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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ไดย้กเลิกหวัขอ้น้ี”  
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ส่วนที ่1 

บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ 

 

ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้ งระบบ
วิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจ
พฒันาโครงการและการลงทุน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107548000293  

เวบ็ไซต ์ : www.trc-con.com 

โทรศพัท ์ : +66 2936 1660 

โทรสาร : +66 2936 1670-1 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 337,699,934 บาท 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 333,558,339 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 333,558,339 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 บาท 

 

บุคคลอ้างองิอืน่ ๆ  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7  ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์    : +66 2229 2800 

โทรสาร : +66 2359 1259 

   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

ท่ีตั้ง : เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์    : +66 2264 0777, +66 2661 9190 

โทรสาร : +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 
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ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

- บริษัทย่อย 

ช่ือบริษทั : บริษัท สหการวิศวกร จํากดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและงานก่อสร้าง
ทัว่ไป  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคาร ทีพี แอนดที์ ชั้น 14 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษทั : 0105497000257 

เวบ็ไซต ์ : www.sahakarn.com 

โทรศพัท ์ : +66 2936 1660 

โทรสาร : +66 2936 1670-1 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 200,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 20,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 บาท 

 

ช่ือบริษทั : TRC Investment Limited 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 10th Floor, Raffle Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 

เลขทะเบียนบริษทั : 079207 C1/GBL 

โทรศพัท ์ : +66  2936 1660   

โทรสาร : +66  2936 1670-1 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ช่ือบริษทั : TRC International Limited 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่นTRC Investment Limited) 

ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ  

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Suites 2302-6, 23rd Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road,  

Wanchai, Hong Kong 

เลขทะเบียนบริษทั : 1202588 

โทรศพัท ์ : +66  2936 1660   

โทรสาร : +66  2936 1670-1 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 

จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 

 

ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Way No. 4803, Building No.180, P.O.Box 659, Al-Azaibah, Muscat,  

Post Code 116, Sultanate of Oman 

เลขทะเบียนบริษทั : 1108601 

โทรศพัท ์ : +968 146 133 35 

โทรสาร : +968 146 133 36 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 

จาํนวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
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ช่ือบริษทั : TRC & Al-Ghalbi LLC 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 60  (ถือผา่น TRC International Limited) 

ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Way No. 4803, Building No.180, P.O.Box 659, Al-Azaibah, Muscat,  

Post Code 116, Sultanate of Oman 

เลขทะเบียนบริษทั : 1070009 

โทรศพัท ์ : +968 146 133 35 

โทรสาร : +968 146 133 36 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 150,000 โอมานเรียล 

จาํนวนหุน้สามญั : 150,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  

 

- บริษัทร่วม 

ช่ือบริษทั : บริษัท ไทยเพรสเซอร์ เวสเซิล แอนด์ สตคีเวร์ิค จํากดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 40  

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะข้ึนรูป 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษทั : 01055552025201 

โทรศพัท ์ : +66 2936 1660 

โทรสาร : +66 2936 1674 

จาํนวนทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท 

จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 11,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้สามญั : 2,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 บาท (เรียกชาํระแลว้ 5.5 บาทต่อหุน้)  
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1.  ปัจจัยความเส่ียง 

 

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ  

1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พาลูกค้าน้อยราย  

บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในกลุ่มธุรกิจ
พลงังานและปิโตรเคมี ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกับบริษทัในกลุ่ม บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัพลงังาน
ระดบัชาติของไทย และส่วนใหญ่เป็นงานรับเหมาวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (สัดส่วนรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมา
จากบริษทัในกลุ่มปตท. เทียบกบัรายไดร้วมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เท่ากบัร้อยละ 32:46:46 ในปี 2552 ถึง 2554 
ตามลาํดบั) 

ดว้ยเหตุน้ี บริษทัฯ จึงพยายามลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงกลุ่มลูกคา้เดิม โดยบริษทัฯ ไดข้ยายฐานลูกคา้ไปสู่
กลุ่มธุรกิจพลงังานอ่ืน อาทิ โรงไฟฟ้า (ทั้ง SPP และ IPP)  และในเวลาเดียวกนั เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
รับเหมางานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ      บริษทัฯ จึงขยายธุรกิจเขา้สู่งานรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานทดแทน อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตไบโอ
ดีเซลและเอทานอล เป็นตน้ และมีนโยบายขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ 

ในปี 2554 บริษทัฯ ตั้งเป้าไปท่ีกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นบริษทัในกลุ่มของปตท. และประสบผลสาํเร็จในการประมูล
งาน 2 โครงการ มูลค่างานทั้งส้ิน 3,188 ลา้นบาท โดยโครงการแรก ไดแ้ก่ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline Project 
มูลค่างาน 723 ลา้นบาท จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) (บริษทัยอ่ยในเครือปตท.)  และโครงการท่ีสองซ่ึงบริษทั 
สหการวศิวกร จาํกดัประมูลงานได ้ไดแ้ก่  โรงงานผลิตเอทานอล กาํลงัการผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
มูลค่างาน 2,465 ลา้นบาท ซ่ึงเจา้ของโครงการ คือ บริษทั อุบล ไบโอเอทานอล  จาํกดั (บริษทัฯ ซ่ึงบริษทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดัเขา้ไปร่วมลงทุน)   และ บริษทัฯ ยงัไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ย
ข้ึนอีกหน่ึงบริษทั ในนาม TRC Engineering LLC ในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานก่อสร้างในประเทศ
แถบตะวนัออกกลาง  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ ขยายฐานลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิง
กลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ   และหลงัจากการก่อตั้ง TRC Engineering LLC ประสบความสาํเร็จในการประมูลงานวางท่อ
ของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ท่ีดาํเนินการใน
สาธารณรัฐสุลต่านโอมานดว้ยมูลค่างานประมาณ 123 ลา้นบาท 

1.2 ความเส่ียงจากการขยายธุรกจิ ทีต้่องอาศัยเงนิลงทุน และระยะเวลาในการพฒันาโครงการ 

หน่วยธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน รับผิดชอบการศึกษาและพฒันาโครงการดา้นธุรกิจพลงังาน 
ปิโตรเคมี และโรงไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจในต่างประเทศ  การขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศดาํเนินการดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือ
กระจายความเส่ียงภายในประเทศของบริษทัฯ โดยการกา้วเขา้สู่ตลาดใหม่และลูกคา้รายใหม่  รวมทั้งกระจายความเส่ียง
จากวฏัจกัรของอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ   ดว้ยการสร้างรายไดแ้บบยัง่ยนืจากการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังาน การพฒันาโครงการในช่วงแรก ๆ นั้นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอนในระดบักลางถึงระดบัสูงท่ีโครงการจะ
ประสบผลสําเร็จ  เงินลงทุนเป็นส่ิงจาํเป็นและอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานก่อนท่ีจะไดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย   ความ
เส่ียงอาจเกิดข้ึนได้ในกรณีท่ีโครงการไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่สามารถหาพนัธมิตรเข้าร่วมลงทุนได้ และอาจมี
ผลกระทบเกิดข้ึนต่องบการเงินของบริษทั 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 9 ‐ 
 

ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงในดา้นน้ี ตั้งแต่ ปี 2552  คณะกรรมการบริหารไดท้าํหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาความเส่ียงดว้ย เพ่ือประเมินความเส่ียงดา้นต่างๆ ก่อนตดัสินใจเขา้ร่วมประมูลโครงการหรือเขา้ลงทุนในธุรกิจแต่
ละประเภท และในกรณีการเขา้ร่วมประมูลหรือการเขา้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จาํเป็นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
คณะกรรมการบริษทัก่อน  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายชดัเจนใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยลงทุนเฉพาะในค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็น
เท่านั้น รวมถึงการร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีมีความเช่ียวชาญ เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและเพิม่ความสาํเร็จของโครงการใหม้ากข้ึน 

1.3 ความเส่ียงจากระยะเวลาในการได้รับงานสัญญาใหม่ 

ผลการดาํเนินงาน การประมาณการรายได ้และกระแสเงินสดของบริษทัฯ มีความผนัผวนตามจงัหวะเวลาใน
การไดรั้บงานสัญญาใหม่ และจาํนวนงานคงเหลือในมือตามสัญญาเดิม เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของบริษทัฯ มาจากการ
ดาํเนินงานตามสัญญางานรับเหมาก่อสร้างท่ีประมูลไดใ้นแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะไดรั้บงาน
สัญญาใหม่หรือไม่ และเม่ือใด  เน่ืองจากลกัษณะงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ จะมีขั้นตอนการคดัเลือกผูรั้บเหมาท่ี
ซับซ้อนและใชร้ะยะเวลานาน โดยข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะของตลาด และสถานะ
ทางการเงินของลูกคา้   อีกทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใตธุ้รกิจพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เน่ืองจากมีความเก่ียวพนักบัประชาชนและ
ชุมชนในวงกวา้ง ซ่ึงในอนาคตกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน โดยแต่ละโครงการ
ตอ้งทาํจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดทาํรายงานดงักล่าว และเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการอนุมัติ
โครงการเพ่ือเปิดประมูลงานก่อสร้าง รวมถึงอาจจะกระทบต่อระยะเวลาในการเร่ิมงานก่อสร้าง ซ่ึงจะกระทบถึงแผนงานท่ี
บริษทัฯ ไดว้างไวส้าํหรับการไดรั้บงานสัญญาใหม่ 

1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พาพนัธมติร  

สาํหรับโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจา้ของโครงการอาจจะกาํหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ประกวดราคาไวสู้ง   
จนบางคร้ังบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมประมูลงานได ้ตวัอยา่งเช่นกาํหนดขนาดของสินทรัพย ์ประสบการณ์การทาํงาน หรือ
ความชาํนาญเฉพาะทาง เป็นตน้ ดังนั้น บริษทัฯ อาจเสียโอกาสในการเขา้ร่วมประมูล หากไม่สามารถหาพนัธมิตรท่ี
เหมาะสมเพ่ือจดัตั้งกิจการร่วมคา้ได ้แต่อย่างไรก็ตาม ความเส่ียงน้ีไดล้ดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจาก บริษทัฯ ผ่านการทาํงานใน
โครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งดา้นการวางท่อก๊าซธรรมชาติ  และงานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ดว้ยความสาํเร็จอยา่งดียิ่ง ซ่ึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การทาํงานให้กบับริษทัฯ มากข้ึน ทาํให้บริษทัฯ สามารถเขา้
ประกวดราคาไดด้ว้ยตวัเอง อีกทั้งการไดบ้ริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มาเป็นบริษทัยอ่ย เพ่ือเสริมศกัยภาพดา้นงานโยธา ทาํ
ใหบ้ริษทัฯ สามารถทาํงานก่อสร้างไดค้รบวงจรมากยิง่ข้ึน   

1.5 ความเส่ียงด้านบุคลากร 

ความไม่แน่นอนจากจงัหวะเวลาในการไดง้านใหม่อาจจนาํไปสู่ความลาํบากในการจดัขนาดของจาํนวน
บุคลากรให้เหมาะสมกบังานท่ีได ้ ในบางคร้ัง บริษทัฯ จึงจาํเป็นตอ้งรักษาและแบกรับภาระตน้ทุนบุคลากรท่ีเกินความ
ตอ้งการไวบ้า้ง ทั้งน้ีกเ็พ่ือทาํงานและส่งมอบโครงการไดต้ามกาํหนด  หากในกรณีท่ีมีโครงการใดท่ีคาดวา่จะประมูลไดเ้กิด
ความล่าชา้ หรือประมูลไม่ได ้ อาจจะเป็นไปไดว้า่บริษทัฯ มีตน้ทุนเพ่ิมในแง่ของอตัรากาํลงัพลท่ีเกินความตอ้งการรวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายสําหรับคนงานสํารอง  นอกจากน้ี  จากสถานการณ์ของตลาดแรงงานในปัจจุบนั  ความตอ้งการแรงงานฝีมือใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีสูงและไม่เป็นไปตามวฏัจกัรของอุตสาหกรรมประเภทน้ี  อาจก่อใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
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ในบางช่วงเวลาได ้ดงันั้น  เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงพิจารณาเพ่ิมสัดส่วนการจา้งผูรั้บเหมาช่วงตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและประเภทของงาน 

2. ความเส่ียงในการดาํเนินโครงการ  

2.1 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง และค่าขนส่งทีเ่กีย่วข้อง  

ความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างและราคาสินคา้โภคภณัฑด์า้นพลงังานส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุน
การก่อสร้างโครงการ ซ่ึงยากต่อการควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้โดยราคาวสัดุก่อสร้างและราคานํ้ามนัข้ึนอยู่
กบัภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงความตอ้งการของตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ในกรณีท่ีเกิดการ
ปรับตวัสูงข้ึนของราคาก่อสร้างภายหลงับริษทัฯ ไดรั้บงานประมูลแลว้นั้น ไม่วา่จะดว้ยราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึนหรือการ
ท่ีวสัดุก่อสร้างขาดตลาดในเวลาดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมตน้ทุนการจัดการซ่ึงจะทาํให้ตน้ทุนของ
โครงการสูงกว่าท่ีประมาณการไว ้และยงัอาจกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯอีกดว้ย เพ่ือลดความเส่ียงดา้นน้ี  
บริษทัฯ จะประมาณการและคาดการณ์ราคาวสัดุก่อสร้างล่วงหนา้ เพ่ือใชใ้นการวางแผนและรักษาระดบัตน้ทุนใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัราคาวสัดุก่อสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป  หรือโดยการยืนยนัการสั่งซ้ือเพ่ือตรึงราคาวสัดุชนิดนั้นไวใ้ห้
สอดคลอ้งกบัราคาท่ีเสนอในงานประมูล   นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัพยายามรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูจ้ดัจาํหน่าย พร้อมทั้งติดตาม
ความเคล่ือนไหวของราคาวสัดุก่อสร้างโดยตลอด และเปิดโอกาสใหเ้กิดการแข่งขนัในระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่าย เพ่ือใหเ้กิดการ
เจรจาต่อรองท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในดา้นราคา  

2.2 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 

บริษทัฯ อาจมีความเส่ียงในการเผชิญกบัค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการหรือตอ้งจ่ายค่าเสียหายในกรณีท่ีมี
ความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ กรณีความล่าช้าท่ีมีสาเหตุจากเจ้าของโครงการ บริษทัฯ มีความเส่ียงในการตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการ อาทิ  ค่าแรงงาน และค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ สามารถ
จาํกดัความเส่ียงดงักล่าวไดโ้ดยการบริหารกาํลงัคนและค่าใชจ่้ายในโครงการนั้น ๆ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เม่ือ
มีเหตุการณ์ล่าชา้  อีกทั้งพยายามอยา่งสุดความสามารถดว้ยความสุจริตใจ ท่ีจะเจรจาเพ่ือใหไ้ดค้่าชดเชยจากเจา้ของโครงการ
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ซ่ึงในอดีตบริษทัฯ สามารถตกลงกบัเจา้ของโครงการได ้

ในกรณีท่ีความล่าชา้ของโครงการมีสาเหตุจากความล่าชา้ในการทาํงานของบริษทัฯ เอง บริษทัฯ มีความ
เส่ียงท่ีจะถกูเจา้ของโครงการเรียกร้องค่าเสียหาย การป้องกนัความเส่ียงในลกัษณะน้ีสามารถกระทาํไดโ้ดยการวางแผนและ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงานฝีมือ และจาํนวนของวศิวกรท่ีมีประสบการณ์ในการ
ทาํงาน  เพ่ือท่ีจะสามารถดาํเนินการก่อสร้างใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดเวลา  

บริษทัฯ มีงานก่อสร้างบางโครงการท่ีไม่สามารถส่งมอบให้เสร็จตามกาํหนดของสัญญาก่อสร้าง ดงันั้นจึง
จาํเป็นตอ้งตั้งสาํรองค่าปรับจากความล่าชา้ท่ีอาจเกิดข้ึน  

มีหลายคร้ังท่ีบริษทัฯ ดาํเนินโครงการภายใตกิ้จการร่วมคา้ท่ีซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นในอตัราท่ีตํ่ากวา่ กรณีน้ีอาจ
ทาํให้บริษทัฯ มีขอ้จาํกดัในการตดัสินใจหลายดา้น   ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้ ลูกคา้มกัจะสั่งให้บริษทัฯ ตอ้งร่วมเขา้ทาํสัญญา
ผกูพนัดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ โดยใหบ้ริษทัฯ รับผดิชอบตามเง่ือนไขของสัญญาอยา่งเตม็ท่ีมากกวา่พนัธมิตรของบริษทัฯ  ดงันั้น 
ความเส่ียงในลกัษณะน้ีสามารถทาํให้ลดลงไดโ้ดยการกาํหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมของกิจการร่วมคา้ ตลอดจนกาํหนด
ขอบเขตการทาํงานของบริษทัฯ และพนัธมิตรให้ชดัเจน  อยา่งไรกต็าม  มีความคลุมเครือท่ีไม่สามารถคาดเดาล่วงหนา้ได้
เกิดข้ึนเสมอระหวา่งการดาํเนินโครงการ 
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2.3 ความไม่แน่นอนจากการปรับและยกเลกิงานก่อสร้างทีย่งัไม่รับรู้รายได้ (backlog) ของบริษัทฯ 

  บริษทั ฯ ไม่สามารถรับประกนัวา่รายไดจ้ากงานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายไดน้ั้นจะไดรั้บหรือทาํกาํไร  การ
บอกเลิกสัญญา การพกัการก่อสร้างชัว่คราว  ความล่าชา้ หรือการเปล่ียนแปลงขอบเขตการทาํงานอาจเกิดข้ึนไดต้ามสัญญาท่ี
ทาํไวซ่ึ้งปรากฏในงานก่อสร้างท่ียงัไม่รับรู้รายได ้   โครงการหลาย ๆ โครงการอาจจะยงัปรากฏอยูใ่นงานก่อสร้างท่ียงัไม่
รับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  ช่วงระยะเวลาหน่ึง  สืบเน่ืองจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ และจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถคาด
เดาได ้

3. ความเส่ียงทางการเงนิ 

3.1  ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 

เม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมา  จากผลงาน ความชาํนาญ และประสบการณ์ของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ 
สามารถรับโครงการขนาดใหญ่ในจาํนวนท่ีมากข้ึน ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนมากข้ึนเพ่ือการ
เขา้ประมูลโครงการ การก่อสร้างโครงการ และเป็นหลกัประกนักบัธนาคารสาํหรับวงเงินสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะ
เกิดความเส่ียงกรณีท่ีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการได ้บริษทัฯ ป้องกนัความเส่ียง
ดงักล่าวโดยการบริหารสภาพคล่องอยา่งระมดัระวงั กาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบังวด
การชาํระจากเจา้ของโครงการ วางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีตอ้งการเพ่ือลดความ
ตอ้งการใชเ้งินทุนและลดตน้ทุนในการเกบ็รักษา  นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือสาํหรับดาํเนิน
โครงการ ภายใตเ้ง่ือนไขเงินฝากคํ้าประกนัสินเช่ือในสัดส่วนท่ีตํ่า  และจากผลการดาํเนินงานท่ีดี และสถานะสภาพคล่องท่ี
คงท่ี  บริษทัฯ ยงัไดรั้บการพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียม อตัราดอกเบ้ีย และสัดส่วนเงินฝากคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารอยา่งต่อเน่ือง  

3.2  ความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปลีย่น  

เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์บางส่วนมีการนาํเขา้จากต่างประเทศ ทาํให้เกิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้ โดยปกติบริษทัฯ จะเสนอราคาเขา้ประมูลโดยประมาณการค่าอตัราแลกเปล่ียนในการซ้ือสินคา้ท่ีสูงกว่า
อตัราในปัจจุบนัเพ่ือป้องกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และสาํหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีจาํเป็นตอ้งนาํเขา้วสัดุและ
อุปกรณ์ในมูลค่าท่ีสูง    บริษทัฯ อาจจะขอใหเ้จา้ของโครงการกาํหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศสกุล
เดียวกนั นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทาํสัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือควบคุมตน้ทุน และลดความ
เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน  

ณ ส้ินปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้และวตัถุดิบส่วนหน่ึงท่ีไม่ได้
ทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงรวม 2.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.51 ลา้นยโูร เน่ืองจาก ฝ่ายจดัการเห็นว่าเป็นช่วง
ระยะเวลาการส่ังซ้ือระยะสั้น และมีความเส่ียงในการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระดบัตํ่า  

นอกจากนั้นแลว้ จากการท่ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขยายการลงทุนออกสู่ต่างประเทศ คือการรับงานก่อสร้างท่ีสาธาณ
รัฐสุลต่านโอมาน ภายใตก้ารดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยช่ือ TRC & AI-Ghalbi LLC และ TRC Engineering LLC ทาํใหอ้าจ
เกิดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน อาทิเช่น การให้การสนบัสนุนเงินกูจ้ากบริษทัฯ ในรูปเงินดอลล่าร์สหรัฐ  ซ่ึงนบัแต่ปี 
2554 วิกฤตสกุลเงินยโูรก่อใหเ้กิดความผนัผวนอยา่งหนกัต่อตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายใหท้าํ
สัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ โดยใชเ้งินสกุลบาทเป็นเกณฑ ์เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 
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3.3 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับชําระค่าก่อสร้าง หรือได้รับค่าก่อสร้างล่าช้า 

หากเจา้ของโครงการ หรือคู่สัญญาท่ีบริษทัฯ รับงานประสบปัญหาทางการเงิน ทาํให้เกิดความล่าชา้ในการ
จ่ายค่าก่อสร้าง จ่ายไม่ครบ หรือไม่ไดรั้บค่าก่อสร้างตามท่ีสัญญาไว ้ ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงทาํให้บริษทัฯ ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สถาบนั
การเงินให้ความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน  ซ่ึงมีโอกาสท่ีลูกคา้ของบริษทัฯ อาจถูกธนาคารปฏิเสธการให้การ
สนบัสนุนสินเช่ือเพ่ือการก่อสร้าง  ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว และพิจารณาเขา้ประมูลและรับงานจาก
ลูกคา้ท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงเท่านั้น และขอสนับสนุนวงเงินสินเช่ือในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างจาก
สถาบนัการเงิน แต่โดยลกัษณะงานรับเหมาของบริษทัฯ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ พลงังาน และปิโตรเคมี กลุ่ม
ลูกคา้มกัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะการเงินมัน่คง (ส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจ) ทาํให้ความเส่ียงดงักล่าว
อยูใ่นระดบัตํ่า 

ในบางโครงการบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติังานเพ่ิมเติมหรือปฏิบติัตามคาํสั่งเปล่ียนแปลง (Change Order) ตามท่ี
ลูกคา้แจง้มา โดยยงัมิไดมี้การตกลงถึงขอบเขตและราคาของงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งเปล่ียนแปลงนั้น บางคร้ังอาจเกิดขอ้
โตแ้ยง้วา่เกินขอบเขตของงานในสัญญาเดิมหรือราคาท่ีบริษทัฯ เรียกเก็บนั้นเกินกวา่ความเตม็ใจจ่ายของลูกคา้หรือเจา้ของ
โครงการหรือไม่ ถึงแมเ้จา้ของโครงการตกลงว่างานตามคาํสั่งเปล่ียนแปลงนั้นเป็นงานส่วนท่ีเพ่ิมและยินดีจ่ายเงินตามท่ี
บริษทัฯ เรียกร้อง  บริษทัฯ จึงอาจตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ียงัไม่สามารถเรียกเกบ็ไดจ้นกวา่คาํสั่งเปล่ียนแปลงของงานนั้น
จะได้รับการอนุมัติและบริษทัฯ ได้รับการชาํระเงินจากเจ้าของโครงการ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะใช้ระยะเวลานานเกินกว่า
กาํหนดการส้ินสุดสัญญาในแผนงานเดิมของโครงการ และส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  เพ่ือเป็นการลด
ความเส่ียงในดา้นน้ี บริษทัฯ จึงมีการติดตามผลการตรวจรับงานและประสานงานกบัลูกคา้หรือผูแ้ทนของลูกคา้อย่าง
สมํ่าเสมอและใกลชิ้ด เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมติังานตามคาํสั่งเปล่ียนแปลงและการรับชาํระเงินจากเจา้ของ
โครงการ ซ่ึงจะลดระยะเวลาท่ีบริษทัฯ ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนของโครงการลงไดใ้นท่ีสุด 

3.4 ความเส่ียงจากการให้การสนับสนุนทางการเงนิให้กบับริษัทในกลุ่ม 

เน่ืองดว้ยความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ   บริษทัฯ มีการสนบัสนุนทางการเงินให้กบับริษทัยอ่ยในรูปแบบ
ต่าง ๆ อาทิ การให้เงินกูก้บับริษทัยอ่ยในต่างประเทศ หนงัสือคํ้าประกนัสัญญา หรือ การออกหนงัสือคํ้าประกนัของบริษทั
แม่ ภายใตว้งเงินสินเช่ือของบริษทัฯ เป็นตน้ ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงกรณีท่ีบริษทัฯ ยอ่ยดงักล่าว มีผลประกอบการไม่เป็นไป
ตามเป้าหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ทาํให้ไม่สามารถชาํระคืนหน้ีตามกาํหนด หรือ ผิดนัดชาํระหน้ีต่อธนาคาร 
ส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งร่วมรับผิดชอบในฐานะผูค้ ํ้ าประกนั ซ่ึงบริษทัฯ ตระหนักถึงความเส่ียงในเร่ืองน้ี จึงไดป้ฏิบติัให้
เป็นไปตามกระบวนการอนุมติัตามท่ีกาํหนดในตารางอาํนาจอนุมติัอย่างเคร่งครัด เม่ือจาํเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินใหก้บับริษทัยอ่ย 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

ประวตัิความเป็นมาโดยสรุป  

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 ประกอบธุรกิจให้บริการ
ดา้นก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมในงานวางระบบท่อ และในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  บริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 ดว้ยการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัประชาชน
ทัว่ไป จาํนวน 30 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.70 บาท  

บริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 

ปี 2548 บริษัทฯ ได้รับโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้ งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานใน
อุสาหกรรม ปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ลา้นบาท จากบริษทั ไทยอินเซอร์เนอเรท 
จาํกดั ซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซา
โนนเพ่ือการผลิตไอนํ้ า และการเขา้ร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย-แก่งคอย จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
มูลค่าโครงการ 2,100 ลา้นบาท ดาํเนินโครงการโดยกิจการร่วมคา้ CPP-TRC Joint Venture ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่ง
บริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau : CPP) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
ไชน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน่ (China National Petroleum Corporation : CNPC) อนัเป็นกลุ่มบริษทัพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศจีน  โดยบริษทัฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่วมคา้ มูลค่างาน 269.35 ลา้นบาท 

ปี 2549 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้มจงัหวดั หรือ Cross Country Pipeline คือ โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติท่ีจงัหวดัสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 335.5 ลา้นบาท และ 5.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
(คิดเป็นมูลค่างานรวมเป็นเงินบาท 540.04 ลา้นบาท)         และยงัไดรั้บโครงการก่อสร้างระบบส่งนํ้ าฝ่ังขวา สัญญาท่ี 2 
โครงการประแสร์ จากบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั (เจา้ของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140.19 ลา้นบาท 

ปี 2550 บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจาํนวน 106,666,615 หุน้ ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 150,000,000 
บาทเป็น 256,666,615 บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือแลกหุ้นเพ่ิมทุนใหม่กบัหุ้นของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  บริษทัรับเหมา
ก่อสร้างท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นงานโยธา และมีประสบการณ์การทาํงานดา้นสาธารณูปโภคมานานกวา่ 50 ปี  ทาํใหส้หการ
วศิวกร เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา จากการผนึกกาํลงัดงักล่าว ช่วยเสริมศกัยภาพในการ
ดาํเนินธุรกิจ และการแข่งขนัของบริษทัฯ เป็นอยา่งมาก  และเป็นการขยายขอบเขตของบริษทัฯ ในการเขา้ร่วมประมูลงาน
และรับงานของหน่วยงานราชการไดเ้พ่ิมข้ึน 

หลงัจากการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใตช่ื้อ “สายงานพฒันา
โครงการและการลงทุน (Project Development and Investment)” เพ่ือการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ ซ่ึงเดิมอยูภ่ายใต้
การศึกษาความเป็นไปไดข้องสหการวิศวกร ซ่ึงจะช่วยขยายลกัษณะการประกอบธุรกิจ และเป็นการเสริมโอกาส และ
ศกัยภาพในการหารายไดท่ี้ต่อเน่ืองของบริษทัฯ ต่อไปในอนาคต  

ภายใตก้ารทาํงานของหน่วยธุรกิจใหม่     บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั ราชเพลิน จาํกดั ร่วมกบัพนัธมิตรอีก 2 
ราย   คือ ซีแลน คอร์ปอเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ท่ีประเทศมาเลเซีย และบริษทั มณียา เรียลต้ี 
จาํกดั ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามลาํดบั ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงราชเพลินเป็นบริษทัร่วม โดยราชเพลินเป็นบริษทัท่ี
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ไดรั้บสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์สาํหรับท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ บนถนนราช
ดาํริ ติดกบัโรงแรมแกรนดไ์ฮแอทเอราวณั เพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่   

บริษทัฯ ไดรั้บโครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการส่วนต่อขยายท่อ ของกลุ่มบริษทัในเครือซีเมนต์ไทย (CCC 
Interconnecting Pipeline Project) มูลค่างาน 357 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาํหรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางปะอิน ของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 157 
ลา้นบาท และโครงการสร้างศูนยไ์บโอดีเซลบางปะอิน ของบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั มูลค่างาน 757 ลา้นบาท (เร่ิม
ก่อสร้างปี 2551)   

ปี 2551 บริษทัฯ มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ TRC Investment Limited ท่ีสาธารณรัฐเมอริ
เชียส และTRC International Limited ท่ีประเทศฮ่องกง ซ่ึงถือหุ้นทั้งหมดโดย TRC Investment Limited โดย TRC 
International Limitedไดเ้ขา้ไปลงทุนหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ราชเพลิน จาํกดั ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ และTRC 
International Limited ในบริษทั ราชเพลิน จาํกดั เป็นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลาํดบั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 6 โครงการ ดงัน้ี 

1. โครงการมาลีบูเขาเต่า  จากบริษทั เอม็ทะเล จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งบริษทั มณียา กรุ๊ป จาํกดั กบั
กลุ่ม   มาลีนนท ์มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท โดยสหการวิศวกรไดรั้บงานโครงสร้างและ
งานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 371.96 ล านบาท   

2. โครงการ  Reformer Complex II Project-H2 Line จากบริษทั ปตท. อะโรเมติกส์และการกลัน่ จาํกดั (มหาชน)  
มูลค่างาน 219 ลา้นบาท  

3. โครงการก่อสร้างระบบท่อยอ่ยส่งก๊าซไปยงัโรงกลัน่บางจาก จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  มูลค่างาน 315 
ลา้นบาท  

4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  มูลค่างาน 
159.80 ลา้นบาท  

5. โครงการวางท่อส่งก๊าซเขา้สถานีบริการเอน็จีวี จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 241.73 ลา้นบาท 
(รวม 14 สถานี)  

6. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จากบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 130.99 ลา้นบาท 

นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริษทัฯ แสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดยการเขา้
ร่วมกบัพนัธมิตรเพ่ือเสนองานโครงการวางท่อระบบขนส่งนํ้ ามนัดิบ ในประเทศโอมาน และบริษทัฯ ยงัเสนองานใน
ประเทศเพ่ือนบา้น คือ สาธารณรัฐพม่า โดยไดรั้บงาน Long Term Contract for Piping and Steel Structural Works   และ
Steel Structure Support Flame for Wind Turbine บนแท่นขดุเจาะนํ้ามนั Yadana Complex จาก Total E&P Myanmar  

บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 73,333,319 บาท เพ่ือการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น และจาํนวน 
7,700,000 บาท เพ่ือรองรับโครงการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (TRC-WA1 ESOP) ท่ีไดจ้ดัสรรจริงเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 และเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2553   
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บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 329,999,589 
บาท 

ปี 2552   บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการขยายงานในต่างประเทศ โดยไดรั้บงานก่อสร้างท่อขนส่งนํ้ ามนั จาก
บ่อขดุเจาะนํ้ามนั 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center  ช่ือโครงการ Construction of Flow Line Rima Satellites 
Small Fields จาก Petrogas Rima LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน มูลค่าโครงการประมาณ 9.7 ลา้นโอมานเรียล หรือ
ประมาณ 25.2 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงดาํเนินโครงการโดยบริษทัยอ่ยช่ือ TRC & Al-Ghalbi LLC ซ่ึง TRC International 
Limited ถือหุน้ร้อยละ 60 ร่วมกบัพนัธมิตรโอมาน   สาํหรับงานในประเทศ บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการ
ขนาดใหญ่ 3 โครงการ ดงัน้ี   

1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซเพ่ือต่อขยายระบบท่อ หินกอง ระยะท่ี 2 จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 
267 ลา้นบาท  

2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1 Project จากบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน)  มูลค่าโครงการ 13.12 ลา้นเหรียญยโูร และ 433.8 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดร่้วมกบั Siemen Ltd. และ 
Siemens Pte. Ltd. ในลกัษณะ Consortium มูลค่างานของบริษทัฯ 251.70 ลา้นบาท 

3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมแรงดนัและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จาก
บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั  มูลค่าโครงการ 130 ลา้นบาท 

บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ งบริษัท ไทยเพรสเซอร์เวสเซิล แอนด์ สตีลเวิร์ค จาํกัด   ในสัดส่วนร้อยละ 40     
ร่วมกบับริษทั เจตาแบค จาํกดั เพ่ือใชเ้ป็นฐานการผลิตและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะข้ึนรูปต่างๆ  

ปี 2553 บริษทัฯ และTRC International Limited บริษทัยอ่ยท่ีประเทศฮ่องกงขายหุน้ท่ีถือทั้งหมดในบริษทั ราช
เพลิน จาํกดั ให้กบับริษทั มณียา เรียลต้ี จาํกดั มูลค่าขายรวม 57.13 ลา้นบาท ไดรั้บรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมจาํนวน 59.16 ลา้นบาท (รวมรายการกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21.23 ลา้นบาท)   

บริษทัฯ ไดรั้บงานขนาดใหญ่จากบริษทัในกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั คือโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเช่ือมต่อระหว่างท่อก๊าซหลกัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ไปยงัท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าขนาด
เลก็ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั(Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จาํนวน 7 โครงการ คิด
เป็นมูลค่างาน 831,000,000 บาท และ 4,745,000 เหรียญสหรัฐ   

เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนชาํระแลว้ สาํหรับหุ้นเพ่ิมทุนใหม่ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (TRC-WA1) คร้ังท่ี 1  ตามโครงการ Employee Stock Options (“ESOP”) 
จาํนวน 668,500 หุน้ ทาํให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระ
แลว้ 330,668,089 บาท  

ปี 2554          

พฒันาการด้านธุรกรรมภายในประเทศ 

 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการโครงการขนาดใหญ่ ดงัน้ี 

1. โครงการของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ เจพี จาํกัด  นอกจากการดาํเนินการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเช่ือมต่อระหวา่งท่อก๊าซหลกัของปตท.ไปยงัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ หรือ SPP 
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ต่อเน่ืองจากปีก่อนแลว้  ในปีน้ีบริษัทฯ ได้เร่ิมโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยงัโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ IPP  มูลค่างาน 1,185,000,000 บาท และ 16,345,000 เหรียญสหรัฐ ท่ีเคยไดรั้บ 
LOI ตั้งแต่ปี 2553  

2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 
722,500,000 บาท  

3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location  จากบริษทั 
ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด  และ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน) มูลค่างาน 
144,000,000 บาท และ 58,000,000 บาท ตามลาํดบั 

 บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างงานขนาดใหญ่ในปี 2554 คือ โครงการรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานผลิตเอทานอล กาํลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั ในส่วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant 
Outside Battery Limit: OSBL) มูลค่างาน 2,465 ลา้นบาท    จากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั    ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีบริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดัเขา้ไปร่วมลงทุน 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไดท้ยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (TRC-
WA1)   รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเน่ืองจากปีก่อน โดยมีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ คร้ังท่ี 2 (วนัท่ี 30 
ธนัวาคม 2553 จดทะเบียนเพ่ิมทุนวนัท่ี 4 มกราคม 2554 ) คร้ังท่ี 3 (วนัท่ี 30 มีนาคม 2554)  คร้ังท่ี 4 (วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2554)  และคร้ังท่ี 5 (30 กนัยายน 2554)  จาํนวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเกิดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2-5 รวม 
2,890,250 หน่วย ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุน
ท่ีชาํระแลว้ 333,558,339 บาท  

พฒันาการด้านธุรกรรมต่างประเทศ 

จากความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ TRC & Al-Ghalbi LLC บริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ทาํให้
บริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ  จึงไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ยอีก 1 แห่งในสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน ช่ือ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุน้ร้อยละ 70   TRC Engineering LLC ไดรั้บงาน
ในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 3.08 ลา้นโอมานเรียล (ประมาณ 244 ลา้นบาท) ซ่ึงหน่ึงในสามโครงการคือ 
โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ท่ี
ดาํเนินการในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานดว้ย 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

บริษทัทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และ ธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน 
โดยบริษทัฯ อาจมีการเขา้ร่วมกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูรั้บเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเขา้ร่วมประกวด
ราคา รวมทั้งอาจมีการเขา้ร่วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม (Consortium) เพ่ือใชใ้นการเขา้ร่วม
ประกวดราคาและบริหารงานโครงการ 
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ลกัษณะงานท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั คือ   

1. งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) คือ งานท่ีลูกคา้จา้งทางบริษทัฯ ใหอ้อกแบบทางวิศวกรรม งานน้ี
เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้ 

2. งานจัดซ้ือ (Procurement) คือ งานการจดัหาวสัดุก่อสร้างตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ มาเพ่ือก่อสร้างและติดตั้งตาม
แผนดาํเนินงานท่ีวางไว ้บริษทัฯ มกัไดรั้บการวา่จา้งใหด้าํเนินการงานประเภทน้ีพร้อมกบังานก่อสร้าง 

3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลงัจากท่ีไดมี้การ
ออกแบบทางวิศวกรรมและจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management) คือ งานควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี
วางไว ้

5. งานพฒันาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการ
พฒันาและลงทุนในโครงการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

โดยลกูคา้อาจจา้งใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการในงานลกัษณะเดียว หรือ หลายลกัษณะประกอบกนั และบริษทัฯ อาจมี
การจา้งหรือดาํเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ 
เป็นพิเศษ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดงัน้ี 

1. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงาน
หลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังาน
และปิโตรเคมี เน่ืองจากบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมีเป็นอยา่งดี โดยในอดีตบริษทั
ฯจะทาํงานในส่วนของระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และไดเ้ขา้สู่
งานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือ ขา้มจงัหวดั (Cross-country pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ 
ดงัน้ี ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือ ขา้มจงัหวดั (Cross-country 
pipeline) ผา่นทางกิจการร่วมคา้ CPP-TRC ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม 
ไพพไ์ลน์ บูโร สาํหรับโครงการท่อก๊าซวงันอ้ย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก  และในปี 2549 ไดรั้บงานไดรั้บ
งานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติท่ีจงัหวดัสงขลา มูลค่างานรวม 540.4 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการ
เขา้ประกวดราคางานในการวางระบบท่ออ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ระบบท่อสาํหรับการขนส่งวตัถุดิบทางดา้นปิโตรเคมี 
และระบบท่อนํ้า เป็นตน้  

2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี บริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดย
บริษทัฯ อาจจะทาํการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกบัติดตั้งระบบวิศวกรรมสําหรับโรงงาน งานท่ี
บริษทัฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซ่ึง
บริษทัฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกบัพนัธมิตรขา้มชาติผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยีในการผลิต
ผลิตภณัฑต์ามความประสงคข์องลกูคา้แต่ละราย 
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3. ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเนน้การพฒันา
โครงการดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี  โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษา
ความเป็นไปได ้ และร่วมพฒันาโครงการ อาทิเช่น โครงการเข่ือนพลงังานไฟฟ้าสตึงนาํ ท่ีประเทศกมัพชูา 
โครงการลงทุนในสัมปทานขนาดใหญ่ เป็นตน้   

4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษทัฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ  โดยมีบริษทัยอ่ย 2 แห่งในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานเพ่ือรับงานก่อสร้างท่อยอ่ยขนส่งนํ้ามนัดิบ 
และงานรับเหมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน 

- บริษัท สหการวิศวกร จํากดั  

บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั (“สหการวิศวกร”) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเตด็เอน็จิเนียร่ิงส์ จาํกดั ก่อตั้งข้ึน
ในปี 2497 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คาํประกอบ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบนั
สหการวิศวกรประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ธุรกิจก่อสร้างทัว่ไป 2) ธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภค 3) ธุรกิจ
ก่อสร้างอาคาร และ 4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน โดยมีรูปแบบในการก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน อาคารพาณิชย  ์อาคาร
สถาบนัการศึกษา และงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ ซ่ึง สหการวิศวกร ให้บริการตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม
จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์  

กิจการของสหการวศิวกร เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2540   สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงินและ
เขา้สู่แผนฟ้ืนฟกิูจการในปี 2543  อยา่งไรกต็าม สหการวิศวกรไดด้าํเนินการฟ้ืนฟกิูจการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการเป็นผลสาํเร็จ 
และศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของสหการวศิวกร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547   

ในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุน้เดิมของสหการวศิวกรไดท้าํรายการแลกหุน้กบับริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) ทาํใหส้หการวศิวกรเป็นบริษทัยอ่ยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็นตน้ไป  

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2551 เพ่ือการเพ่ิมศกัยภาพและโอกาสในการเขา้ประมูลงาน สหการวศิวกรมีการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนจาก 160 ลา้นบาทเป็น 200 ลา้นบาท   

บริษทั สหการ ซีแลน (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ยของสหการวิศวกรไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทัและชาํระ
บญัชีกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 

ในปี 2554 สหการวศิวกรสามารถไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ คือ โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิต
เอทานอล มูลค่างาน 2,465 ลา้นบาท และช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ยงัไดรั้บงานเพ่ิมอีก 2 โครงการ คือ 

1. โครงการงานก่อสร้าง Civil Works for ABS VI ของบริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั มูลค่างาน 280 ลา้นบาท  

2. งานก่อสร้างอาคาร Pilot Flocculation & Drying ของบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 29 ลา้น
บาท 

สหการวศิวกรไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการจดัลาํดบัชั้นจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพิเศษ
หลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภมิูภาค การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหส้หการวศิวกรสามารถเขา้ร่วมประมูลท่ีมีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการ
ดงักล่าวได ้ นอกจากนั้นแลว้ ในเดือนมกราคม 2552 สหการวศิวกรยงัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ซ่ึงเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการทาํงานท่ีเทียบเท่าระบบสากล 
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99.99% 100% 40%

100%

60% 70%

(สาธารณรฐัสลุตา่นโอมาน)

ทนุชาํระแลว้ 10 เหรยีญฮอ่งกง

ทนุชําระแลว้ 1 เหรยีญสหรัฐอเมรกิา

TRC International 
Limited

(สาธารณรฐัเมอรเิชยีส)

(ฮอ่งกง)

TRC & Al-Ghalbi LLC

ทนุชาํระแลว้ 333.56 ลา้นบาท

ทนุชาํระแลว้ 11 ลา้นบาท
(ประเทศไทย)

บรษิทั ไทยเพรสเซอร ์
เวสเซลิ แอนด ์สตคีเวริค์ 

จํากดั

TRC Investment Limited

ทนุชาํระแลว้ 150,000 โอมานเรยีล ทนุชาํระแลว้ 250,000 โอมานเรยีล

(ประเทศไทย)

TRC Engineering
(สาธารณรฐัสลุตา่นโอมาน)

บมจ. ทอีารซ์ ีคอนสตรคัช ัน่
(ประเทศไทย)

บรษิทั สหการวศิวกร จํากดั

ทนุชาํระแลว้ 200 ลา้นบาท

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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โครงสร้างรายได้   

 

 

โครงสร้างรายได้ 
ดาํเนินการ

โดย 

% 
การถอื
หุ้น 

ของ
บริษทัฯ 

ปี 2552 ปี 2553  ปี 2554 

จํานวน
เงนิ 

(ลบ.) 
ร้อยละ 

จํานวน
เงนิ 

(ลบ.) 
ร้อยละ 

จํานวน
เงนิ 

(ลบ.) 
ร้อยละ 

1 รายได้จากการขายและให้บริการ         
 1.1 รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบท่อ บริษทัฯ  911.30 52.87 944.02 62.14 989.55 43.76 

  
TRC & Al 

Ghalbi  60.00% 138.28 8.02 267.83 17.63 281.25 12.43 

  
TRC 

Engineering 70.00% - - - - 28.51 1.26 

  
สหการ
วศิวกร 99.99% 2.47 0.14 - - - - 

    1,052.05 61.03 1,211.85 79.77 1,299.32 57.45 

 

1.2 รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วศิวกรรมและก่อสร้างสาํหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี 

บริษทัฯ  472.74 27.43 184.28 12.13 89.38 3.95 

 
1.3 รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโยธา สหการ

วศิวกร 99.99% 101.69 5.90 41.19 2.71 826.25 36.54 

 
1.4 รายไดจ้ากการขาย สหการ

วศิวกร 99.99% 6.96 0.40 - - 2.93 0.13 

 1.5 รายไดจ้ากการรับจา้งอ่ืน บริษทัฯ  61.21 3.55 14.18 0.94 
 

3.87 
 

0.17 

  
TRC 
Inter 

100.00% - - - - 6.07 0.27 

    61.21 3.55 14.18 0.94 9.94 0.44 
      รวมรายได้จากการขายและให้บริการ   1,694.65 98.32 1,451.50 95.55 2,227.80 98.51 

