
สถาบัน หลกัสูตร 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) CFO Refresher Course รุ่นท่ี 1/2563 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 
 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั : 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ปีทีด่ ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง 
2543 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีอาวโุส 

 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัทฯ :ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา : ไม่มี 
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 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1.  จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

-  ทะเบียนกรรมการ 
-  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และรายงานประจ าปีของ

บริษทั 
-  หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2.  จดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได้รับ
รายงานนั้น 

3.  ด าเนินการอ่ืนๆ ตาท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
1.  ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัด้านการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
2.  ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3.  ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงาน

สารสนเทศต่อสาธารณชนใหถู้ตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
4.  จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
5.  หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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 ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 

กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ 

บริษทัย่อย 

บจก. 
สหการวศิวกร 

TRC 
Investment 

Limited 

บจก. 
ทีอาร์ซี ยูทิลติี ้

*กจิการร่วมค้า 
ไฮโดรเท็ค 
สหการ 

TRC 
International 

Limited 

*TRC 
Middle East 

LLC 

*TRC 
Engineering 

LLC 

บจก. 
โอลฟี 

เทคโนโลยี 

บจก. 
มหัท 

กจิการร่วมค้า 
สหไฮโดร
พทัยา 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,  X,           
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ XX, /           
3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี A, /           
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ A, /           
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร /           
6. นายสมยั ล้ีสกลุ XXX, /, , M /,      X,  X,  /,   
7. นายภาสิต ล้ีสกุล /, //, , C, M /, , C, M  X, /,      X, /, X, /,  

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ /, //, , M /, , M  /,         

9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล /, M   /,      /, /,  
10. นายโลห์ อิง คี //, M           
11. นางสาวเรวดี อาจหาญ M           

X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร  A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  

C = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร M = ผูบ้ริหาร 

 
 
* อยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 
 

 



  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2563 
 

 

- 126 - 

 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 

กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษทัฯ 

กจิการร่วมค้า บริษทัร่วม 

กจิการร่วมค้า  
ชิโนแปค-ทีอาร์ซี 

บจก.เอสเอช ครอสซ่ิงส์ บจก. แอท เอนเนอจี ซลูช่ัน สหการอนัเดอร์กราวน์ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์      
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์      
3. รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี      
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์   /,   
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร      
6. นายสมยั ล้ีสกลุ   X,  /,  XXX,/, ,C 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล  X, /,     
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  /,    / 
9. นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล      
10. นายโลห์ อิง คี      
11. นางสาวเรวดี อาจหาญ      

X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร  A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  

C = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 2 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการด าเนินงาน 
ทีม่นีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

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

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

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

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

   ประกาศนียบตัร ตรวจสอบบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
คุณวฒิุทางวชิาชีพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 ประสบการณ์การท างาน: 
ปัจจุบนั: กรรมการผูจ้ดัการ     บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั 
อดีต: ผูช่้วยผูส้อบบญัชี     บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษทั ไอบีเอม็ (ประเทศไทย) จ ากดั  
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษทั ไอบีเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบภายใน    บริษทั ยแูทคไทย จ ากดั 

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

ตั้งแต่ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ ัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ให้ด ารงต าแหน่ง
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือก/เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการ
อนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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