2 ดอกเบีย้รับ   3.10 0.18 4.00 0.26 10.88 0.48 

3 กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทร่วม TRC  
Inter 

 
100.00% 

 
- 

 
- 

 
59.03 

 
3.89 

 
- 

 
- 

  บริษทัฯ  - -  0.14 0.01 - - 

 รวมกาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในบริษทัร่วม   - - 59.17 3.90 - - 
4 รายได้อืน่   25.78 1.50 4.46 0.29 22.87 1.01 
 รวมรายได้ทั้งส้ิน   1,723.53 100.00 1,519.13 100.00 2,261.55 100.00 
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3.  การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วยธุรกิจ คือ หน่วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ หน่วยธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน และ
หน่วยธุรกิจต่างประเทศ  

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงาน
หลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กบับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังาน
และปิโตรเคมี เน่ืองจากบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมีเป็นอยา่งดี โดยในอดีตบริษทัฯ
จะทาํงานในส่วนของระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และไดเ้ขา้สู่งาน
วางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือ ขา้มจงัหวดั (Cross-country pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ ดงัน้ี 
ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือ ขา้มจงัหวดั (Cross-country pipeline) 
ผา่นทางกิจการร่วมคา้ CPP-TRC ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร 
สาํหรับโครงการท่อก๊าซวงันอ้ย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก  และในปี 2549 ไดรั้บงานไดรั้บงานโครงการวางท่อ
ก๊าซธรรมชาติท่ีจงัหวดัสงขลา มูลค่างานรวม 540.4 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการเขา้ประกวดราคางานใน
การวางระบบท่ออ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ระบบท่อสาํหรับการขนส่งวตัถุดิบทางดา้นปิโตรเคมี และระบบท่อนํ้า เป็นตน้ 

2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ อาจจะทาํการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกบัติดตั้งระบบวิศวกรรมสาํหรับโรงงาน งานท่ีบริษทัฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจปิโตรเคมี ซ่ึงบริษทัฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือหาบริษทัมาสนับสนุน
เทคโนโลยท่ีีจาํเป็นสาํหรับการเสนอตวัเขา้ประกวดราคาได ้

3. ธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน ซ่ึงเป็นหน่วยธุรกิจท่ีจดัตั้งเพ่ิมข้ึนในปี 2550 โดยจะมุ่งเนน้การพฒันาโครงการ
ดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี  โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้
และร่วมพฒันาโครงการ อาทิเช่น โครงการเข่ือนพลงังานไฟฟ้าสตึงนมั ท่ีประเทศกมัพชูา โครงการโรงไฟฟ้าขนาด
เลก็ เป็นตน้   

4. ธุรกิจต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯจะขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรทั้งในและต่างประเทศ  
ในงาน Pipeline, Fabrication & Modular Construction และ Turnkey Water Desalination  หรือ Sea Water Reverse 
Osmosis (เปล่ียนนํ้าทะเลเป็นนํ้าจืด) 

  

3.1    ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

- อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม   

การลงทุนและการดาํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) รวมถึง
การจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น ปัจจุบนับริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นผูรั้บซ้ือ จดัจาํหน่าย และ
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เป็นเจา้ของ รวมถึงผูบ้ริหารและพฒันาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ โดยระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเยตากุน 
สหภาพพม่า ท่ีชายแดนไทย- พม่า เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

สาํหรับระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาตินั้น นอกเหนือจาก ปตท. ท่ีเป็นผูล้งทุนและดาํเนินการแลว้นั้น มี
เพียงบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง ปตท. กบั Suez-Tractebel S.A. แห่ง
ประเทศเบลเยี ่ยม และบริษทั ทุนลดาวลัย  ์จาํกดั  เพ่ือดาํเนินธุรกิจพฒันาและก่อสร้างระบบท่อย่อยเพื่อขนส่งและจัด
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติใหก้บัลกูคา้ในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 มีความยาวรวมประมาณ 3,562 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,412 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล
ความยาวประมาณ 2,150 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 853 
กิโลเมตร ท่ีเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัลกูคา้อุตสาหกรรม)  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ประเมินการบริโภคพลงังานรวมของประเทศ
ในปี 2554 พบว่า ก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นพลงังานท่ีมีสัดส่วนการใชม้ากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44 ของการใชพ้ลงังานรวม
ทั้งหมด โดยปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติในปี 2554 อยูท่ี่ระดบั 4,158 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 เม่ือเทียบ
กบัปี 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 4,039 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนไม่มากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา
การเพ่ิมข้ึนในปีท่ีผ่านๆ มา เน่ืองจากในปี 2554 เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์เร่ิมจากช่วงตน้ปีเกิดเหตุการณ์
แผน่ดินไหวและสึนามิในประเทศญ่ีปุ่นท่ีส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจของไทย และในช่วงปลายปีเกิด
ภยัพิบติัอุทกภยัในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซ่ึงส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งต่อภาคขนส่งและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี จาํนวน 7 แห่ง ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากนํ้าท่วม จนไม่สามารถดาํเนินการผลิตได ้

อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาสัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบวา่ ก๊าซธรรมชาติถูกใชเ้ป็น
เช้ือเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 60    รองลงมาใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 21 ใชใ้นภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 14  และร้อยละ 6 ถกูใชใ้นภาคขนส่ง (NGV) 

ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นผลมาจากการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง 
โดยเฉพาะการใชเ้พ่ือเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 32.4 ของปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติทั้งหมด 
เน่ืองจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยท่ี 6 ของ ปตท. กาํลงัการผลิต 800 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ไดเ้ร่ิมดาํเนินการผลิตตั้งแต่
ปลายปี 2553 ต่อเน่ืองถึงการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดต้ลอดทั้งปี 2554 และหากพิจารณาการใชก๊้าซธรรมชาติสาํหรับเป็นเช้ือเพลิง 
พบว่า การใชเ้พ่ือเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.2 และการใชเ้พ่ือเป็นเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ์
(NGV) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.9 ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช ้NGV ในรถยนตเ์พ่ือทดแทนการใชน้ํ้ ามนั 
รวมถึงการส่งเสริมให้มีการขยายสถานีบริการ NGV เพ่ือรองรับความตอ้งการของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2554 มี
สถานีบริการ NGV ทัว่ประเทศ 463 สถานี เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 ท่ีมีเพียง 425 สถานี แบ่งเป็นสถานีบริการท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 233 สถานี และต่างจงัหวดั 230 สถานี  ในขณะท่ีการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือการผลิตไฟฟ้า
ลดลงร้อยละ 8.5 เป็นผลมาจากความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีลดลง จากเหตุการณ์ภยัพิบติัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2554 ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการบริโภคไฟฟ้าของประเทศ 
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 แนวโน้ม 

สนพ. คาดการณ์ปริมาณความตอ้งการใช้ก๊าซธรรมชาติปี 2555 อยู่ท่ีระดบั 4,412  ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 6.1 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยปี 2555 มีแนวโน้มปรับตวัดีกว่าปี 2554 ท่ีขยายตวัเพียงร้อยละ 1.5 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) คาดวา่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัในช่วงร้อยละ 4.5-5.5 
โดยมีแรงสนบัสนุนนโยบายเศรษฐกิจเชิงกระตุน้ของรัฐบาล รวมถึงมาตรการเยียวยาฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภยั และ
การลงทุนในดา้นการบริหารจดัการนํ้า ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ   

จากการคาดการณ์สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบว่า ก๊าซธรรมชาติจะถูกใช้เป็น
เช้ือเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 58   ใชใ้นโรงแยกก๊าซธรรมชาติร้อยละ 21   ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 14   และภาค
ขนส่ง (NGV) ร้อยละ 7 โดยในปี 2555 การใชก๊้าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.4 เน่ืองจากนโยบาย
ส่งเสริมการใช ้NGV ของภาครัฐ ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.1 โรงแยกก๊าซธรรมชาติมีแนวโนม้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.1 และภาคการผลิตไฟฟ้ามีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.1   

การประเมินความตอ้งการก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นช่วงปี 2553 – 2557 คาดวา่ความตอ้งการก๊าซธรรมชาติจะ
ขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 6 ต่อปี อยูท่ี่ระดบั 4,821 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนัในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 
และความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในภาคการผลิตไฟฟ้าตามแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2553 – 2573 (Power Development Plan 2010: PDP 2010) เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเลก็ (SPP) ในระยะยาวตั้งแต่ปี 2558 – 2573 คาดวา่ความตอ้งการก๊าซ
ธรรมชาติจะเพ่ิมข้ึนถึงระดบั 5,542 ลา้นลกูบาศกฟุ์ตต่อวนัในปี 2573 หรือขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 1 ต่อปี  

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) มีความเห็นชอบแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติระยะยาว เพ่ือ
รองรับความตอ้งการก๊าซธรรมชาติท่ีจะเพ่ิมข้ึนทั้งจากภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง  โดย ปตท. มี
แผนในการจดัหาก๊าซธรรมชาติเพ่ิมเติมทั้งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่จากอ่าวไทย และจากประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ 
แหล่งก๊าซธรรมชาติไพลิน แหล่งก๊าซธรรมชาติในสหภาพพม่า แหล่งก๊าซธรรมชาติในเขตพื้นท่ีร่วมไทย-กมัพชูา และแหล่ง
ก๊าซธรรมชาตินาทูน่า ในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งมีแผนนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ิมเติม เพ่ือป้องกนัการขาด
แคลนก๊าซธรรมชาติในบางช่วงเวลา  

กพช.เห็นชอบการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 
คร้ังท่ี 1 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติและแผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตาม PDP 2010 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนใหโ้รงไฟฟ้า SPP ระบบ Cogeneration มีการกระจายตวัไปยงัพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการขยายการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและขนส่งในส่วนภูมิภาค โดยมีการขยายเพ่ิมโครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไดแ้ก่ โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครราชสีมา วงเงินลงทุนประมาณ 16,000 ลา้น
บาท โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค ์วงเงินลงทุนประมาณ 23,000 ลา้นบาท โครงการวางท่อก๊าซ
ธรรมชาติบนบกจากชายแดนไทย – พม่า (BVW#1) วงเงินลงทุนประมาณ 680 ลา้นบาท และโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
บนบกโรงไฟฟ้าโรจนะ วงเงินลงทุน 993 ลา้นบาท  ทั้งน้ีการทบทวนแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติดงักล่าว จะทาํ
ใหเ้งินลงทุนปรับเพ่ิมข้ึนประมาณ 34,595 ลา้นบาทจากวงเงินลงทุนเดิมท่ีเคยไดรั้บอนุมติัไปแลว้ เป็น 199,672 ลา้นบาท ซ่ึง
จะทาํใหส้ามารถเพ่ิมกาํลงัการส่งก๊าซธรรมชาติไดสู้งสุดเป็น 7,520 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ซ่ึงจะรองรับความตอ้งการก๊าซ
ธรรมชาติไดถึ้งปี 2569  
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หากพิจารณาจากแผนการลงทุน 5 ปี (2555-2559) ของปตท. วงเงินรวม 375,996 ลา้นบาท พบวา่ การลงทุน
ส่วนใหญ่ปรับเปล่ียนเป็นการร่วมทุนและลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุน้ 100% เพ่ือขยายธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ รวมทั้ง
ขยายความสามารถในการนาํเขา้เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน ประมาณ 179,168 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด สาํหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จะอยูท่ี่ประมาณ 119,070 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 33 ซ่ึงโครงการหลักประกอบด้วยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 4 (ระยอง-แก่งคอย) 
โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงันอ้ย- นครสวรรค ์และโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติแก่งคอย-นครราชสีมา 
ตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544-2554 (ปรับปรุงเพ่ิมเติม) 

แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท.  (ปี 2555-2559) 

                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธุรกจิ 2555 2556 2557 2558 2559 รวม % 

ก๊าซธรรมชาติ      27,163 31,831 35,812 16,653 7,611 119,070 33% 

นํ้ามนั 4,647 9,861 11,115 16,376 7,096 49,095 14% 

สาํนกังานใหญ่และอ่ืน ๆ 4,165 2,513 2,203 1,239 543 10,663 3% 

ร่วมทุนและลงทุนในบริษทั
ลกูท่ีถือหุน้ 100% 

55,492 41,279 32,383 26,880 23,134 179,168 50% 

รวม 91,467 85,484 81,513 61,148 38,384 357,996 100% 

      ท่ีมา : สารสนเทศของปตท. ท่ีรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2554 

สรุปแนวโนม้อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติในระยะสั้นช่วง 5 ปีขา้งหนา้ ยงัคง
มีอตัราการเติบโตสูงข้ึนในระดบัคงท่ีสาํหรับโครงการลงทุนใหม่ ๆ  เพ่ือใหส้อดรับกบัแผนการจดัหาก๊าซธรรมชาติและการ
ขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีปรับตวัสูงข้ึนตามการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพ่ือเช่ือมต่อไปยงัโรงไฟฟ้าท่ี
ใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า อาทิ โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration มีแนวโนม้ขยายตวัสูงข้ึน เพ่ือรองรับ
แผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตามแผน PDP 2010   

นอกจากน้ี อุตสาหกรรมการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มท่ีจะมีการขยายตวัอย่างมีนัยสําคัญใน
โครงการท่ีเก่ียวกบังานปรับปรุงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายก๊าซของปตท. เขา้สู่ระบบท่อประธานเดิม 
เช่นงานติดตั้ง Gas Compressor Station ภายในสถานีก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โครงการเช่ือมต่อท่อยอ่ยเขา้กบัท่อ
ประธานเพ่ือเพ่ิมความดนัใหก้บัระบบท่อ และโครงการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบท่อประธานเดิมท่ีเร่ิมจะหมดอายกุาร
ใชง้านลงใหส้ามารถนาํมาใชง้านไดอี้กอยา่งปลอดภยั เป็นตน้ 

ในปี 2555 บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การขยายตลาดการรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงักลุ่ม
ลูกคา้โรงไฟฟ้าทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเลก็ (SPP) ตามแผน PDP 2010  
โดยจะมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) ระบบ Cogeneration ท่ีผา่นความเห็นชอบขอ้เสนอการรับซ้ือ
ไฟฟ้าของคณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) สาํหรับการจดัหาไฟฟ้าในช่วงปี 2558 – 2564 จาํนวน 22 โครงการ 
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ปริมาณไฟฟ้ารวม 1,980 เมกะวตัต ์ ซ่ึงผูผ้ลิตไฟฟ้าท่ีไดรั้บการเห็นชอบเหล่าน้ีเป็นอีกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีมีความสาํคญักบั
บริษทัฯ นอกเหนือจาก ปตท. ซ่ึงเป็นลกูคา้หลกัของบริษทัฯ ในปัจจุบนั 

 

- อุตสาหกรรมก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมและพลงังาน 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2554 โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินมูลค่าการลงทุนดา้น
ก่อสร้างโดยรวม ณ ราคาปีปัจจุบนั อยู่ท่ี 846,000 ลา้นบาท ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4 เทียบกบัปี 2553 ท่ีมูลค่า 801,333 
ลา้นบาท ซ่ึงขยายตวัร้อยละ 9.4 ขณะท่ีมูลค่าการลงทุนดา้นก่อสร้างโดยรวม ณ ราคาคงท่ี หดตวัลงร้อยละ 2.8 เทียบกบัปี 
2553 ท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8  

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในปี 2554 ขยายตวัในอตัราท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยเป็นผลมาก
จากการก่อสร้างภาครัฐท่ีหดตวัลง โดยเฉพาะในไตรมาสสุดทา้ยของปีท่ีหดตวัถึงร้อยละ 15.9 เน่ืองจากความล่าชา้ในการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2555 และการลดลงของการเบิกจ่ายงบประมาณภายใตโ้ครงการแผนปฏิบติัการไทย
เขม้แข็ง 2555 (TKK 2555) ซ่ึงโครงการส่วนใหญ่ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จหรือใกลจ้ะแลว้เสร็จ และถึงแมก้ารก่อสร้าง
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม จะยงัมีการขยายตวัต่อเน่ืองจากปลายปี 2553 เพ่ือขยายกาํลงัการผลิต
รองรับความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนจากการฟ้ืนตวัตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมไดรั้บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ภยัพิบติัแผ่นดินไหวและ     สึนามิในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงทาํให้การลงทุนเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต
บางส่วนชะลอออกไป ประกอบกบัในช่วงปลายปีประเทศไทยเกิดภยัพิบติัอุทกภยักระจายตวัเป็นวงกวา้งและเป็นเวลานาน
ทั้งในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของ
ประเทศ ซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีฉุดร้ังใหก้ารเติบโตภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยขยายตวัลดลงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้

 แนวโน้ม 

ภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปี 2555 โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการลงทุนดา้น
ก่อสร้างโดยรวม ณ ราคาปีปัจจุบนั มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.2 – 14.5 จากปีก่อน โดยมีมูลค่า 949,000 – 
969,000 ลา้นบาท ขณะท่ีมูลค่าการลงทุนดา้นก่อสร้างโดยรวม ณ ราคาคงท่ี อาจมีอตัราการขยายตวัประมาณร้อยละ 6.9 – 
8.9 โดยเป็นผลมากจากการก่อสร้างภาครัฐท่ีอาจขยายตวัร้อยละ 8.5 – 10.5 ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนอาจขยายตวัร้อยละ 
5.5 – 7.5  

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างหลงัจากท่ีประเทศไทยไดเ้ผชิญกบัวิกฤตอุทกภยัอย่างหนักหนาสาหัสในปี 
2554 นั้น ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมากต่อแนวโนม้อุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2555 โดยโครงการก่อสร้างท่ี
เก่ียวกบัปัญหานํ้ าท่วม กลายมาเป็นโครงการหลกัท่ีไดรั้บความสนใจทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่วา่จะเป็นการลงทุน
เพ่ือซ่อมแซมความเสียหายจากผลกระทบของสถานการณ์นํ้าท่วมของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการลงทุนเพ่ือป้องกนั
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตของภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยคาดวา่ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2555 มีแนวโนม้
ปรับตวัเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการขยายตวัของการลงทุนดา้นการก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณปี 2555 
ในส่วนงบลงทุนกวา่ 2,500,000 ลา้นบาท พบวา่  ร้อยละ 75 ของงบลงทุนเป็นงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างทั้งส้ิน 
โดยคาดวา่การก่อสร้างภาครัฐจะใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนดา้นการบริหารจดัการนํ้า เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากอุทกภยั



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 26 ‐ 
 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงการบูรณะซ่อมแซมและฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีไดรั้บความ
เสียหายจากภาวะนํ้าท่วมในปีท่ีผา่นมา  

การก่อสร้างภาคเอกชน โดยเฉพาะการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บความเสียหายจากนํ้าท่วมแลว้ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดวา่การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม
จะเนน้หนกัไปท่ีอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วน หลงัจากท่ีหยดุชะงกัไปเน่ืองจากผลกระทบของเหตุภยัพิบติัในประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงคาดวา่การลงทุนเพ่ือขยายการกาํลงัผลิตจะเพ่ิมมากข้ึน  ในขณะท่ีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอกชน โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP)  มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ทั้งการก่อสร้างเพ่ือสอดรับกบั
แผนการขยายโรงไฟฟ้าใหม่ตาม PDP 2010 และเพ่ือรองรับความตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ือพิจารณา
ถึงเหตุการณ์อุบติัภยัธรรมชาติกรณีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ของประเทศญ่ีปุ่นนั้น ทาํให้ความเป็นไปไดใ้นการพฒันา
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ภายในประเทศยงัไม่มีความชดัเจนในระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

นอกจากน้ี การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล มี
แนวโน้มปรับตวัเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน (Renewable Energy 
Development Plan: REDP) ระยะเวลา 15 ปี (2551 – 2565) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบจาก
ต่างประเทศ และเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสถียรภาพใหก้บัผลผลิตทางการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายปริมาณการผลิต/การใชเ้อ
ทานอลในปี 2555 – 2559 เฉล่ียวนัละ 6.20 ลา้นลิตร และในปี 2560-2565 เฉล่ียวนัละ 9.00 ลา้นลิตร ขณะท่ีปริมาณการผลิต/
การใชไ้บโอดีเซล เป้าหมายเฉล่ียวนัละ 3.64 ลา้นลิตร ในปี 2555 – 2559 และเฉล่ียวนัละ 4.50 ลา้นลิตร ในปี 2560-2565 

สถานการณ์ตลาดเอทานอลในปี 2555 มีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน สาเหตุมาจากการยกเลิกการใชน้ํ้ ามนัเบนซิน 
91 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 และนโยบายเรียกเกบ็เงินเขา้กองทุนนํ้ามนัเช้ือเพลิงอีกคร้ัง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ตั้ งแต่วนัท่ี 16 มกราคม 2555 ส่งผลให้ความตอ้งการใช้เอทานอลเพ่ือผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์เพ่ิมมากข้ึน โดยคาดการณ์ 
ปริมาณความตอ้งการใชเ้อทานอลภายในประเทศจะอยูท่ี่ระดบั 1.8 ลา้นลิตรต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 1.3 
ลา้นลิตรต่อวนั ในขณะท่ีกาํลงัการผลิตเอทานอลรวมในประเทศจะเพ่ิมข้ึนเป็น 4.3 ลา้นลิตรต่อวนั เน่ืองจากจะมีโรงานเอทา
นอลใหม่เปิดดําเนินการอีก 5 โรง อย่างไร ก็ตาม ปริมาณการผลิตจริงนั้ น  ยงัคงข้ึนอยู่กับปริมาณความต้องการ
ภายในประเทศและราคาวตัถุดิบเป็นหลกั โดยผลผลิตเอทานอลบางส่วนจะจดัเก็บเป็นสตอ็กของผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ
นํ้ ามนั ส่วนท่ีเหลือจะผลกัดนัเพ่ือการส่งออกไปต่างประเทศ ซ่ึงตลาดท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศอาเซียน เน่ืองจากประเทศไทยมีความพร้อมทางดา้นวตัถุดิบพืชพลงังาน จึงมีความไดเ้ปรียบและมีศกัยภาพใน
การเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกเอทานอลในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งการเปิดเสรีการคา้เอทานอลในระยะยาวจะเป็น
กลไกหน่ึงท่ีจะทาํใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง (Hub) การผลิตและการคา้เอทานอลในภมิูภาคน้ีไดใ้นอนาคตต่อไป 

สถานการณ์ตลาดไบโอดีเซลในปี  2555 มีแนวโน้มปรับตวัเพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากมาตรการบงัคบัใชไ้บโอ
ดีเซล B5 ทัว่ประเทศท่ีเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 ส่งผลให้ความตอ้งการใชไ้บโอดีเซลเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย  
โดยทิศทางในการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลในอนาคต    ภาครัฐยงัคงท่ีจะผลกัดนัการขยายการผลิตปาลม์
นํ้ามนั เพ่ือรองรับการผลิตนํ้ามนัไบโอดีเซลท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนการใชน้ํ้ ามนัดีเซล ดงันั้นภาคเอกชนจึงควรเร่งผลกัดนัการ
พฒันาคุณภาพนํ้ ามนัไบโอดีเซลและผลกัดนัการเพ่ิมปริมาณการใชน้ํ้ ามนัปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลอย่างต่อเน่ืองใน
อนาคต โดยเร่งผลกัดนัใหน้ํ้ ามนัไบโอดีเซลท่ีมีการเพ่ิมส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100  (ไบโอดีเซลบริสุทธ์ิ) สามารถผลิต
และจาํหน่ายไดใ้นเชิงพาณิชยท์ัว่ประเทศ และเร่งปรับปรุงคุณภาพในการผลิตพลงังานทางเลือก เพ่ือให้สามารถผลิต
นํ้ามนัไบโอดีเซลคุณภาพสูงและมีมูลค่าเพ่ิมสูงได ้
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อย่างไรก็ตาม แมว้่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโนม้ขยายตวั แต่ยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
ทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ปัจจยัเส่ียงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ปัจจยัทางการเมืองท่ีอาจ
ส่งผลต่อการดาํเนินการโครงการก่อสร้างภาครัฐ ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล และความชดัเจนของ
นโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน รวมถึงความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนต่อความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากปัญหาภยัพิบติัใน
อนาคตและความชัดเจนของมาตรการดา้นการบริหารจัดการนํ้ าของรัฐบาล ในขณะท่ีปัจจัยดา้นตน้ทุนการก่อสร้างมี
แนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน ทั้งจากราคานํ้ามนั ราคาวสัดุก่อสร้าง และการปรับข้ึนค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าตามนโยบาย
ของรัฐบาล (ปรับข้ึนเป็น 300 บาท กาํหนดใชใ้นพ้ืนท่ี 7 จงัหวดั และจงัหวดัอ่ืนๆ จะปรับข้ึนร้อยละ 39.5) รวมถึงการปรับ
โครงสร้างภาษีนิติบุคคล สําหรับประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ยงัคงเป็นประเด็นสําคญัท่ีตอ้งติดตาม ซ่ึงอาจเป็น
ขอ้จาํกดัในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีจะสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมตน้นํ้า ในอนาคต
ได ้

3.2    กลยุทธ์การแข่งขัน 

กลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมคุณภาพของงานให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์กาํหนด และ ดาํเนินการส่งงานใหต้รงตามกาํหนดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจกบัลกูคา้  

2. ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความรู้และประสบการณ์การทาํงาน
ภาคปฏิบติัในงานวิศวกรรมมากกวา่ 20 ปี และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ทาํให้
สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทาํงานของวศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการอีกต่อหน่ึง 

3. ผลงานในอดีต  ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตท่ีไดรั้บมอบหมายในงานโครงการจาํนวนมาก 
ประกอบกบัความสําเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ และงานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหรรมพลงังานและปิโตรเคมี ในลกัษณะ Turn-key และการ
ขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจต่างประเทศ ทาํให้ลูกคา้จาํนวนมากให้ความเช่ือถือและไวว้างใจ การกลบัมาใช้
บริการของบริษทัฯ อีก  รวมทั้งไดแ้นะนาํต่อไปยงัลกูคา้อ่ืน ๆ ดว้ย 

4. ความสามารถของบุคลากร บริษทัฯ มีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีดาํเนินการอยูจ่าํนวนมากทาํ
ใหส้ามารถใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพท่ีดี โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพ
ไวแ้ละสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการฝึกอบรมอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพ่ือเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น การผนึกกาํลงักบัพนัธมิตรผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยกีารผลิตผลิตภณัฑท์างดา้นปิโตรเคมี เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา และการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างประเทศเพื่อขยายงานออกสู่
ต่างประเทศ 
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3.3    กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

สาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและ
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และ
บริษทัเอกชนท่ีอยูใ่นธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยูต่าม
นิคมท่ีท่อก๊าซสามารถเดินทางไปถึงได ้เช่น กลุ่มบริษทั ปตท. จาํกดั  (มหาชน) และ บริษทัท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด เป็นตน้ 

ส่วนบริษทั สหการวิศวกร จาํกัด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึงให้บริการประชาชน
ทางดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน เป็นตน้  รวมถึงบริษทัภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์พลงังาน และปิโตรเคมี 

 

3.4    การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 บุคลากร 

เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลกั ทาํใหจ้าํนวนบุคลากรท่ีตอ้งใชข้ึ้นอยูก่บัขนาดของโครงการท่ี
จะไดรั้บคดัเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดัจา้งวิศวกรและพนกังานประจาํในระดบั
ท่ีเหมาะสมกบัประมาณการรายไดข้องบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งพนักงานหรือช่างเช่ือมจาํนวนมาก โดย
บริษทัฯ จะจดัเตรียมกลุ่มพนกังานจาํนวนหน่ึง (Standby Team) ซ่ึงรวมถึงช่างเช่ือมจาํนวนหน่ึงไวใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหา
ฉุกเฉินท่ีทางพนกังานในแต่ละโครงการขาดไปชัว่คราวเท่านั้น  

จากการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ของกลุ่มบริษทัฯ  ในช่วงปี 2553-2554 จึงไดมี้การว่าจา้งพนกังาน
ประจาํในส่วนงานต่าง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาํแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบติัการ รวมถึงฝ่าย
จดัซ้ือ เพ่ือรองรับการบริหารงานขนาดใหญ่ในมือ  

 แหล่งเงนิทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการใชน้โยบายการขอเงินทุนประเภทสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนั
การเงิน เป็นรายโครงการไป อีกทั้งในบางกรณีอาจใชว้ิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมคา้ เพ่ือเขา้ดาํเนินงาน โดยร่วมกบั
คู่สัญญาเพื่อร่วมกนัสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้าง  

 ผู้รับเหมาช่วง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในงานบางส่วนท่ีบริษทัไม่มีความชาํนาญ หรือช่วงเวลาท่ีมี
ปริมาณงานเกินกวา่กาํลงัคน  โดยจะพิจารณาเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความ
พร้อมของบุคลากรและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนดรายละเอียดในการจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือ
ใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ทาํกบัลูกคา้ (Back-to-back) ทั้งในเร่ืองการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพ การตรวจรับงาน และ
ค่าปรับ เป็นตน้ โดยการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2550 ช่วยเสริมการทาํงานของบริษทัฯ ใน
ดา้นงานโยธา ซ่ึงสหการวศิวกรมีความชาํนาญ  
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 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานก่อสร้าง
พ้ืนฐาน สาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่องานก่อสร้าง บริษทัฯ จะทาํการเช่าเพ่ือนาํมาใชใ้นแต่ละโครงการ
ตามความตอ้งการ อีกทั้ง การท่ีสหการวศิวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขดุ รถแทรกเตอร์ 
เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใชร่้วมกนัได ้ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 วตัถุดบิ  

โดยทัว่ไป วตัถุดิบในการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. วัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการ
ก่อสร้างทั้งหมด เช่น ท่อ วาลว์ เป็นตน้ เน่ืองจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานอยู ่มกัมี
การกาํหนดรายละเอียดของวสัดุท่ีใชจ้ากเจา้ของโครงการ ทาํใหใ้นบางคร้ัง บริษทัฯ ตอ้งซ้ือวสัดุดงักล่าว
จากตวัแทนจาํหน่าย หรือผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบริษทัในประเทศไทยหรือบริษทัต่างประเทศ 
แลว้แต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแลว้ เจา้ของโครงการมกักาํหนดรายละเอียดของวสัดุให้สามารถ
เลือกใชสิ้นคา้ไดม้ากกวา่หน่ึงบริษทั และบริษทัฯ  มกัจะมีการต่อรองและขอการยนืยนัราคาจากตวัแทน
จาํหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนยืน่ประกวดราคา และใหค้งราคาดงักล่าวไวช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

2. วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น 
ลวดเช่ือม อิฐ กระดาษทราย เป็นตน้ บริษทัฯ  จะมีการซ้ือวสัดุดงักล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการ
ซ้ือตามบริษทัคู่คา้ท่ีซ้ือขายกนัมาเป็นประจาํ หรืออาจมีการซ้ือจากร้านคา้ตามหน้างานบา้งตามความ
จาํเป็น  

 

3.5    งานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยสรุปดงัน้ี 
 

 จาํนวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ 
 (ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 13 2,834.56 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 1 1,683.04 
TRC Engineering LLC 3 151.07* 
TRC & Al-Ghalbi LLC  1 22.15* 
มูลค่างานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยงัไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 18 4,690.82 

* หมายเหตุ ในท่ีน้ี มูลค่างานท่ีเหลือของ TRC Engineering LLC และ TRC & Al-Ghalbi LLC คาํนวณจากร้อยละ 70 และ 60 ของมูลค่า
งานท่ีเหลือทั้งหมดตามลาํดบั ซ่ึงเป็นตามสดัส่วนการถือหุน้ของ TRC International Limited ในแต่ละบริษทั  
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- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ทีเ่หลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

หน่วยธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ 
1. โครงการเดินท่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยงัโครงการ 
IPP ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจ
พี จาํกดั (มูลค่างาน 1,185 
ลา้นบาท และ 16.345 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั 1,696.96 1,528.83(2) ต.ค.54-มิ.ย.56 

2. PTTAR-IRPC 
Multiproduct Pipeline 

E,P,C บริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 722.50 614.13 ก.ค.54-ธ.ค.55 

3.-8. โครงการเดินท่อก๊าซ
ธรรมชาติไปยงัโครงการ 
SPP 7 โครงการของกลุ่ม
บริษทั กลัฟ์  เจพี จาํกดั 
(รวม 6 สญัญา มูลค่ารวม 
831 ลา้นบาท และ 4.745 
ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั 987.86 482.00(2) ต.ค.53-ก.ย.56 

9. โครงการก่อสร้างวางท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติชนิด 
HDPE ตามกาํหนดการและ
อตัราจา้งเหมา 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

144.00 136.80 พ.ย.54-ต.ค.56 

10. โครงการก่อสร้างวางท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติชนิด 
HDPE ตามกาํหนดการและ
อตัราจา้งเหมา 

E,P,C บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั 

58.00 55.10 พ.ย.54-ต.ค.56 

11. I1 and PTT Piperack 
Modification Project 

E,P,C บริษทั โกลว ์เอสเอสพี3 จาํกดั 23.08 14.00 พ.ย.54-มี.ค.55 

12. TPP Piperack Extension 
(State#1) 

E,P,C - บริษทั บางกอกอินดสัเทรียล
แก๊ส จาํกดั  
- บริษทั ไทยอินดสัเทรียลแก๊ส 
จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทั วินิไทย จาํกดั (มหาชน) 

15.71 2.61 ก.ย.54-ธ.ค.54 

รวม 3,648.11 2,833.47  
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ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ทีเ่หลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

หน่วยธุรกจิรับเหมาตดิตั้งระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
Revamp Onshore 
Compressor Station No.1 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 273.59 1.09 ส.ค.52-ก.ย.55 

รวม 273.59 1.09  
รวมงานในมอืทั้งส้ิน 13 โครงการ 3,921.70 2,834.56  

 
- บริษัท สหการวศิวกร จํากดั 

   

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ทีเ่หลอื

โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

โครงการอุบล เอธานอล   
งานรับเหมาก่อสร้าง   
โรงงานผลิตเอทานอล 
กาํลงัผลิต 400,000 ลิตร 
ต่อวนั 

E,P,C บริษทั อุบล ไบโอ เอธานอล 
จาํกดั 

2,465.28 1,683.04 เม.ย.54-ต.ค.55 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 1 โครงการ 2,465.28 1,683.04  
 

- TRC & Al-Ghalbi LLC (สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) 

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ทีเ่หลอื

โดยประมาณ
(3) (ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

Construction of Flow 
Lines Rima Satellites 
Small Fields (มูลค่างาน
ประมาณ 9.7 ลา้น 
โอมานเรียล) 

E,P,C Petrogas Rima LLC   
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

724.27 36.91 พ.ค.52-พ.ค.55 

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 1 โครงการ 724.27 36.91  
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- TRC Engineering LLC (สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน) 

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

มูลค่างาน 
ทีเ่หลอื

โดยประมาณ
(3) (ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. Pipe Line Project 
(มูลค่างานประมาณ 1.55 
ลา้นโอมานเรียล) 

E,P,C PTTEP Oman Company 
Limited 

122.57 101.62 ส.ค.54 -ธ.ค.55 

2. HDPE Installation for 
flow Line and Pipe Line 
Shams-16 Munhamir-1&2 
flow Line and Munhamir 
Crude Export (มูลค่างาน
ประมาณ 0.87 ลา้น 
โอมานเรียล) 

C Attila Dogan Seeh Al Sarya 
LLC 

68.89 68.66 เม.ย.54-เม.ย.57 

3. Well Casing Cathodics 
Protection (มูลค่างาน
ประมาณ 0.67 ลา้น 
โอมานเรียล) 

P,C German Cathodics Protection 
GmBH 

52.87 45.54 เม.ย.54-พ.ค.55  

รวมงานในมอืทั้งส้ิน 3 โครงการ 244.33 215.82  
 

หมายเหตุ:   
(1) E = Engineering (งานวศิวกรรม) P = Procurement (งานจดัซ้ือ) C = Construction (งานก่อสร้าง)  
(2) มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั คาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 31.4525 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(3) มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการของบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน คาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 79.2053 บาท ต่อ 1โอมานเรียล 
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4.  การวจิัยและพฒันา 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ไดย้กเลิกหวัขอ้น้ี”  
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(หนว่ย: พนับาท)

รายการสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ บริษัทฯ รวม

สหการวิศวกร TRC Engineering TRC & Al-Ghalbi

1.ท่ีดิน เป็นเจ้าของ 12,888                  1,591                    -                        -                        14,478                  

2. อาคาร เป็นเจ้าของ 20,352                  -                        -                        23,160                  43,512                  

3. สว่นปรับปรุงอาคาร เป็นเจ้าของ 6,328                    -                        -                        -                        6,328                    

4. เคร่ืองใช้สํานกังาน เป็นเจ้าของ 24,634                  3,031                    917                       5,012                    33,594                  

5.ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 23,509                  4,888                    7,668                    1,580                    37,646                  

เช่าซือ้ 1,762                    1,065                    -                        -                        2,827                    

4. เคร่ืองมือช่าง และ เคร่ืองจกัร เป็นเจ้าของ 49,831                  62,276                  6,995                    9,180                    128,282                

5.งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจ้าของ -                        -                        -                        -                        -                        

หกั ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น -                        -                        -                        8,212                    8,212                    

รวมต้นทุนสินทรัพย์ 139,304                72,851                  15,579                  47,144                  274,878                

หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 68,523                  56,433                  1,788                    26,860                  153,603                

หกั ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่น -                        -                        70                         3,328                    3,398                    

รวมมูลค่าทางบัญชี-สุทธิ 70,781              16,417              13,721              16,956              117,876             

งบการเงนิรวม

บริษัทย่อย

5.  ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

5.1    สินทรัพย์ถาวรหลกั 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
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5.2   สรุปสาระสําคญัของสัญญาทีสํ่าคญัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา   

1. บริษัท นํา้มนัปิโตรเลยีมไทย จํากดั (สาํหรับพ้ืนท่ีสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตั้งอยูท่ี่ชั้น 14 
อาคารทีพีแอนดที์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900  

พ้ืนท่ีเช่า ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่า 
(บ.ต่อเดือน) 

อตัราค่าบริการ 
(บ.ต่อเดือน) 

สนญ.บริษทัฯ 774 ตรม. 1 ก.ค.50- 30มิ.ย.53 82,044 123,066 
 1 ก.ค.53 – 30 มิ.ย.56 89,784 134,676 
สนญ.สหการ  214 ตรม. 1 ก.ย.50 – 30 มิ.ย.53 22,684 34,026 
 1 ก.ค.53 – 30 มิ.ย.56 24,824 37,236 

 

2.  นายประเทอืง ผลบุญ ทีด่นิว่างเปล่า เพ่ือใชเ้กบ็วสัดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการก่อสร้าง พ้ืนท่ี 5 ไร่ ท่ีดิน
เลขท่ี 26/1 หมู่ท่ี 4 ตาํบลมาบข่า อาํเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.48 – 31 ก.ค.50 คา่เช่า 10,526 บาทต่อเดือน 
และมีการต่ออายสุัญญาเช่า ดงัน้ี 

1. ต่ออีก 3 ปี ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.50 – 31 ก.ค.53 ค่าเช่า 15,789.47 บาทต่อเดือน 

2. ต่ออีก 5 ปี ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.53 – 31 ก.ค.58 ค่าเช่า 21,052.63 บาทต่อเดือนในระยะ 2 ปี (1 ส.ค.53 – 31 ก.ค. 
55) เม่ือครบ 2 ปี แลว้อตัราเช่าจะตกลงกนัอีกคร้ังสาํหรับระยะเวลาเช่าท่ีเหลือ 
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6.  โครงการในอนาคต 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และวธีิการรายงานการ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ไดย้กเลิกหวัขอ้น้ี”  
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7.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ ท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
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8.  โครงสร้างเงินทุน 

 

8.1    หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 337,699,934 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 333,558,339 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 333,558,339 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

8.1.1 หุ้นประเภทอืน่ทีม่สิีทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 -ไม่มี- 

8.1.2 หลกัทรัพย์ประเภทอืน่ 

ในปี 2552 – 2553 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน ตาม
โครงการ ESOP รายละเอียดปรากฏดงัหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” หวัขอ้ยอ่ย “ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ”   ใน
หนา้ 55 

8.1.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -ไม่มี- 
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8.2    โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

8.2.1 ผู้ถือหุ้นทีถ่ือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2554  

ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1.    บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั(1) 47,571,427 14.26 
2.    นางไพจิตร รัตนานนท์(1) 21,124,999 6.33 
3.    Samlee Corporation 41,142,857 12.33 
4.    CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 

UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT 
SEG 

15,141,600 4.54 

5.    QUAM SECURITIES COMPANY LIMITED A/C   
CLIENT 

 
13,495,200 

4.05 

6.    Rotary Trel Pte Ltd. 9,642,857 2.89 
7.    บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 9,462,002 2.84 
8.    นายภาสิต ล้ีสกลุ(2) 5,056,185 1.52 
9.    บริษทั บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอรร่ี จาํกดั 4,600,200 1.38 
10.  นายณรงคเ์กียรติ จิระเกียรต์ิ 4,078,500 1.22 

 171,315,827 51.36 
          จํานวนหุ้นทีอ่อกและชําระแล้วทั้งหมด 333,558,339 100.00 

หมายเหตุ:   

(1) กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ประกอบดว้ยนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ และบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ท่ีนาง

ไพจิตร รัตนานนทถื์อหุน้ร้อยละ 99.99 

(2) นายภาสิต ล้ีสกลุ เป็นบุตรนายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 

 

8.3    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

8.3.1 นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและ
สํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยู่กบัแผนการลงทุน 
ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรองสาํหรับการชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมี
การเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต โดยใหอ้าํนาจคณะกรรมการของ
บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหวัขอ้ 8. “คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานปี 2554” หวัขอ้ยอ่ย “อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 92 

8.3.2 นโยบายของบริษัทย่อย  

 -ไม่มี- 
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9.  การจัดการ 

 

9.1    โครงสร้างองค์กร   

แผนผงัองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  * หมายเหตุ: นายภาสิต ล้ีสกลุ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุนในเดือนมีนาคม 2555 

 

 

 

 ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
(รักษาการโดย 

นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ)์ 

ผูอ้าํนวยการสายงาน
การตลาด 

(รักษาการโดย 
นายสมยั ล้ีสกลุ) 

ผูอ้าํนวยการสายงาน 
บริหารองคก์ร 

(นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ) 

ผูอ้าํนวยการสายงาน 
พฒันาโครงการ 

และการลงทุน (รักษาการโดย 
นายภาสิต ล้ีสกลุ*) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(นายสมยั ล้ีสกลุ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 
(นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ)์ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทั 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
สายงานปฏิบติัการ 

   (นายศกัดา ตนัติวฒันกลู) 

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ 
สายงานปฏิบติัการ 
(นายเชวง รีศรีกิตต)์ 
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9.2    โครงสร้างการจัดการ 

ในปี 2554 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารซ่ึงทําหน้าท่ี
คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์   ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั  

ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี   กรรมการอิสระ 
6. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการอิสระ 
7. นายสมยั ล้ีสกลุ    กรรมการ 
8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  กรรมการ 
9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการ 
โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษทั  

คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 5 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ    ประธานกรรมการ  
2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  กรรมการ 
3. นายกนิษฐช์นม ์ล้ีสกลุ   กรรมการ 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการ  
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์   กรรมการ 

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ และบริษัทย่อย 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

นางไพจิตร รัตนานนท ์นายสมยั ล้ีสกลุ นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์นางพจนีย ์ เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองในส่ี
คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

- บริษัท สหการวิศวกร จํากดั 

นายสมยั ล้ีสกลุ นางพจนีย ์ เผา่สวสัด์ิ นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์นายกนิษฐช์นม ์ ล้ีสกลุ กรรมการสองในส่ี
คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้
แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้ง
ไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือ
หรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการ
อ่ืน ๆ กาํหนด เป็นตน้ 

2. กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 

3. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ยกเวน้นโยบายหรือการดาํเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสําคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการ
บริหาร และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

6. รับผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมดัระวงัในการ
ปฏิบติังาน 

7. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
การบริหารการจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 

9. กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่าง ๆ 

10. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. อาํนาจในการดาํเนินการดังต่อไปน้ีจะกระทาํได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้ งน้ี 
กาํหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

(ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การ
มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 

(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหก้รรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ี   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการตรวจสอบ 

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาวศรินทร์ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ ผูต้รวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ซ่ึงอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้ กรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 
2548  
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต 
หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ  ไดถ้กูเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  มีดงัน้ี 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิ ดเผยอย ่างเพียงพอโดยการประสานงานกบัผู ้
สอบบัญชีภายนอก และผู ้ บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจําปี  
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผู ้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็ น 
และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย 
ความดีความชอบ และการเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ ข อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข องกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่ งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผ ูสอบบญัชี   รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผู ้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯในรายงานสาํคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่  บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็นต ้น 

7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจาํปี ของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

7.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว ่าด ้วยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข องกบัธุรกิจของบริษทั 

7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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7.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

7.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผู ้ถือหุน้และผู ้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต ้ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ี
ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

8. รายงานกิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ีทําอย่ างเป็  นประจํา  เ พ่ือคณะกรรมการบริษัทจะได้ ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ือง
ต่างๆ ไว ้ อยา่งชดัเจน 

8.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่ อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน 

8.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว ่าคณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

9. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทาํ
ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2 ขอ้สงสัย หรือสันนิษฐานว่ าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่ องสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายใน 

9.3 ข อสงสัยว่ าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

หากคณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานต อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย ่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะ
การเงิน และผลการดาํเนินงาน และได ้มีการหารือร่ วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผู ้บริหารแลว้ว่าตอ้ง
ดาํเนินการปรับปรุงแก ้ไข เม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไว ้ร วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการ
เพิกเฉยต่ อการดาํเนินการแก ้ไขดงักล่ าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจ
รายงานส่ิงท่ีพบดงักล่ าวต่ อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ งประเทศ
ไทยได ้

10. ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของบริษทัไดก้ระทาํความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และไดแ้จง้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าว
ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์
อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีการเพ่ือให้ไดซ่ึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
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11. ให้มีอาํนาจเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทัหารือ หรือตอบคาํถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี 

13. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดต้ามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร 

9.2.3 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 
และผูบ้ริหาร จาํนวนรวม 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี  กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

4. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี  กรรมการอิสระ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

5. นายสมยั ล้ีสกลุ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดงัน้ี 

1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการว่ามีความเหมาะสมกบัผลงาน  เทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
และมีความเป็นธรรม 

1.2 ร่วมกาํหนดเกณฑ์การประเมินผลประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือนาํเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

1.3 พิจารณากาํหนดกรอบและงบประมาณในการข้ึนเงินเดือน และโบนสัประจาํปีในภาพรวมของบริษทัฯ 

1.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี 

1.5 ค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ  และนาํเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหอ้นุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

1.6 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน 
(ESOP)  จะตอ้งร่วมกาํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนกังาน และผูถื้อหุ้น 
และพิจารณาความเหมาะสม    และให้ความเห็นชอบสําหรับกรณีท่ีมีการจดัสรรให้กรรมการเกินกว่า
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ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บ
จดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการ 

2.1 กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา  โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ
ท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบริษทั สามารถอุทิศเวลาการทาํงานใหบ้ริษทั 

2.2 สรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพ่ือเสนอช่ือให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหน้าท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจาํเป็น หรือเห็นสมควร  

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร (ทาํหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวน 6  ท่าน 
ดงัน้ี 

1. นายสมยั ล้ีสกลุ    ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  กรรมการบริหาร 

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการบริหาร 

4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู   กรรมการบริหาร 

5. นายเชวง รีศรีกิตต ์   กรรมการบริหาร 

6. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดงัน้ี 

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือทาํให้ไดม้าซ่ึง
สิทธิเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพ่ือทาํสัญญา
ดงักล่าว 
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5. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

6. ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การให้กูย้มื การกูย้มื การจดัหาวงเงิน
สินเช่ือ รวมถึงการให้หลกัประกนั จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

7. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หรือเงินปันผลประจาํปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ทุกไตรมาส  และเปรียบเทียบกับงบประมาณ  เ พ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

9. มีอาํนาจจ้าง แต่งตั้ ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจ้าง กาํหนดอตัราค่าจ้าง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป 

10. ดาํเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัในแต่ละคราวไป 

11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยวา่ มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงิน
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรกไ็ด ้

อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
(ถา้มี) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารได้
ตามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร 

 ตั้งแต่ปี 2552  คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง โดยมีการเชิญท่ีปรึกษาท่ีมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประเมินความเส่ียงตามความจาํเป็นและเหมาะสม อาทิ
เช่น ท่ีปรึกษาดา้นการจดัซ้ือต่างประเทศ ท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจต่างประเทศ เป็นตน้ คณะกรรมการบริหารได้
ทาํหน้าท่ีกลัน่กรองงานโครงการและการลงทุน โดยจดัทาํการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ 
รวมถึงความคุม้ค่าและโอกาสในความสําเร็จของโครงการและการลงทุน โดยยึดแนวทางหลกัเกณฑ์เบ้ืองตน้ในการ
พิจารณาศกัยภาพของการเขา้ประมูลโครงการ และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ก่อนนาํเขา้สู่ขั้นตอนการประเมินความ
เส่ียง (Risk Evaluation Process) ต่อไป โดยพิจารณาจาก 3 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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1. ประเภทของโครงการ 

 โครงการในต่างประเทศ 

 โครงการท่ีบริษทัฯ ไม่มีประสบการณ์หรือความชาํนาญมาก่อน 

2. ขนาดของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าโครงการท่ีมากกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท 

3. สถานท่ีตั้งของโครงการ  

 โครงการในพ้ืนท่ีมีความเส่ียงและอนัตรายสูง  

 โครงการท่ีอาจมีปัญหาดา้นมวลชน 

 

9.2.5 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายสมยั ล้ีสกลุ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 

2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 

ในประเทศ 

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 

4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการในประเทศ 

5. นายเชวง รีศรีกิตต ์  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการในประเทศ 

6. นายภาสิต ล้ีสกุล*  รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 

7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร และเลขานุการบริษทั 

8. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

                * หมายเหตุ: นายภาสิต ล้ีสกลุ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุนในเดือนมีนาคม 2555 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีดงัน้ี 

1. เป็นผูส้นับสนุน และอาํนวยการการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ทั้ งในดา้นปฏิบติัการและ ดา้นงาน
อาํนวยการ  นาํเสนองานต่อคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทั และพนกังาน 

2. ดาํเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด  งานประมูล 
งานออกแบบ งานจดัซ้ือ การผลิตและการส่งมอบ 

3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจดัการ และนาํเสนองบประมาณประจาํปีต่อ
คณะกรรมการบริษทั และดูแลการจดัการ และจดัสรรทรัพยากรองคก์รใหเ้ป็นไปตามกรอบ และแนวทางของ
งบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
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4. กาํกบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  และใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้และ
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

5. ดาํเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องค์กร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินคา้และบริการ 
จะตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภมิูใจของผูถื้อหุน้ 

6. ดาํเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทั  วางแผนการจดัหาทุน  แหล่งทุน  กลยุทธ์การ
จดัหาทุน การจดัทาํเอกสารการหาทุน และอ่ืนๆ 

7. ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 

ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารโดยตาํแหน่ง 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผดิชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดงัน้ี 

1. กาํกบัดูแลและอนุมติัเร่ืองเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัฯ และอาจมอบอาํนาจให้ผูบ้ริหาร หรือ
บุคคลอ่ืนใดดาํเนินการเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติประจาํวนัของบริษทัฯ 

2. เป็นผูบ้ริหารจดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัฯ 

3. ดาํเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารไดม้อบหมาย 

4. มีอาํนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับข้ึน เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ ในตาํแหน่งตํ่ากวา่ระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตั้ง
ตวัแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัฯ 

5. มีอาํนาจอนุมัติและมอบอาํนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่าย เพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงทรัพยสิ์นและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัฯ รวมทั้งอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษทัฯ ตามกรอบท่ี
คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไว ้

6. มีอาํนาจออกคาํสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ และเพ่ือรักษาระเบียบวนิยัการทาํงานภายในองคก์ร 

7. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

8. อนุมติัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยอยูภ่ายใตก้รอบงบประมาณ
ท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

ทั้ งน้ี กรรมการผูจ้ัดการจะอยู่ภายใตก้ารบังคบับัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้
กรรมการผูจ้ดัการปฏิบติัตามแนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนดไว ้

อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการ
หรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย   

การสรรหากรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ จะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหา
และพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และ
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
อนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) โดยหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการดงัต่อไปน้ี    

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อก
เสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

- กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั
กฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นนาํเสนอต่อท่ี
คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะ
กรณีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

- คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 

บริษทัฯ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุ้นของผูเ้ก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี
นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 
สังกดัอยู ่เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู ้
ใหบ้ริการวชิาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

* หมายเหตุ:   คุณสมบติัดา้นการถือหุน้ของกรรมการอิสระเดิมกาํหนดไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขการถือหุน้
เป็นไม่เกินร้อยละ 0.75 
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9.3    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

รายช่ือกรรมการบริษัทฯ 
ปี 2554 

ค่าตอบแทน  
(ล้านบาท) 

รูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 0.80 ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั(*) 
2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี 0.40 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 0.35 ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั(*) 
4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 0.35 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี 0.35 ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม และโบนสั(*) 
6. นายอรุณ จิรชวาลา 0.34 ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนสั(*) 
7. นายสมยั ล้ีสกุล 0.12 ค่าตอบแทนรายเดือน 
8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ 0.12 ค่าตอบแทนรายเดือน 
9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 0.12 ค่าตอบแทนรายเดือน 
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 2.95  

*หมายเหตุ    โบนสัในท่ีน้ี หมายถึงโบนสักรรมการสําหรับผลประกอบการปี 2554 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2554 ใหจ่้ายโบนสักรรมการใหก้บัประธานกรรมการ 200,000 บาท และกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร 
จาํนวน 5 ท่าน ในอตัราท่านละ 100,000 บาท โดยโบนสัดงักล่าวไดจ่้ายในเดือนพฤษภาคม 2554 

 

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ (1)   

ค่าตอบแทน 

ปี 2553 ปี 2554 

 
จํานวนราย 

ค่าตอบแทน
รวม  

(ล้านบาท) 

รูปแบบ
ค่าตอบแทน 

 
จํานวนราย 

ค่าตอบแทน
รวม  

(ล้านบาท) 

รูปแบบ
ค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 8(2)  21.16 
เงินเดือน และ
โบนสัปี 2552 
ท่ีจ่ายปี 2553 

7 20.29 
เงินเดือน และ
โบนสั(3) 
  

หมายเหตุ:    

(1) ค่าตอบแทนในท่ีน้ี ไม่รวมผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 

(2) รวมนายเจมส์ จอร์แดน เฟลมม่ิง อดีตผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการต่างประเทศ ท่ีลาออกในเดือนกมุภาพนัธ์ 2553  

(3) โบนสัในท่ีน้ีเป็นโบนสัปี 2553 ท่ีจ่ายตน้ปี 2554 และโบนสัของปี 2554 ท่ีจ่ายล่วงหนา้บางส่วน (ในอตัรา 1 เดือน) 
ในเดือนธนัวาคม 2554 เพื่อช่วยเหลือพนกังานจากเหตุการณ์อุทกภยั 
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9.3.2 ค่าตอบแทนอืน่ๆ 

- กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัมีการตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั ตั้งแต่ปี 2548 และ 2549 ตามลาํดบั    โดยมีการกนัสาํรองเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
ในอตัราร้อยละ 3-7 และอตัราร้อยละ 2 ของอตัราค่าจา้งตามลาํดบั 

- ใบสําคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP) 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2551 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ตามโครงการ ESOP จาํนวน 7,700,000 
หน่วย อาย ุ3 ปี  ท่ีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท  และราคาใชสิ้ทธิ 5.43 บาท (“TRC-WA1”)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็น
แรงจูงใจและตอบแทน    การปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย และเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีความตั้งใจในการทาํงาน เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ อนัจะส่งผลทางออ้มต่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจใหก้รรมการและพนกังาน ใหท้าํงานกบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ย
ต่อไปในระยะยาวอนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  

แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิท่ีไดรั้บอนุมติัท่ี 5.43 บาทนั้น สูงเกินกว่าราคาตลาดมาก ดงันั้น ท่ี
ประชุมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2552 ไดอ้นุมติัเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิท่ีสะทอ้นราคาตลาดปัจจุบนั ณ ขณะนั้น 
เป็นท่ีราคา 2.01 บาท  โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดอ้อกเสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 
และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั รวม 35 คน เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 และสามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตร
มาส การใชสิ้ทธิคร้ังแรกกาํหนดเป็นวนัท่ี 30 กนัยายน 2553  

ในเดือนสิงหาคม ปี 2553 มีการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP ทดแทนกรรมการและ
พนกังานท่ีลาออกไป 4 คน ทาํให้ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรคงเหลือ 8,000 หน่วย (ลดลงจากท่ีจดัสรรเดิม 7,700,000 
หน่วยเป็น 7,692,000 หน่วย)    

ในระหวา่งปี 2553 ถึง 2554 กรรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิตาม
โครงการ ESOP มีการใชสิ้ทธิรวม 6 คร้ัง ดงัน้ี 
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(หน่วย: หน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิ) 

ช่ือกรรมการของบริษทัฯ  
และสหการวศิวกร 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด 

ท่ีไดรั้บจดัสรร 

ปี 2553 ปี 2554 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2(1) การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3-6(1) 
 นางไพจิตร รัตนานนท ์ 200,000 50,000 100,000 

รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี 200,000 50,000 100,000 
รศ.พิเศษ เสตเสถียร 200,000 50,000 100,000 
รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 200,000 50,000 100,000 
พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี  200,000 50,000 100,000 
นายสมยั ล้ีสกลุ  200,000 50,000 25,000 
นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  200,000 50,000 100,000 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   200,000 50,000 100,000 

 นายสิงหรัตน์ เจริญวงศา(2)  200,000 50,000    ไมไ่ด้เป็นกรรมการแล้ว 

 นายกนิษฐช์นม ์ล้ีสกลุ(3) 200,000 ยงัไมไ่ด้เป็นกรรมการ  100,000 
 นายเชวง รีศรีกิตต์(4) 234,000 58,500 87,750 

 รวม 2,234,000 508,500 912,750 
 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรจริง 7,692,000 1,683,000 2,825,750 
 สัดส่วนท่ีจดัสรรใหก้รรมการในแต่

ละปี 
29.04% 30.21% 32.30% 

หมายเหตุ: 
(1) หุน้เพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 และ 6 ไดรั้บการจดทะเบียนเพ่ิมทุนขา้มปี เน่ืองจากวนัใชสิ้ทธิเป็น

วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 และ 2554 ตามลาํดบั  

(2) นายสิงหรัตน์ เจริญวงศาลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัในปี 2554  

(3) นายกนิษฐช์นม ์ล้ีสกลุเป็นกรรมการบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัในปี 2554 

(4) นายเชวง รีศรีกิตตเ์ป็นกรรมการบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัในปี 2552 

 

9.4    การกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่ง
ย ัง่ยนืของกิจการ บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์เปิดเผย
ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดผ้นวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังาน    

บริษทัฯ ไดรั้บผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการ ประจาํปี 2554 ท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83 (ระดบั “ดีมาก”) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 77 

บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวด ดงัน้ี 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งในการเขา้
ร่วมประชุม การไดรั้บสารสนเทศ และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนให้
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั 

ในปี 2554 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2554 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2554 และในระหวา่ง
ปี ไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ช่วงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ เป็นการ
ล่วงหนา้ก่อนท่ีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาบรรจุวาระการประชุม โดยกาํหนดสัดส่วนการถือหุน้ของ
ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุในวาระการประชุมวา่ตอ้งถือหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 150,000 หุ้น หรือ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.045 ของหุน้ท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็
ได ้  โดยเผยแพร่ใหก้บัผูถื้อหุ้นรับทราบผา่นระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทาง
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2553  ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 17 
มีนาคม 2554 เพ่ือมีมติเร่ืองการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554   

เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั ในวนัท่ี 25 
มีนาคม 2554 บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 และเอกสารประกอบท่ีมี
รายละเอียดครบถว้นทั้งภาษาไทยและองักฤษ (ยกเวน้รายงานประจาํปี 2553 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในเวบ็ไซต์
ภายหลงั) เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้รับทราบการเปิดเผยดงักล่าว
ผา่นระบบ Elcid ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนั
ติดต่อกัน โดยดาํเนินการก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ พร้อมขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปี 2554 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 ท่าน (จากกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่ไดร่้วมประชุมคือ รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี ประธานกรรมการตรวจสอบ และพล.ต.ท.จรัมพร 
สุระมณี กรรมการอิสระ (ทั้งสองท่านลาการประชุมเน่ืองจากมีภารกิจเร่งด่วน) โดยประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารสูงสุด) และตวัแทนของผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย  ก่อน
เร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดมี้แนะนาํกรรมการ และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
และแจง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบ  รวมทั้งไดแ้จง้วิธีการลงคะแนนเสียงดว้ยบตัร
ลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และวาระอ่ืนเฉพาะกรณี
ท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง  
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การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามลาํดบัวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุม และประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการ
แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระต่าง ๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ   

 หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีการบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยก
เป็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไวใ้นรายงานการประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้
และไดส่้งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนบริษทัมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ซ่ึงอยูภ่ายในกรอบเวลาท่ีกาํหนด 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมทั้งภาษาไทยและองักฤษ วีดีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยมีการปฏิบติัดงัน้ี 

- เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมกรรมการ ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 1. สิทธิผูถื้อหุน้  โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผูพิ้จารณาท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  และสาํหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน ทีละคน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะ
เลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดใ้หผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนสาํหรับ
วาระเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือเกบ็เป็นหลกัฐาน 

- เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทน และมีการเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และยงัสามารถส่งหนงัสือมอบ
ฉนัทะพร้อมแนบเอกสารท่ีจาํเป็นตามท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมใหก้บับริษทัฯ  

- เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารแนบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อน
วนัประชุม 

- มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

- ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้
เวลาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และการประชุมจะดาํเนินเป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมในหนงัสือ
เชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุม  

- เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํ
รายการระหวา่งกนั ท่ีมีความเขม้งวดกวา่เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดในหวัขอ้ 
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“มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั” ในหนา้ 78     และทุกไตรมาสไดมี้การ
นาํเสนอสรุปรายการระหว่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ ขนาดของ
รายการ และความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็น  (ในปี 2554 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัเพียง
รายการเดียว ซ่ึงขนาดรายการไม่เขา้เกณฑ์ในการเปิดเผยการทาํรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และไม่เขา้เกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนการทาํรายการแต่อยา่งใด)   

- คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช ้เพ่ือป้องกนั
การใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางไม่ชอบ รายละเอียดปรากฏในหวัขอ้  “การ
กาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน” หนา้ 73   โดยระหวา่งปี 2554 ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบ
การเงินต่อสาธารณชน ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัฯ แต่อยา่งใด  

- บริษทัฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยในปี 
2554 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนใน TRC Enigneering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน และได้
แจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการลงทุนดงักล่าว 

- มีการนําเสนอการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือรับทราบทุกคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

บริษทัฯ คาํนึงถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึง
แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรใหก้บับริษทัฯ 
บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็น
อยา่งดี และมีการกาํหนดจริยธรรมธุรกิจเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัเพ่ือใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตาม 

แนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  

 พนักงาน  

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมี
นโยบายพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชาํนาญในงานท่ีตนรับผิดชอบ และมีการ
ดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภยัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม และ
เป็นธรรม รายละเอียดดงัหัวขอ้ “นโยบายการพฒันาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล” หนา้ 74   
และมีการส่งพนกังานไปอบรมในหลกัสูตรท่ีจะเป็นประโยชน์กบัการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการส่ง
วศิวกรไปร่วมทาํงานดา้น Engineering กบัพนัธมิตรท่ีต่างประเทศ เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นการทาํงาน  

 ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่ง
บริหารงานท่ีสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพ่ือความสามารถในการดาํรงกิจการและการแข่งขนัในระยะ
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ยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยมีกาํหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คู่แข่งขัน  

บริษทัฯ มีนโยบายให้การสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ 
ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม   ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้
ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่เปิดเผยหรือละเลยใหข้อ้มูลความลบัของบริษทัฯตกอยูใ่น
มือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ิธีอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง และ
ตอ้งละเวน้การกลัน่แกลง้ หรือทาํใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

 ลูกค้า 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มุ่งมัน่ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และปฏิบติัตามเง่ือนไข และ
ขอ้ตกลงทางการคา้อยา่งเคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง   

 คู่ค้า 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และกําหนด
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัทาํระบบทะเบียนผูจ้ดัหา เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม
ในกระบวนการจดัหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได ้ และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผูบ้ริหาร และพนกังาน คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจทาํธุรกรรมต่าง ๆ จดัทาํหนงัสือยืนยนัความเป็น
อิสระของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ (ตามท่ีผูส้อบบญัชีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในร่างขอ้สังเกตจากการ
สอบบญัชีปี 2554) 

 เจ้าหนี ้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด  และมีการ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการ  โดย
แต่ละปี จะมีการประชุมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนั
ทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้าง
ความสัมพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหารกบัเจา้หนา้ท่ีสถาบนัการเงิน  

 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ และการต่อต้านการทุจริต 

บริษทัฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการออกแบบ การใช้
งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และมีนโยบายต่อตา้นการทุจริต 
และห้ามจ่ายและรับสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษทัฯ ตวัเอง ญาติสนิท และบุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 สังคมและชุมชน  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
จึงมีนโยบายจดัสรรงบประมาณประจาํปีเพ่ือใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ดงักล่าว  และส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือรับผดิชอบต่อสังคม
และพฒันาชุมชน    

ในปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ดงัน้ี                             

1. กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนกังานและบุคคลทัว่ไปใหก้บัโรงพยาบาลราชวถีิ เน่ืองในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้ง 57 ปีของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั โดยกิจกรรมน้ีจดัข้ึนในเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 
ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551 

     
2. การมอบทุนในโครงการชุดหนงัสือเติมใจ เพ่ือซ้ือชุดหนงัสือมอบใหแ้ก่หอ้งสมุดโรงเรียนท่ีประสบภยั

นํ้าท่วม ปลายปี 2553 ผา่นมูลนิธิเดก็ 

     
3. การมอบทุนเ พ่ือการศึกษาให้แก่มูลนิ ธิวิศวกรรมศาสตร์  สมาคมศิษย์เ ก่าบันฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือขยายโอกาสทางดา้นการศึกษาให้แก่นิสิตผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์โดยเป็นทุน
สาํหรับปีการศึกษา 2554  

4. การมอบทุนเพ่ือสนับสนุนการทาํกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์สาธารณะของกลุ่มนิสิตนักศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการสะพานยวุวิศวกรบพิธ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ณ 
บา้นทบัโพธ์ิ หมู่ 10 ต. ทบัใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพ่ือใหน้กัศึกษานาํความรู้ท่ีมีไปใชใ้นการพฒันา
ชนบท เขา้ใจชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในถ่ินทุรกนัดาร และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใน
วชิาชีพ เพ่ือเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 
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5. การมอบทุนสนบัสนุนกิจกรรมของชมรมนกัศึกษา สถาบนัการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ ชมรมซอฟท์บอล  

สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ชมรมอนุรักษศิ์ลปะ โบราณคดี และวฒันธรรมพ้ืนบา้น สโมสร
นกัศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร 

                                      
6. การเขา้ร่วมกิจกรรมปลกูป่า ในโครงการ “ปลกูตน้กลา้ ป่าตน้นํ้า ถวายพอ่” จดัโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ท่ีเข่ือนสิรินธร จงัหวดัอุบลราชธานี ในเดือนสิงหาคม 2554  

                               
7. การจดัรถบรรทุกประจาํทางวิง่รับ-ส่ง พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภยัใน

กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2554   
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8. การปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภยัในการใช้งาน จัดหาเคร่ืองเล่นสนามเพ่ือทดแทน

อุปกรณ์เดิมท่ีชาํรุด จดัหาอุปกรณ์กีฬาและจกัรยานให้โรงเรียนบา้นหนองแปน    ตาํบลนาดี    อาํเภอ
นาเยีย จงัหวดัอุบลราชธานี (โรงเรียนในชุมชนท่ี บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานโครงการ
ก่อสร้าง)  

                                  
 นโยบายด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบายดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ี
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซด์ ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
บริหารและการจดัการท่ีเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด  โดย
บริษทัฯ จะบริหารและจดัการต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทาํงานดว้ยความปลอดภยั และมีความตระหนักถึงความสําคญัและมี
ความห่วงใยต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานทุกคน   

บริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารและ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1.   บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO สาํหรับ
มาตรฐานการบริหารงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล ดงัน้ี  

- บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตราฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001:2008 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 
2550 และกมุภาพนัธ์ 2553 ตามลาํดบั  

- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมกราคม 2552    
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      ในแต่ละปี จะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยทีมงานของฝ่าย
บริหารระบบคุณภาพของบริษทัฯ  และโดยบริษทัผูใ้ห้การรับรองระบบบริหารคุณภาพแก่บริษทัฯ ปี
ละ 2 คร้ัง เพ่ือกาํกบัดูแลว่าบริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008    

2.   ในปี 2552 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างองคก์รโดยกาํหนดให้ฝ่ายอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
และฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพให้รายงานข้ึนตรงกบักรรมการผูจ้ดัการ (เดิมรายงานภายใตฝ่้าย
งานปฏิบติัการ) และในปี 2553 บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการฝ่ายเพ่ือเป็นผูรั้บผิดชอบงานประกนัและ
ควบคุมคุณภาพตามโครงสร้างองคก์รใหม่   

3.   ในปี 2554 บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษา เพ่ือทาํการสํารวจและติดตามผลการปฏิบติัของฝ่าย
ปฏิบติัการในระหว่างการก่อสร้างของโครงการ  ว่ามีความสอดคลอ้งตามมาตรการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งมีการจดัทาํ
รายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามแผน
ปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

4.   บริษทัฯ ไดจ้ดัให้ฝ่ายอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มวางแผนงานและกาํหนดการในการให้ความรู้ และ
อบรมพนักงานให้รับทราบถึงความเห็นท่ีบริษทัฯ ท่ีปรึกษางานส่ิงแวดลอ้มและชีวอนามัยให้คาํ
เสนอแนะ หรือกาํหนดแนวทางปฏิบติั พร้อมทั้งมีการกาํหนดกรอบระยะเวลาในการแกไ้ขปรับปรุง
เป็นระยะ ๆ    เพ่ือให้บริษทัฯ สามารถปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือให้เป็นไปตามตามมาตรการลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งถกูตอ้งและต่อเน่ือง 

5.   บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสําคญัของ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัใหมี้กิจกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้ม  
เช่น ในปี 2554 ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ “ปลูกตน้กลา้ ป่าตน้นํ้ า 
ถวายพอ่” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และในแต่ละปีบริษทัฯ จะไดก้าํหนดแผนกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือจะเป็นการปลกูฝังจิตสาํนึกรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

6.   มีการจดัการให้ความรู้ และการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานท่ีเหมาะสม ใหแ้ก่พนกังานท่ีปฎิบติังานในเขตระบบท่อส่งแก๊ส เพ่ือเป็นมาตรการป้องกนั และ
ควบคุมการเกิดอุบติัเหตุจากการร่ัวไหล ของแก๊ส เพ่ือความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  

 การมส่ีวนร่วมในระบบการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน และผูถื้อหุ้น โดยการเปิดช่องทางการส่ือสารกบับริษทัฯ 
ผ่านเวบ็ไซต์ หรือผ่านเลขานุการบริษทัซ่ึงทาํหน้าท่ีนักลงทุนสัมพนัธ์ และไดเ้ปิดช่องทางให้นักลงทุน 
รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสใด ๆ เก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความถูกตอ้งของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการผ่านประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบท่ี  E-mail Address: chairman.auditcom@trc-con.com หรือเขา้เวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ (www.trc-con.com) และ Click ท่ี Icon “Email to Chairman of the Audit Committee” โดย
รายละเอียดผูแ้จง้เบาะแสจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส โดยประธาน



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 65 ‐ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือสอบสวน รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และรายงานต่อ
คณะกรรมการ 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม ท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทน และโบนสักรรมการ   

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าตอบแทนรายเดือนให้กบั
กรรมการทุกท่าน และรูปแบบค่าเบ้ียประชุมให้กับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ค่าตอบแทนจริงท่ีจ่ายให้กรรมการปี 2554 เท่ากบั 2.95 ลา้นบาท (ยงัไม่รวมโบนสักรรมการปี 2554 ซ่ึง
จะตอ้งอนุมติัจ่ายโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 แต่รวมโบนสักรรมการปี 2553 ท่ีไดจ่้ายในปี 
2554) ทั้งน้ีรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นรายบุคคลไดแ้สดงไวท่ี้หนา้ 54 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 

1. คา่ตอบแทนรายเดือน  สาํหรับประธานกรรมการในอตัรา 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบใน
อตัรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน และกรรมการอิสระอีก 2 ท่าน ในอตัราท่าน
ละ 20,000 บาทต่อเดือน  และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 ท่าน ในอตัราท่านละ 10,000 บาทต่อเดือน 

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั สาํหรับผลประกอบการปี 2554 จะถกูนาํเสนอใหก้บัท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัเบ้ืองตน้ เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 
พิจารณาอนุมติั โดยในปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสั
กรรมการสาํหรับผลประกอบการปี 2553 ใหก้บัประธานกรรมการ 200,000 บาท และกรรมการอิสระ 
5 ท่าน ในอตัราท่านละ 100,000 บาท รวมเป็นโบนสัทั้งส้ิน 700,000 บาท   

3. ค่าเบ้ียประชุม สาํหรับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อ
การเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง  (ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระ) ในปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 1 คร้ัง 

สาํหรับบริษทัยอ่ยอ่ืน ๆ ในระหวา่งปี 2554 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่อยา่งใด  

ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด    ซ่ึงเช่ือมโยง
กบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตลอดจนลกัษณะ ขอบเขตความรับผดิชอบ และผลงาน
ของผูบ้ริหารแต่ละคน 

 การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

ในปี 2552 บริษทัฯ มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัทาํแบบรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร (รายงานคร้ังแรก) และใหเ้ลขานุการนาํเสนอรายงานดงักล่าว
ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ และให้จัดทํารายงานทุกคร้ังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง  
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ตั้งแต่ปี 2554 ไดมี้นโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกส้ินปี 
ถึงแมจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ กต็าม   

 การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในปี 2554 บริษทัฯ มีการทาํรายการระหวา่งกนัเพียง 1 รายการ คือ รายการซ้ือทรัพยสิ์นจากผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่รายหน่ึง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั” หนา้ 78 

 การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีการเปิดเผยนโยบายการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ในหัวขอ้ 
“การกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน” หนา้ 73 และไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ณ ส้ินปี 2554 ในหวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” หนา้ 102-113 

 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และ
ทัว่ถึง โดยมอบหมายให้นายสมยั ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์กรรมการ
ผูจ้ดัการ นายภาสิต ล้ีสกุล รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน และนางสาวอุ่น
เรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์รและเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อ
หุน้ นกัวเิคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในปี 2554     บริษทัฯ มีการส่ือสารขอ้มูลใหแ้ก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส่ื้อข่าว ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมกิจกรรม Oportunity Day กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับผลประกอบการปี 
2553 และไตรมาสแรก ของปี 2554  

2. นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดบ้รรยายสรุปผลประกอบการและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ
ต่อนกัลงทุนในงานสัมมนา หัวขอ้ “เคาะขวา ควา้หุน้ไตรมาส 4 ปี 2553” ท่ีจดัโดย ทีมนกัวิเคราะห์ 
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และไดร่้วมเป็นแขกรับเชิญในรายการมนัน่ี ทอลค์ วีคล่ี 
ท่ีออกอากาศทาง มนัน่ี ชาเนล ทรู ช่อง  178 และเคเบ้ิลทีวีทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ (ออกอากาศในเดือน
มีนาคม 2554) และรายการคิดลึก คิดไกลไปกบัหอการคา้ ท่ีออกอากาศทางสถานีข่าวทีเอน็เอน็ 2 ทรู
วชิัน่ส์ ช่อง 08 (ออกอากาศเดือนพฤษภาคม 2554)  

3. นายภาสิต ล้ีสกลุ รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน ร่วมเป็นแขกรับเชิญใน
การสัมมนา “ผูบ้ริหารจดทะเบียนพบนกัลงทุนภาคใต”้ ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และหนงัสือพิมพร์ายวนัข่าวหุน้ธุรกิจ ในเดือนธนัวาคม 2554 

4. เพ่ิมช่องทางการส่ือสารขอ้มูลผ่านวีดีทศัน์บนเว็บไซต์ ผ่านหัวขอ้ Investor Relations/ VDO 
Presentation โดยได ้Up-load วีดีทศัน์แนะนาํบริษทัฯท่ีจดัทาํใหม่ในปี 2554 การออกรายการโทรทศัน์
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร การนาํเสนอขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ปี 2554 

5. แกไ้ขปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั (www.sahakarn.com) 
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6. การเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เขา้มาพบผูบ้ริหาร  

นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะปรับปรุงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหมี้ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 (ปัจจุบนั หวัขอ้ส่วนใหญ่ของเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ จดัทาํเป็นภาษาองักฤษ 
ยกเวน้หวัขอ้ Investor Relations ท่ีไดจ้ดัทาํทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

 งบการเงนิ และผู้สอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัวา่จา้งบริษทั สาํนกังาน เอินสท ์แอนด ์ยงั จาํกดั (“E&Y”) เป็น
บริษทัผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2542 และ 2550 ตามลาํดบั โดยมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมี
คุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถูกสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ เวน้แต่งบการเงิน
ไตรมาส 3 ปี 2554 ซ่ึงไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์มหา
อุทกภยั ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จ้งเร่ืองการส่งงบการเงินล่าช้าต่อทั้ งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกาํหนดส่งงบ
การเงินไตรมาส 3 ปี 2554  

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

 วสัิยทศัน์ พนัธกจิของบริษัทฯ  นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ และนโยบายด้านจริยธรรมธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษทัมีการจดัทาํวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึน
อย่างเป็นลายลกัษณ์ และได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษทัฯ และได้แนบเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของ
ขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังาน   

ในปี 2555 ไดมี้แผนงานปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์นวทางการพิจารณาของการ
กาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนฉบบัปี 2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 โครงสร้าง และคุณสมบัตขิองกรรมการ 

กรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความหลากหลายของทักษะและ
ประสบการณ์การทาํงาน  ในเดือนมิถุนายน 2552 คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งนายอรุณ จิรชวาลา เป็น
กรรมการอิสระ   โดยไดผ้า่นการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา  ทาํใหจ้าํนวนกรรมการอิสระของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเป็น 5 คน จากกรรมการทั้งส้ิน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
56 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  และในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม    
และบริษัทฯ มีนโยบายในการกาํหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจด
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ทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษทั  และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีไดไ้ปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน    

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทัฯ มีการจดัทาํส่ือวีดีทศัน์แนะนาํบริษทัฯใหม่ในปี 2554 และมีการจดัเตรียม Slide Presentation 
แนะนาํธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอให้กบักรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ 
รวมทั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มูลแนะนาํบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย  

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 
สําหรับการปฏิบติังานในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่การปฏิบติังานปี 2550 เป็นตน้มา  โดยการใชแ้บบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงมีการแบ่งหัวขอ้การประเมินออกเป็น 6 หัวขอ้ใหญ่ ๆ คือ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การทาํหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพนัธ์กับฝ่ายจัดการ และการพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    ทั้งน้ี ในแต่ละหวัขอ้จะมีการให้ขอ้มูลเพ่ือเป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อ
กรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ะละหัวขอ้ยอ่ย  และในแต่ละปีไดมี้การแกไ้ขแบบประเมินตนเอง
โดยการเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในปีท่ีประเมิน เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ ผล
การประเมินในแต่ละหวัขอ้และผลประเมินรวมจะถกูนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและสรร
หา และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ และร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงสําหรับ
หวัขอ้ท่ีมีคะแนนตํ่าหรือมีคะแนนลดลงจากปีก่อน ๆ 

ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2550-2554 อยูใ่น
ระดบัคะแนนเกินกวา่ร้อยละ 90 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก”   

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการ
ปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี และพิจารณากาํหนด
ค่าตอบแทนประจาํปีของทั้งสองท่าน และให้นาํเสนอผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนในแต่ละปี 

 ประวตักิารกระทาํผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งกรรมการจํานวนหน่ึง จากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือทาํหน้าท่ีพิเศษตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จาํนวน 3 
คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
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สรรหา โดยให้คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอาํนาจให้ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง หรือจดัทาํ
รายงานเสนอ และวา่จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
แสดงในหัวขอ้ “การสรรหากรรมการ” หัวขอ้ยอ่ย “หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ” หนา้ 52 
โดยไดก้าํหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75% ซ่ึงเขม้กว่าเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 1)   ขอบเขต หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในหวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หนา้ 44  

 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ีประธานกรรมการบริษทั
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทาํหนา้ท่ีดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ในเ ร่ืองทั่ว  ๆ  ไป  (day-to-day operation)  และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวัและรวดเร็ว  โดยคณะกรรมการ
บริษทัไดก้าํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน  (แสดงในหนา้ 48) 

นอกจากนั้นแลว้ ตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการบริหารยงัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง 
และมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิรับเชิญกิตติมศกัด์ิจากหน่วยงานภายนอกมาเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือร่วมการประเมิน
ความเส่ียงตามความจาํเป็นและเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความเอนเอียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในระหวา่งการประเมินได ้  

 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจดัตั้งข้ึนในปี 2552 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือทาํหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2554 
มีการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การอนุมติัเพ่ิมเติมอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน ในการพิจารณากาํหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนัส
ประจาํปีในภาพรวมของบริษทัฯ และไดอ้นุมติักฎบตัรฉบบัแกไ้ขปี 2555 โดยได ้Up-load กฎบตัรดงักล่าว
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
โดยจะจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินเป็นประจาํทุกปี เพ่ือ
แสดงในรายงานประจาํปี   
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คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีเช่นกนั 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายให้กรรมการตอ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกปี และทุก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะการมีส่วนไดเ้สีย และมอบหมายให้เลขานุการบริษทันําเสนอสําเนา
รายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 แผนสืบทอดตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผูจ้ัดการ และนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพ่ือ
ป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

- อนุมติัให้มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ และมีนโยบาย
ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดตาํแหน่งของตนเอง และให้มีการ
พิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทาํงานให้กบัพนักงานในองค์กรท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเห็นว่าสามารถแทน
ตาํแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุ

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ เป็นดงัน้ี 

- การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดบัปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หากมีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบติัอ่ืนๆ
ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 

- มีความเป็นผูน้าํ และมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

- มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  

- มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ใหญ่  1  ท่าน 

- กรรมการท่ีเป็นอิสระ    5  ท่าน 

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     3  ท่าน 

 การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 

บริษทัฯ มีการแยกตาํแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจาก
กัน  อีกทั้ งโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสักรรมการต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ืออนุมัติ โดยค่าตอบแทน
ดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใชข้อ้มูลผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนมาประกอบการพิจารณา  ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน  ค่า
เบ้ียประชุมและโบนสั  ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
กาํหนด    ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงานตลอดจนความรับผดิชอบ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุมผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสาร
นโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิผูมี้
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กบัผูบ้ริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารทุกระดบั ทั้งจากสํานักงานใหญ่ และไซท์งานต่าง ๆ สอบถาม แนะนาํ และให้ความเห็นในท่ี
ประชุม  

เลขานุการบริษทัจะนาํเสนอประกาศ กฎเกณฑต่์าง ๆ ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง
ทราบ  รวมทั้ งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดโดยหน่วยงานข้างต้นต่อ
คณะกรรมการบริษทั อาทิเช่น ในปี 2554 ไดมี้การแจง้เร่ืองการสัมมนาโครงการ Financial Instruments for 
Directors ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา
ดงักล่าว 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการไดส้นบัสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรการอบรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์กับการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การอบรมหลกัสูตรสําหรับกรรมการท่ีจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย การเขา้ร่วมสัมมนาท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  เป็นตน้ (ดูประวติัการอบรมของกรรมการในหวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร” หนา้ 102-
110)  

ในปี 2554 กรรมการษริษทัฯ ไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสัมมนา ดงัน้ี 

- กรรมการท่ีไดเ้ขา้ร่วมอบรมสัมนา โครงการ Financial Instruments for Directors ท่ีจดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวตัน์ นายอรุณ จิรชวาลา นายสมยั ล้ีสกุล 
นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์และนางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  

- นางพจนีย ์เผ่าสวสัด์ิ กรรมการ และผูอ้าํนวยงานสายงานบริหารองค์กรไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร 
Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 151/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง   โดยประธานกรรมการเป็นประธานท่ี
ประชุม และเป็นผูบ้ริหารการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีสรุปประเด็นเร่ืองในวาระการ
ประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ   เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความ
คิดเห็น และประมวลความเห็นและเสนอขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 

ในปี 2554 การเขา้ร่วมประชุมกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน สรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกรรมการบริษทั 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2554 (คร้ัง) 

คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

และสรรหา 
1.  นางไพจิตร รัตนานนท ์ 6/7 ไม่ไดเ้ป็น

คณะอนุกรรมการน้ี 
ไม่ไดเ้ป็น

คณะอนุกรรมการน้ี 
2.  รศ.นพ. กาํจร ตติยกวี 5/7 4/4 1/1 
3.  รศ.พิเศษ เสตเสถียร 6/7 4/4 1/1
4.  รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 7/7 4/4 1/1
5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี 5/7 ไม่ไดเ้ป็น

คณะอนุกรรมการน้ี 
1/1

6. นายอรุณ จิรชวาลา  7/7 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

7. นายสมยั ล้ีสกุล 7/7 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

1/1

8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์ 7/7 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 7/7 ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

ไม่ไดเ้ป็น
คณะอนุกรรมการน้ี 

 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหมี้การจดัประชุมระหวา่งกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป 

 เลขานุการบริษัท 

ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์รเป็น
เลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหน้าท่ีให้การสนับสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาํหนังสือเชิญ
ประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม และให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติั
ของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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9.5    การกาํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการ
นาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ โดยไดใ้ชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรม
อ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผย งบการเงินต่อสาธารณชน 

ขอ้กาํหนดน้ีให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน  
และลูกจา้งของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือว่าไดก้ระทาํความผิดอย่าง
ร้ายแรง 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่
สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร แจง้การซ้ือขายหุ้น
ของบริษทัฯของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ให้บริษทัฯ รับทราบ และให้นาํส่งสาํเนาแบบรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ท่ีไดร้ายงานต่อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต่์อเลขานุการบริษทั เพ่ือ
จดัเกบ็เป็นหลกัฐาน และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
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9.6    ทรัพยากรบุคคล 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,066 คน ประกอบดว้ย
พนกังานประจาํ 263 คน และพนกังานชัว่คราว 803 คน แบ่งตามฝ่ายงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ฝ่ายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ปี 2553 ปี 2554 
1. ฝ่ายบริหาร 4 4 
2. ฝ่ายการตลาด วิศวกรรม และปฏิบติัการ 144 192 
3. ฝ่ายพฒันาโครงการและการลงทุน 6 4 
4. ฝ่ายบญัชี การเงินและบริหารงานทัว่ไป 54 60 
5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 3 
รวมพนกังานประจาํ 211 263 
พนกังานชัว่คราว 620 803 

รวม 831 1,066 
 

 ค่าตอบแทนพนักงาน ของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2553 ปี 2554 

พนกังานประจาํ 101.36 129.00 
พนกังานชัว่คราว 94.33 80.41 

รวม 195.69 209.41 
 

 นโยบายการพฒันาบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯไดย้ึด
มัน่และให้ความสําคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด และมีนโยบายดูแล ปรับปรุงและพฒันา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหท้นัต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ดูแลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ นอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานตามกฎหมายแลว้   บริษทัฯ และ
บริษทั สหการ วิศวกร จาํกดั ไดมี้การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน  ตั้งแต่ปี 2548 และ 
2549 ตามลาํดบั   และในปี 2552 ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ใหก้บักรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน (รายละเอียดในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ” ในหนา้ 55)     

2. ทาํการปรับปรุงระบบการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ในปี 2554 โดยมีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ดา้นต่าง ๆ 
ท่ีจาํเป็น อนัประกอบดว้ย ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจและความเป็นมาขององค์กร 
ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รวมถึง วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร 
ตลอดจนการนาํพนกังานใหม่ออกเยีย่มชมโครงการของบริษทัฯ และทาํกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งหวงั
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ให้พนักงานใหม่ไดเ้กิดการเรียนรู้ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯอีกทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

3. การส่งเสริมในดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ในปี 2554 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดเ้ร่ิม
ปรับระบบการพฒันาการฝึกอบรม โดยมุ่งเนน้ไปยงับุคลากรท่ีเป็นระดบัผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน
ต่างๆให้มีขีดความรู้ความสามารถในการเป็นผู ้นําในการบริหารและจัดการหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึน โดยไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมภายในข้ึนจาํนวน 3 หลกัสูตร คือ  

1.  หลกัสูตร การบริหารงานโครงการ  
2.  หลกัสูตร การพฒันาภาวะผูน้าํ 
3.  หลกัสูตร วธีิการสอนงาน On The Job Training (OJT) 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการส่งพนักงานเขา้รับการฝึกอบรมภายนอก และการอบรมสอนงาน โดย
หัวหน้างานของแต่ละหน่วยงานอีกเป็นจาํนวนมาก  ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทาํงานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และจะไดน้าํความรู้ไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและบริษทัฯ 

4. การมุ่งเนน้การปฏิบติังานโดยยดึหลกัตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008  ในปี 2554 ท่ีผา่นมา
บริษทัฯได้ให้ความสําคญัในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยให้ยึดหลกัปฏิบัติตามระบบบริหาร
คุณภาพฯซ่ึงจะมีการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่การปฏิบติังาน
ของพนักงานในบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบายดา้นคุณภาพท่ีไดว้างไว ้เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของ
ลกูคา้และมีการปรับปรุงพฒันาวธีิการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

5. จดักิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ และความสามคัคีภายในองคก์ร อาทิเช่น การจดักิจกรรมสังสรรค์
อาหารกลางวนั (Lunch Party) 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมีการจดัเล้ียงอาหารกลางวนักบัพนกังานทุกคน 
วตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูบ้ริหารไดมี้โอกาสพบปะพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานซักถามผูบ้ริหาร มี
การเชิญวิทยากรภายนอกมาประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์กับพนักงาน อาทิเช่น เชิญ
เจา้หน้าท่ีของบริษทัหลกัทรัพยม์าให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF เพ่ือ
ประหยดัภาษีเงินได ้เป็นตน้  

6. การสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่พนกังานในยามวิกฤติ  ในปี 2554 ท่ีผ่านมา ถึงแมว้่าบริษทัฯจะตอ้ง
ประสบปัญหาจากมหาวิกฤตอุทกภยัคร้ังใหญ่ ซ่ึงทาํใหบ้ริเวณท่ีทาํการของบริษทัฯ ถนนวิภาวดีรังสิต 
ประสบปัญหาภาวะนํ้ าท่วมเช่นกนั รวมทั้งท่ีอยู่อาศยัของพนักงานส่วนหน่ึง ก็ไดรั้บผลกระทบจาก
มหาอุทกภยัในคร้ังน้ีดว้ย บริษทัฯไดใ้ห้ความช่วยเหลือพนกังาน โดยการจดัหาท่ีพกัอาศยัชัว่คราวกบั
พนักงานท่ีไดรั้บความเดือดร้อน และช่วยเหลือดา้นพาหนะเดินทางมาทาํงาน  รวมทั้งจดัหาอาหาร
กลางวนัให้พนกังานท่ีมาปฏิบติังานโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัออกมาตรการช่วยเหลือ
หลงันํ้ าลด ทั้งการให้เงินช่วยเหลือบา้นของพนักงานท่ีนํ้ าท่วมเขา้บา้นทาํให้ทรัพยสิ์นเสียหาย  เงินกู้
ปลอดดอกเบ้ีย  และทีมงานช่วยเหลือทาํความสะอาด  มาตรการทั้งหมดน้ีถือว่าเป็นการช่วยเหลือกบั
พนักงานในช่วงท่ีประสบภาวะความยากลาํบาก และส่งผลให้การดาํเนินกิจการของบริษัทฯไม่
หยดุชะงกัและดาํเนินการใหบ้ริการต่อลูกคา้ไปไดด้ว้ยดี  อนัเกิดจากความช่วยเหลือเก้ือกลูและมีนํ้าใจ
ต่อกนัในช่วงภาวะวกิฤตทั้งจากพนกังานและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ 
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7. การเตรียมความพร้อมของพนกังานในการเขา้สู่การเปิดประเทศเสรีกบักลุ่มประเทศอาเซียน บริษทัฯ 
ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน  โดยมีการทดสอบแยกระดับตาม
ความสามารถดา้นภาษา  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเร่ิมเตรียมความพร้อมในเบ้ืองตน้ใหพ้นกังานมีทกัษะในการ
ใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 

8. ให้ความสําคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือก
ปฏิบติัระหวา่งเพศ อาทิเช่น การวา่จา้งวศิวกรผูห้ญิง และการจา้งงานคนพิการ เป็นตน้  

 ข้อพพิาททางด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงานท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ ท่ีมีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554    

ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานชัว่คราว ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั 
สหการวิศวกร จาํกดั วา่จา้งสาํหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการดาํเนินงาน
ของแต่ละโครงการ  โดยขอ้พิพาททั้งหมดสามารถตกลงประนีประนอมกนัก่อนเกิดเป็นคดีความ 
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10.  การควบคุมภายใน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2555 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมิน
ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย สําหรับปี 2554 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษทัมีการซกัถามขอ้มูลจากฝ่าย
จัดการร่วมกับการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ท่ีผ่านการพิจารณาเบ้ืองตน้จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
ซ่ึงรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากนั้น ยงัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ถือวา่มีความเพียงพอ 
และสามารถป้องกนัมิใหผู้บ้ริหารนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจได ้  

สาํหรับปี 2554 ไม่มีขอ้สังเกตท่ีมีนยัสาํคญัในรายงานขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชีปี 2554 (Management 

Letter) จากผูส้อบบญัชี แต่อยา่งใด 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 78 ‐ 
 

 

11.  รายการระหว่างกนั 

 

ในปี 2553 บริษทัฯ ไม่มีรายการระหวา่งกนัแต่อยา่งใด และในปี 2554 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัเพียงรายการ
เดียว ดงัน้ี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง : บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ : -       บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ ร้อยละ 14.26 

-  นางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯ   
ร้อยละ 6.33  เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ 99.99 ใน บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั 

ลกัษณะรายการ : รายการซ้ือทรัพยสิ์นจากผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ขนาดของรายการ : 12,150 บาท  
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ 

: บริษทัฯ ไดซ้ื้อฉากกั้น (Partition) 11 ช้ิน ขนาดต่าง ๆ กนัจากบริษทั เคพีเค 
1999 จาํกดั เพ่ือใชใ้นการจดัพ้ืนท่ีสาํนกังานโครงการ UBBE ชั้น 17 โดย
บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ไดข้ายทรัพยสิ์นดงักล่าวเท่ากบัมูลค่าสุทธิของ
ทรัพยสิ์น (Book Value)  โดยฝ่ายจดัการของบริษทัฯ พิจารณาแลว้วา่เป็นราคา
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพทรัพยสิ์นท่ีขาย  และ ราคาดงักล่าวใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด  

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

: รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล 

 

11.1    มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548  มีมติกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการ
ระหว่างกนัในอนาคตว่า จะตอ้งมีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษทัเก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคา
และเง่ือนไขต่าง ๆ ของรายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ 
และเพ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัฯ สามารถเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ลา้นบาท 
ภายใตเ้ง่ือนไขว่ารายการดงักล่าวตอ้งกระทาํดว้ยราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และให้นาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นต่อไป  ส่วนรายการระหวา่งกนัต่อไปน้ี จะตอ้งถูกนาํเสนอเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน
การทาํรายการ และมีมติอนุมติัใหท้าํรายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ทาํรายการ 
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 รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนธุรกิจปกติ 

 รายการระหว่างกนัท่ีกระทาํดว้ยราคาและ/หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีแตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไขปกติท่ี
กระทาํกบับุคคลภายนอก  

 รายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขปกติของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 

โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด   (ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ 
ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหว่างกนัดงักล่าวเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ ผูถื้อหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งน้ี   บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

 

11.2    การอนุมตัใินหลกัการสําหรับการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกต ิ

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 
การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถูกนาํเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการ
บริษทั หรือคณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการใหท้าํรายการดงักล่าวได ้ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ฝ่ายจดัการสามารถทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

สําหรับบริษทัฯ นั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือปี 2548 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการว่า การทาํรายการเก่ียวโยง 
แมว้า่เป็นรายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนทาํรายการ  (ตาม
รายละเอียดท่ีอธิบายในหัวขอ้ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั ขา้งตน้)  ซ่ึงเป็นการอนุมติัใน
หลกัการสาํหรับการทาํรายการเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการปกติ และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของพรบ.ท่ีออกใหม่  แต่อยา่งไรก็
ตาม บริษทัฯ ไดน้าํเสนอเร่ืองน้ีเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551  เพ่ือให้
คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของพระราชบญัญติัดงักล่าว   
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11.3    นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในปี 2554 บริษทัฯ มีการทาํรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม ปี 2554 ดงัน้ี   

- ขอ้ 8   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- ขอ้ 36.5 หนงัสือคํ้าประกนัธนาคาร  

- ขอ้ 36.6  การคํ้าประกนั 

แต่อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันแต่อย่างใด   บริษัทฯ ได้มีปฏิบัติตาม
กระบวนการอนุมติัท่ีกาํหนดโดยตารางอาํนาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด  

ในปี 2554 ไม่มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนาดรายการถึงเกณฑท่ี์ตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ก่อนการเขา้ทาํรายการแต่อยา่งใด  

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต (ถา้มี) บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติั
การทาํรายการระหวา่งกนัตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
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12.  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

12.1    ความเห็นของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญชี  

- นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542 - 31 ธนัวาคม 2548 และ 31 ธนัวาคม 
2552 - 31 ธนัวาคม 2554  (รวม 10 ปี) 

- นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ  เลขทะเบียน 3182 บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั ผูต้รวจสอบงบการเงิน
ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 - 31 ธนัวาคม 2551 (รวม 3 ปี) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสาํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 - 31 ธนัวาคม 2554 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

ปี 2552 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย ไดแ้สดงถึงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 และ 2551 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัฯ และ 
บริษทัย่อย โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไป และไดใ้ห้คาํช้ีแจงเร่ืองการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯ ซ่ึงตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวซ่ึงรวมอยูใ่นงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนนั้น 

 

ปี 2553 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และ 2552 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   งบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนของบริษทัยอ่ย โดยงบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 จาํนวน 130.4 ลา้นบาท และ 122.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั และยอดรวมรายไดส้าํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีจาํนวน 327.3 ลา้นบาท และ 137.4 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยความเห็นในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจาํนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัย่อยดงักล่าวซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯ ผูส้อบ
บญัชีไดถื้อตามรายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนเหล่านั้น 
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ปี 2554 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแสดงถึงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป      งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนของบริษทัยอ่ย โดยงบการเงินของบริษทัยอ่ยเหล่านั้นแสดงยอดรวมสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จาํนวน 192 ลา้นบาท และ 130 ลา้นบาท ตามลาํดบั และยอดรวมรายไดส้าํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัของแต่ละปีจาํนวน 336 ลา้นบาท และ 327 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยความเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จาํนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าวซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีไดถื้อตาม
รายงานของผูส้อบบญัชีอ่ืนเหล่านั้น 
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12.2    ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

งบดุล 
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งบดุล (ต่อ) 
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งบกาํไรขาดทุน 
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งบกระแสเงินสด 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
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12.3    คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

12.3.1  ภาพรวมของผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซ่ึงลกัษณะการทาํงาน
อยูใ่นรูปแบบโครงการ ปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดความสําเร็จของธุรกิจจึงอยูท่ี่โอกาสของการเขา้ประมูลงาน การไดรั้บงาน  
รวมทั้งการดาํเนินการและควบคุมงานใหมี้ประสิทธิภาพ มีตน้ทุนตามแผนท่ีวางไว ้และเสร็จทนักาํหนดเวลา 

ในปี 2554 เป็นปีท่ีกลุ่มบริษทัฯ มีการเติบโตทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดด้าํเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายโครงการ ดงัน้ี    

 โครงการจากบริษทัในกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั คือโครงการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเช่ือมต่อ
ระหวา่งท่อก๊าซหลกัของปตท.ไปยงัท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษทั (Gas Pipeline 
Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จาํนวน 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 831,000,000 
บาท และ 4,745,000 เหรียญสหรัฐ และโครงการ  Nong Saeng Power Plant Gas Pipeline Project  
ขอบเขตของงานมีสองส่วนคืองานก่อสร้างวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และสถานีควบคุมปริมาณก๊าซ
สาํหรับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) มูลค่างาน 1,185,000,000 บาท และ 16,345,000 เหรียญสหรัฐ 

 โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 
722,500,000 บาท  

 โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location  จากบริษทั 
ปตท.จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด และ บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) มูลค่างาน 
144,000,000 บาท และ 58,000,000 บาท ตามลาํดบั 

 บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริษทัยอ่ยไดรั้บงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล กาํลงัการผลิต 
400,000 ลิตรต่อวนั (งานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต) จากบริษทั อุบล เอทานอล จาํกดั 
มูลค่า 2,465 ลา้นบาท 

จากความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ TRC & Al-Ghalbi LLC บริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานท่ีไดก่้อตั้ง
ตั้งแต่ปี 2552  ทาํให้บริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ  จึงไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ยอีก 1 แห่งใน
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ช่ือ TRC Engineering LLC  โดย TRC International Limited ถือหุ้นร้อยละ 70   TRC 
Engineering LLC ไดรั้บงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 3.08 ลา้นโอมานเรียล (ประมาณ 244 ลา้นบาท) 
ซ่ึงหน่ึงในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ท่ีดาํเนินการในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานดว้ย 

บริษทัฯ และ TRC International Limted สามารถเรียกร้องเงินมดัจาํค่าซ้ือหุน้ท่ีฝากใน Escrow Account จากผูซ้ื้อ
รายเดิมท่ีเคยตกลงทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นบริษทั ราชเพลิน จาํกดัตั้งแต่ปี 2551 ทาํให้ไดรั้บเงินสุทธิ 0.47 ลา้นเหรียญ หรือ
ประมาณ 14 ลา้นบาท  

บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัเร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน 
โดยเลือกรับรู้หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจนถึงปี 2553 ส่งผลกระทบให้กาํไรสุทธิของบริษทัฯ และ
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บริษทัยอ่ย ปี 2554 ลดลง 2.43 ลา้นบาท        และเกิดผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเร่ืองน้ี จาํนวน 14.24 ลา้น
บาท ไดถ้กูแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 2,261.55 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 48.87 กาํไรขั้นตน้เท่ากบั 326.05 
ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 14.45 ซ่ึงเป็นระดบัปกติของบริษทัฯ และมีผลกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
149.04 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 6.59 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีงานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้(Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 จาํนวน 18 
โครงการ มูลค่างานคงเหลือ 4,690.82 ลา้นบาท เติบโตข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั กวา่ปีก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบั 1,279.74 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 266.54   

 12.3.1  ผลการดาํเนินงาน  

 รายได้ 

- รายได้จากการขายและให้บริการ 

      รายไดจ้ากการขายและให้บริการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในปี 2554 เป็นจาํนวน 2,261.55 ลา้นบาท    
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 53.48  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อร้อยละ 58.3  จากงานโยธา
และสถาปัตยกรรมร้อยละ 37.1      และจากงานติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังาน     
และปิโตรเคมีร้อยละ  4.0 และ ท่ีเหลือเป็นรายไดจ้ากการขายและรับจา้งอ่ืน ในขณะท่ีปีก่อนมีสัดส่วนรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 
83.5  2.8 และ12.7 ตามลาํดบั  รายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อมีสัดส่วนลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ี
รายไดจ้ากงานโยธาและสถาปัตยกรรมสูงข้ึน ท่ีมีท่ีมาจากโครงการอุบลเอธานอล ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ของสหการ
วิศวกร  ส่งผลให้บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีการเติบโตของรายไดเ้ป็นอยา่งมาก  และสามารถพลิกฟ้ืนผลประกอบการ
จากขาดทุนสุทธิในปีก่อน มาเป็นกาํไรสุทธิ 43.44 ลา้นบาท  

- การได้รับเงนิจาก Escrow Account จากการทีผู้่ซ้ือผดิสัญญาซ้ือขายหุ้นราชเพลนิ ปี 2551 

ในปี 2553 บริษทัฯ และ TRC International Limited ประสบความสาํเร็จในการขายหุน้บริษทั ราชเพลิน 
จาํกดัใหก้บับริษทั มณียาเรียลต้ี จาํกดั เกิดรายการกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 59.16 ลา้นบาท  ต่อมาในปี 
2554 บริษทัฯ ยงัคงติดตามการเรียกร้องเงินมดัจาํค่าซ้ือหุน้ท่ีฝากใน Escrow Account จากผูซ้ื้อรายเดิมท่ีเคยตกลงทาํสัญญา
ซ้ือขายหุน้ราชเพลินตั้งแต่ปี 2551 โดยผูซ้ื้อไดผ้ดิเง่ือนไขในสัญญาซ้ือขายหุน้ ทาํใหสิ้ทธิในเงินค่ามดัจาํดงักล่าวตอ้งตกเป็น
ของผูข้าย และในเดือนตุลาคม 2554 บริษทัฯ สามารถประสบความสาํเร็จในการเจรจาเร่ืองดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัฯ และTRC 
International Limited ไดรั้บเงินจาก Escrow Account 0.67 ลา้นเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 20.63 ลา้นบาท) ซ่ึงไดรั้บรู้เป็น
รายไดอ่ื้น           

 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนท่ีสําคญัในการให้บริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คือ วตัถุดิบ และค่าแรง   ตน้ทุนขายและตน้ทุน
ใหบ้ริการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2554  เท่ากบั 1,901.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของรายไดร้วม   

ในปี 2553 มีการพิจารณาตั้งรายการค่าใชจ่้ายขาดทุนทางบญัชีท่ีสาํคญั คือ การตั้งหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มื
แก่บุคคลอ่ืนของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั สาํหรับเงินใหกู้ย้มืตั้งแต่ปี 2552 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมียอดยกมาตน้ปี 2553 
จาํนวน 32.00 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2553 ไดรั้บชาํระคืน 10.30 ลา้นบาท  และไดรั้บชาํระดอกเบ้ียอยา่งต่อเน่ือง แต่อยา่งไร
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กต็าม ตามเง่ือนไขการชาํระคืน สหการวศิวกรจะตอ้งไดรั้บคืนหน้ีทั้งหมดภายในปี 2553 ดงันั้น จึงมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 11.70 ลา้นบาท  ทาํใหค้งเหลือยอดเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนสุทธิ ณ ส้ินปี 2553 จาํนวน 10.00 ลา้น
บาท   

แต่อยา่งไรกต็ามในปี 2554 สหการวศิวกรสามารถไดรั้บคืนหน้ีจากบุคคลดงักล่าวทั้งจาํนวน 21.70 ลา้นบาท 
จึงเกิดรายการโอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 11.70 ลา้นบาท  ซ่ึงในทางบญัชีไดบ้นัทึกรายการโอนกลบัเป็นรายการหกัจาก
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  

 
การประมาณการหนีสิ้นจากคดีความ 
บริษทัฯ มีการตั้งประมาณการหน้ีสินจากคดีความคดีหน่ึง ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีบริษทัฯ อาจจะถกูยดึหนงัสือคํ้า

ประกนัจากธนาคาร 20 ลา้นบาท (โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37.1)    รายการน้ีถูกตั้งเป็นหน้ีสิน
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน และเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุน   

 
การวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายในการบริหาร    

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ปี 2553 ปี 2554 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 195.77 183.27 
ปรับปรุง: รายการพิเศษปี 2554 ท่ีทางบญัชี ไม่ไดแ้ยกออกมาเป็น
รายการต่างหาก 

  

- รายการโอนกลบั(บนัทึก)ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11.70) 11.70 
- ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ  (20.00) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีแทจ้ริง 184.07 174.97 
รายไดร้วม 1,519.13 2,261.55 
สัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วม 12.11% 7.74% 

 

เม่ือปรับปรุงรายการค่าใชจ่้ายในการบริหารดว้ยรายการโอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และประมาณการ
หน้ีสินจากคดีความแลว้ ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2554 จะเท่ากบั 174.97 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.95 และคิด
เป็นสัดส่วนเทียบกบัรายไดร้วมร้อยละ 7.74 ตํ่ากวา่ปี 2553 ท่ีอยูท่ี่สัดส่วนร้อยละ 12.11   

 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบริษทัฯ จากการเขา้จดทะเบียนในตลาดเอม็เอไอส้ินสุดลงตั้งแต่ปี 2553 ทาํให ้

อตัราภาษีของบริษทัฯ ปรับจากร้อยละ 25 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2554  แต่อยา่งไรกต็าม ในการคาํนวณภาษีปี 2554 
มีรายการปรับปรุงกาํไรก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 60.48 ลา้นบาท ดว้ยรายการท่ีมีนยัสาํคญัดงัน้ี  

1. หกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจริงในปี 2554 แต่ในทางบญัชีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายตั้งแต่ปีก่อน ๆ จาํนวน 2 รายการท่ีมี
นยัสาํคญั คือ  

- ค่าใชจ่้ายจากการแกไ้ขงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลท่ีเกิดจริง 23.06 ลา้นบาท (ทาง
บญัชีตั้งสาํรองไวต้ั้งแต่ปี 2553 จาํนวน 26.66 ลา้นบาท)  
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- ค่าปรับงานล่าชา้โครงการก่อสร้างโรงงงานผลิตไบโอดีเซล 32.7 ลา้นบาท  
2. บวกรายการประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20 ลา้นบาท เน่ืองจาก รายการดงักล่าวไม่ถือเป็นค่าใชจ่้าย

ในทางภาษี 
ส่งผลใหภ้าษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ เท่ากบั 9.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.31ของกาํไรสุทธิก่อนภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล 
บริษทั สหการวศิวกร จาํกดัมีขาดทุนสะสมยกมาจากปี 2552 และ2553 จาํนวนรวม 86.52 ลา้นบาท ซ่ึง

สามารถใชเ้ครคิตภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไดเ้ป็นระยะเวลา 5 ปีนบัจากปีท่ีมีผลขาดทุน  ดงันั้นกาํไรสุทธิปี 2554  43.44 ลา้น
บาทจึงไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลแต่อยา่งใด ส่วนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานมี
อตัราเท่ากบัร้อยละ 12 ของกาํไรท่ีเกินกวา่ 30,000 โอมานเรียล   

 ผลการดาํเนินงานสุทธิ 

- กาํไรขั้นต้น 

จากการไดรั้บงานขนาดใหญ่  ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัอาจจะตอ้งมีการวา่จา้งผูรั้บเหมา
ช่วงสําหรับงานบางส่วน จึงมีการประมาณการกาํไรขั้นตน้ไวใ้นระดบัไม่สูงมากนกั ประกอบกบัลกัษณะงานของสหการ
วิศวกร เป็นงานโยธา ซ่ึงเป็นงานท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้ไม่สูงมากนกั   กาํไรขั้นตน้ในปี 2554 อยูใ่นระดบัร้อยละ 14.45 ซ่ึง
เป็นอตัราระดบัปกติตามมาตรฐานของบริษทัฯ ในขณะท่ีปี 2553 อตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ในระดบัท่ีสูงถึงร้อยละ 25.92 
เน่ืองจาก  ในปี 2553 มีรายการกลบัรายการประมาณการค่าปรับจากความล่าชา้ของโครงการผลิตไบโอดีเซล จาํนวน 43.00 
ลา้นบาท ผลจากค่าปรับท่ีเกิดจริงจาํนวน 32.70 ลา้นบาท ตํ่ากวา่สาํรองค่าปรับท่ีตั้งไวใ้นปี 2552 จาํนวน 75.70 ลา้นบาท    
ในทางการบนัทึกบญัชี ส่วนต่างดงักล่าวไดถู้กนาํมาหักออกจากตน้ทุนการให้บริการปี 2553    นอกจากนั้นแลว้งานในมือ
ส่วนใหญ่ในปี 2553 เป็นงานวางระบบท่อซ่ึงเป็นงานท่ีบริษทัฯมีความเช่ียวชาญ ทาํให้สามารถบริหารและควบคุมตน้ทุน
การใหบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- กาํไรสุทธิ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 149.04 ลา้นบาท   คิดเป็นอตัรา
กาํไรสุทธิร้อยละ 6.59 ลดลงจากปีก่อนท่ีมีผลกาํไรสุทธิ 182.85 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 12.04  แต่อยา่งไรก็
ตามหากตดัรายการพิเศษท่ีเกิดจากการขายหุน้บริษทั ราชเพลิน จาํกดัออกจากกาํไรสุทธิ ดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ปี 2553 ปี 2554 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 182.85 149.04 
หกัรายการพิเศษท่ีเกิดจากราชเพลิน:   
- กาํไรจากการจาํหน่ายหุน้ราชเพลินในปี 2553 -59.16  
- รายไดสุ้ทธิจาก Escrow Fundในปี 2554  -14.63 
กาํไรสุทธิท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน 123.68 134.41 

เพ่ิมข้ึน  10.73 
  8.67% 
     จะเห็นไดว้่า ในปี 2554 กาํไรสุทธิท่ีเกิดจากการดาํเนินงานหลงัตดัรายการท่ีเกิดจากราชเพลินออก เท่ากบั 
134.41 ลา้นบาท สูงกวา่ปี 2553 ท่ีเท่ากบั 123.68 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 10.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.67     
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 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2550 - 2554 ดงัน้ี 

ผลการ
ดาํเนินงาน 

อตัราการจ่าย (บาทต่อหุน้) จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) เงิน/หุน้ปันผลต่อกาํไรสุทธิ 
หลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย เงินปันผล หุน้ปันผล เงินปันผล หุน้ปันผล 

ปี 2550 0.03174 0.28571 8.15 73.33 92.56% 
ปี 2551 0.15 - 49.50 - 34.43% 
ปี 2552 0.06 - 19.80 - n/a 
ปี 2553 0.15 - 49.88 - 50.66% 
ปี 2554* 0.12 - 40.14 - 79.30% 

*หมายเหตุ  เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 จะตอ้งผา่นการอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ซ่ึงมีกาํหนดจดัในเดือน
เมษายน 2555 โดยหุน้เพิ่มทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 7 ของโครงการ ESOP Warrant ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2555

ไดรั้บสิทธิในเงินปันผลดว้ย 

 

12.3.2  ฐานะทางการเงนิ  

 สินทรัพย์ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 2,377.97 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
อยา่งมีนยัสาํคญัร้อยละ 119.73 โครงสร้างสินทรัพยป์ระกอบดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนร้อยละ 86 และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ร้อยละ 14   เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง ณ ส้ินปี 2552  ท่ีร้อยละ 81 ต่อ ร้อยละ 19 ตามลาํดบั    การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์
เป็นไปตามการขยายตวัทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ  

- เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ณ ส้ินปี 2554 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงถึง 775.61 ลา้นบาท โดย
เป็นเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินฝากในตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน ประมาณ 774.38 ลา้นบาท  โดยเงินส่วนใหญ่
ร้อยละ 80 เป็นเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ตามสัญญาก่อสร้าง  

- ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีการคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ ส้ินปี 2554 ปรากฏจาํนวน 340.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
60.22   การจดัการบริหารลูกหน้ีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เห็นไดจ้าก ยอดคงคา้งของลูกหน้ี
การคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระร้อยละ 62.29   คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนร้อยละ 
36.21 คา้งชาํระ 3-6 เดือนร้อยละ 1.42    และท่ีเหลือร้อยละ 0.17  เป็นลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือนของสหการวิศวกร 
(จาํนวนเงิน 0.56 ลา้นบาท)  ซ่ึงเป็นลูกหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากค่าประกนัวสัดุคา้งรับ (ค่า k) กบัหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็น
ยอดคงคา้งมาตั้งแต่ปี 2552   

- รายได้ทีย่งัไม่ได้เรียกชําระ 

ตามปกติงานก่อสร้างจะเป็นสัญญาการก่อสร้างท่ีมีระยะเวลาตามท่ีกาํหนด การรับรู้รายได้จากการ
ใหบ้ริการจะเป็นไปตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จ (Percentage of Completion Method)  ดงันั้น บริษทัฯ และบริษทั
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ยอ่ย จะมีรายไดบ้างส่วนท่ีบนัทึกตามบญัชีแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระจากผูว้า่จา้งเน่ืองจากยงัก่อสร้างและติดตั้งไม่ถึงจุดท่ีจะ
ทาํการเรียกชาํระไดต้ามขอ้กาํหนดในสัญญา (Milestone Collection) ซ่ึงจะตอ้งมีการทาํงานให้ถึงจุดท่ีกาํหนดก่อนจึงจะ
สามารถส่งใบเรียกเก็บเงินได ้ซ่ึงหลงัจากนั้นรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระจะกลายเป็นลูกหน้ีการคา้แทน  ณ ส้ินปี 2554 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มียอดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาก 177.77  ลา้นบาท เป็น 488.44 ลา้นบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.54 ของสินทรัพยร์วม     

- ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 

เป็นเงินท่ีลูกคา้หกัออกจากค่างวดเพ่ือเป็นเงินประกนัผลงาน และจะจ่ายคืนใหผู้รั้บเหมาก่อสร้าง หลงัการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จพร้อมนาํหนงัสือคํ้าประกนัผลงานจากธนาคารมาวางคํ้าประกนัแทน  ณ ส้ินปี 2554 ปรากฏยอด 105.17 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 35.97 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เป็นเงินประกนัผลงานโครงการอุบลเอธานอลของบริษทั 
สหการวศิวกร จาํกดั 

- เงนิจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  

ปรากฏยอด 189.47 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ 3.68 ลา้นบาท   ส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีจ่ายล่วงหนา้
ใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงของโครงการอุบลเอธานอลของบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั 

- เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระคํา้ประกนั 

เป็นเงินฝากในบญัชีออมทรัพย  ์และบญัชีเงินฝากประจาํ จาํนวนรวม 187.40 ลา้นบาท เพ่ือใช้เป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจตามสัดส่วนท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด  ทั้งในรูปวงเงินกูเ้พ่ือใชเ้งินทุน
หมุนเวยีน และรูปวงเงินกูเ้พ่ือสนบัสนุนโครงการ (Project Finance)    

- ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิปรากฏยอด 117.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 38.66 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
48.81  ในปี 2554 มีการลงทุนซ้ือสินทรัพยถ์าวร 67.47 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ยานพาหนะ และเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน  

บริษทัฯ มีแผนงานยา้ยสาํนกังานใหญ่ช่วงปลายปี 2556   ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2554 เม่ือ
วนัท่ี 11 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมติัการลงทุนซ้ือท่ีดินและก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่ โดยมีวงเงินรวมประมาณ 140 ลา้น
บาท และเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2554 บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน ท่ีตั้งบนถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพฯ เป็นจาํนวนเงิน 94 ลา้นบาท และไดจ่้ายชาํระเงินงวดแรก 20 ลา้นบาทในวนัทาํสัญญา (ปรากฏเป็น
รายการเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินในงบแสดงฐานะทางการเงิน) สาํหรับงวดท่ีสองและสามจาํนวน 30 ลา้นบาท และ 44 ลา้นบาท 
จะจ่ายในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2555 และ 1 ตุลาคม 2556 ตามลาํดบั 

ในปี 2553 มีรายการทางบญัชีท่ีสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ คือ การตั้งค่าเผื่อการดอ้ย
ค่าเงินลงทุนในบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั จาํนวน 36.00 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจาก
การลงทุนในสหการวิศวกร เน่ืองจากในปี 2553 สหการวิศวกรมีผลประกอบการขาดทุน 47.02 ลา้นบาท ส่งผลใหย้อดเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลงจาก 208.33 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2552  เป็น 172.33 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2553  แต่อยา่งไรกต็ามในปี 
2554  สหการวิศวกรสามารถไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ่ และสามารถพลิกฟ้ืนผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิ 43.44 
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ลา้นบาท และประมาณการวา่จะมีโครงการในมืออยา่งต่อเน่ือง จึงไม่มีการพิจารณาประมาณการการดอ้ยค่าจากเงินลงทุนใน
สหการวศิวกรแต่อยา่งใด  

 หนีสิ้น และแหล่งทีม่าของเงนิทุน 

จากการเติบโตของงานในมืออยา่งมีนยัสาํคญั จากส้ินปี 2553 ท่ีระดบั 1,279.74 ลา้นบาท เป็น 4,690.82 ลา้น
บาท ณ ส้ินปี 2554 คิดเป็นอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 266.54  ส่งผลให้ทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน  หน้ีสินรวม
ปรากฏยอด 1,580.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ี 404.28 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 290.95  
เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจ รายการหน้ีสินส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เช่น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ตน้ทุนงานท่ียงั
ไม่ถึงกาํหนดชาํระ เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสัญญาก่อสร้าง และเงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ตามสัญญาก่อสร้าง   

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้างลดลงจาก 71.20 ลา้นบาท เป็น 15.34 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากเกิด
รายจ่ายจริงระหว่างปีสําหรับงานเพ่ิมเติมของโครงการก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซล 23.06 ลา้นบาท   และมีการโอนกลบั
ประมาณการหน้ีสิน ผลจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจริงตํ่ากวา่สาํรองท่ีตั้งไว ้3.61 ลา้นบาท 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อย เพ่ิมข้ึนจาก 0.60 เท่าเป็น 1.98 เท่า  
โครงสร้างของหน้ีสินรวมร้อยละ 58 เป็นรายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ และเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ รวม 909.50 ลา้น
บาท   ซ่ึงหากตดัรายการน้ีออกจากหน้ีสินรวม อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จะลดเหลือเพียง 0.84 เท่า 

ในปี 2554 เกิดรายการหน้ีสินเพ่ิมเติมจากปีก่อน คือ รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ 288.07 ลา้นบาทจาก
โครงการอุบลเอทานอล สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (ผลจากการเร่ิมปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 
เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน) 17.98 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20 ลา้นบาท  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จดัหาเงินทุนโดยใชเ้งินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน กล่าวคือ ใชเ้ครดิตท่ีไดจ้ากเจา้หน้ี
การคา้เพ่ือสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนท่ีตอ้งลงทุนในลูกหน้ีการคา้ และสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน นอกจากน้ียงัอาศยัเงินทุน
จากส่วนของผูถื้อหุ้น และจากเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์การกูย้ืมเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการของบริษทัฯ  มกัเป็นการ
กูย้มืระยะสั้นในลกัษณะ Project Finance ซ่ึงมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจาํคํ้าวงเงิน ซ่ึงจากผลประกอบการท่ีแขง็แกร่ง
อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัการเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนของบริษทัฯ ทาํใหมี้สถาบนัการเงินเขา้มาเสนอบริการสินเช่ือใหก้บั
บริษทัฯ และบริษทัฯ สามารถเจรจาต่อรองเง่ือนไขดา้นอตัราค่าธรรมเนียม อตัราดอกเบ้ีย และสัดส่วนเงินฝากคํ้าประกนัท่ี
ลดลง   

 ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว 

ณ ส้ินปี 2554 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 337,699,934 บาท และทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 333,558,339 บาท โดยมี
ทุนท่ีชาํระแลว้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปี 2553 จาํนวน 2,890,250 บาท หุน้เพ่ิมทุนในปี 2554 เกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิซ้ือหุ้นสามญัในโครงการ ESOP (TRC-WA1 คร้ังท่ี 2-5) รวม 2,890,250 หุ้น ท่ีราคาใชสิ้ทธิ 2.01 บาทต่อหุ้น 
(รายละเอียดจาํนวนการใชสิ้ทธิแต่ละคร้ังโปรดดูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27. ทุนเรือนหุน้) 
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 กระแสเงนิสดและสภาพคล่อง  
                (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ปี 2553 ปี 2554 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 281.95 608.82 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 61.63 (133.08) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (30.65) (51.72) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน 1.84 9.49 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 314.78 433.51 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 32.07 346.84 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 346.84 780.36 

ในปี 2553 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานสูงถึง 608.82 ลา้นบาท  เน่ืองจาก ผลประกอบการกาํไรจาก

ธุรกิจปกติของบริษทั การเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 185.93 ลา้นบาท รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 288.07 

ลา้นบาท เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง 604.28 ลา้นบาท ลดลงของลูกหน้ีการคา้ และลูกหน้ีอ่ืน 141.11 ลา้น

บาท และรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ 92.38 ลา้นบาท และเงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาตามสัญญาก่อสร้าง 11.31 ลา้นบาท   

อีกทั้งมีการจ่ายภาษีเงินได ้42.44 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนติดลบ 133.08 ลา้นบาท   รายการหักออกท่ีสาํคญัคือ การเพ่ิมข้ึนของเงินฝาก

สถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือเพ่ือโครงการก่อสร้าง 78.72 ลา้นบาท  การลงทุนซ้ือ

สินทรัพยถ์าวร 67.33 ลา้นบาท และการจ่ายมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 20.00 ลา้นบาท    รายการบวกกลบัคือ เงินกูท่ี้บริษทั สหการ

วศิวกร จาํกดั ไดรั้บคืน 21.70 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับ 10.38 ลา้นบาท  

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินติดลบ 51.72 ลา้นบาท สาเหตุหลกัคือ การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จาํนวน 

49.88 ลา้นบาท และการลดลงของเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 12.71 ลา้นบาท  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เท่ากบั 50 วนั อยูใ่นช่วงระยะเวลาเก็บหน้ีโดยปกติของ

บริษทัฯ แสดงถึงประสิทธิภาพของการเก็บเงินจากลูกหน้ี     ส่วนระยะเวลาชาํระหน้ีลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ยจาก 61 วนั 

เป็น 56 วนั  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2554 ในระดบัสูง เห็นไดจ้ากระดบัเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดท่ีสูงถึง 775.61 ลา้นบาท และอตัราส่วนสภาพคล่อง 1.32 เท่า  แสดงถึงความเพียงพอของสภาพคล่องท่ีจะชาํระคืน

หน้ีระยะสั้น   และความพร้อมในการลงทุนของกลุ่มบริษทั อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยูท่ี่ระดบั 0.75 เท่า  

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2554                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 97 ‐ 
 

12.3    ค่าสอบบัญชี 
 

12.3.1  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

 บริษทัผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี  

สาํหรับรอบปีบญัชี 2554 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั 

840,000 บาท 

บริษทัยอ่ย:   

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั 
จาํกดั 

800,000 บาท 

TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. 

ประเทศฮ่องกง 

4,060 เหรียญสหรัฐ 

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

สาธารณรัฐเมอริเชียส 

1,200 เหรียญสหรัฐ 

TRC & Al-Ghalbi LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

3,200 โอมานเรียล 

TRC Engineering LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co.  

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

2,750 โอมานเรียล 

 

12.3.1  ค่าบริการอืน่ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีสาํหรับการสอบบญัชีปี 2554 

- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  10,122 บาท 

- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั   2,502 บาท 
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13.  ข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

 

- ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 
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เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
นางไพจิตร รัตนานนท์  
อาย ุ56 ปี 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ. รุ่นท่ี 48 
 
การอบรม 
- ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 38/2005 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 15/2007 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 142/2011 

- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน  (วตท.) รุ่นท่ี  5 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 20.595% (68,696,426 หุน้) ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้ม 

ผา่นบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ท่ีนางไพจิตร ถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร มารดานายภาสิต ล้ีสกลุ ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและ 

การลงทุน ทีอาร์ซี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2551-ปัจจุบนั  กรรมการ    
TRC International Limited ประเทศฮ่องกง 

 2548-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2547-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ   
บริษทั ไทยโตกุชูไก จาํกดั 

 2545-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  
บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั 
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รศ.นพ.กาํจร ตตยิกวี 
อาย ุ56 ปี 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วฒิุบตัร กมุารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การอบรม 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รุ่นท่ี 35/2005 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 0.061% (202,142 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2552-ปัจจุบนั - รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
- ประธานประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2544-2552 ผูอ้าํนวยการ 
ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สภากาชาดไทย 

 2539-2552 ผูอ้าํนวยการ 
ศนูยส์ารสนเทศทางการแพทยเ์พ่ือประชาชน คณะแพทยศ์าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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รศ. พเิศษ เสตเสถียร 
อาย ุ55 ปี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี  
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

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

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 0.037% (125,000 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2553-ปัจจุบนั  Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division  
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2552-2553 Executive Vice President, Corporate Finance Law Division 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2548-ก.ค. 52 กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั ทรีนีต้ี แอด๊ไวซอร่ี 2001 จาํกดั 

 2539-มี.ค. 52 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สแกนดิเนเวยี ลีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 

 2534-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จาํกดั (มหาชน) 
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รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 
อาย ุ48 ปี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 
ผูจ้ดัการความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)  
ท่ีไดรั้บการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP) 
 

การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2010 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54  0.022% (75,000 หุน้) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2554-ปัจจุบนั - กรรมการ 

  บริษทั สตาร์ไมโครอิเลก็ทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
  - กรรมการ 
    บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ค.53-ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบน้ท ์แอนด ์เคมิคลัล ์จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2551-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั เจตาแบค จาํกดั 
- กรรมการ  
  สมาคมนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 2550-เม.ย.53 คณบดี 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี 
อาย ุ58 ปี 
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท สาขาอาชญาวทิยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 15/2006 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 51/2006 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 81/2006 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 0.037% (125,000 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2554-ปัจจุบนั ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 2553-2554 ผูบ้ญัชาการ 
สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2551-2553 จเรตาํรวจ  
สาํนกังานจเรตาํรวจ 

 2550-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2550-2551 รองผูบ้ญัชาการ 
กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง 
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นายอรุณ จิรชวาลา 
อาย ุ58 ปี 
กรรมการอิสระ ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- M.S. Industrial Engineering, Stanford University 
- B.S. Industrial Engineering, Stanford University 
- นกัเรียนทุนเล่าเรียนหลวง 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 
  - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 

- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 ไม่มี 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2552-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
บริษทั เค ดบับลิว ซี คลงัสินคา้ จาํกดั 

 2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
บริษทั กรุงเทพคลงัเอกสาร จาํกดั 

 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

 2550-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั กรุงเทพโสภณ จาํกดั (มหาชน) 

 2549-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั พลงัโสภณ จาํกดั 
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นายสมัย ลีส้กลุ 
อาย ุ56 ปี 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
   และรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซี 
   
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัศศินทรแห่งจุฬาลงกรณ์ 
- ปริญญาตรี ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ.รุ่นท่ี 46 
 

การอบรม 
- ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7  

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 0.809% (2,700,000 หุน้) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บิดานายภาสิต ล้ีสกลุ ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน ทีอาร์ซี 
 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 เม.ย.54-ปัจจุบนั กรรมการ 

TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 2553-ปัจจุบนั  กรรมการ 

TRC & Al-Ghalbi LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 2551-ปัจจุบนั กรรมการ  

TRC International Limited ประเทศฮ่องกง  
และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส  

 2550-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัสหการวศิวกร จาํกดั 

 2549-ก.ค.53 กรรมการ 
บริษทั ราชเพลิน จาํกดั 

 2545-ปัจจุบนั เลขาธิการ 
สหพนัธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย 

 2549-2550 กรรมการ 
การประปาส่วนภมิูภาค 
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นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ 
อาย ุ59 ปี 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม กรรมการผูจ้ดัการ 
  และรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ ทีอาร์ซี 
- กรรมการ สหการวศิวกร 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารอุตสาหกรรม Northern Illinois University 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004   
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 53/2005  

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 ไม่มี 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2550-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

 2541-ปัจจุบนั กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ และรักษาการผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ  
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
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นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ 
อาย ุ50 ปี 
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวศิวกร 
- ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร ทีอาร์ซี  
- รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารองคก์ร สหการวศิวกร 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 
การอบรม 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

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

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54  0.030% (100,000 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 เม.ย.54-ปัจจุบนั กรรมการ  
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

 2550-ปัจจุบนั กรรมการ และผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 2549-ปัจจุบนั กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารองคก์ร 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

 2547-2551 กรรมการ 
บริษทั ดี อี แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

 2549-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

 2548-2550 ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 
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นายศักดา ตนัติวฒันกลู 
อาย ุ54 ปี 
ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54  0.026% (87,750 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2542-ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
นายเชวง รีศรีกติต์ 
อาย ุ52 ปี 
- ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ ทีอาร์ซี 
- กรรมการ สหการวศิวกร 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์-เคร่ืองกล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 0.035% (117,000 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2542-ปัจจุบนั ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)\ 

 2552-ปัจจุบนั กรรมการ 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  
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นายภาสิต ลีส้กุล 
อาย ุ28 ปี 
ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน  McCallum Graduate School of  Business,  
Bentley College   สหรัฐอเมริกา 

 
การอบรม 
-  NIDA-Wharton 5: Executive   Leadership Program  
- TLCA Executive Development Program  (EDP 7) 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 1.516% (5,056,185 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร บุตรนายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

และนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 มี.ค.55-ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2553-ก.พ.55 รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2552  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2550-2551  นกัวิเคราะห์การเงิน 
บีทีย ูเวนเจอร์ สหรัฐอเมริกา 
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นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม 
อาย ุ44  ปี 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร และเลขานุการบริษทั ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค.54 0.036% (120,000 หุน้) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2550-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2547-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 
 
 
นางสาวเรวด ีอาจหาญ 
อาย ุ43  ปี 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ทีอาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจดัการ มหาวทิยาลยั อีสเทอร์นเอเชีย 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2543-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 
หมายเหตุ: ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทุกท่านไม่มีประวติัการกระทาํผิดทางกฏหมายแต่
อยา่งใด 
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2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในบริษัทฯ บริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 

 

บริษัทฯ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  

บจก. 
สหการวศิวกร 

TRC 
International 

Limited 
ประเทศ
ฮ่องกง 

 

TRC 
Investment 

Limited
สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

TRC 
Engineering 

LLC 
สาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

TRC & 
Al-Ghalbi 

LLC 
สาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

บจก. 
ไทยเพรส
เซอร์ 

เวสเซิล แอนด์ 
สตลีเวร์ิค 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,        

2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี  /, XX       

3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร /, A       

4. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ /, A       

5. พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี  /       

6. นายอรุณ จิรชวาลา /       

7. นายสมยั ล้ีสกุล   XXX, , M X, , M   X,    
8. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์  //, ///, , M       
9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  , ///, M ,  M      

10. นายกนิษฐช์นม ์ล้ีสกลุ   ,  M      

11. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  ///, M       

12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ///, M /, M      

13.นายภาสิต ล้ีสกลุ ///, M       

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม M       

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ M       

X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร  A = กรรมการตรวจสอบ 

/ = กรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ /// = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554    (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการดําเนินงานที่มี
นัยสําคญัต่อผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

                          

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร บจก. สหการวศิวกร 
TRC Engineering LLC 

(Sultanate of Oman) 

TRC & Al-Ghalbi LLC 

(Sultanate of Oman) 

1. นายสมยั ล้ีสกุล  X, , XXX X,   

2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ ์*    

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ,  M   

4. นายกนิษฐช์นม ์ล้ีสกลุ , M   

5. นายเชวง รีศรีกิตต ์ /   

6. Mr. Ali Saleem Saleh Al-Junaibi    

7. Mr. Abdulrahman Salim Rashid 
Al-Hatmi 

 / / 

X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร   A = กรรมการตรวจสอบ 

/ = กรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ /// = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 


