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สวนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
1. วิสัยทัศนและพันธกิจ อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 

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

อุตสาหกรรมพลงังานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 พันธกิจ 
1. ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีให้บริการครบวงจรในลกัษณะ EPC (Engineering, Procurement and 

Construction) ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งนํ้ ามนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนดา้น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

2. ดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมภิบาล มุ่งเนน้มาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน เพ่ือ
การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และมัน่คง 

3. ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ลกูคา้ 

4. พฒันาการลงทุนในธุรกิจพลงังานและ ปิโตรเคมี 

 เปาหมาย 
1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 20 ทุกๆ ปี มียอดขายรวม 10,000 ลา้นบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม) 
2. พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ตํ่ากวา่ 4 โครงการ ภายในปี 2562 
3. ไดรั้บรางวลัมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Class) ภายในปี 2562  

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541  ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 
1 ลา้นบาท เพ่ือใหบ้ริการดา้นงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวศิวกรรม
ใหก้บับริษทัต่างๆ ในธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  บริษทัฯ ไดข้ยายฐานเงินทุน และการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง   บริษทั
ฯเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548  และยา้ยเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 23 เมษายน 2556 ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ภายใตก้ลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง  และตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มาอยูใ่นหมวดธุรกิจบริการ
รับเหมาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
ป 2548   
บริษทัฯ ไดรั้บโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุสาหกรรม 

ปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler Project มูลค่า 515 ลา้นบาท จากบริษทั ไทยอินเซอร์เนอเรท จาํกดั ซ่ึงเป็น
โครงการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพ่ือการผลิต
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ไอนํ้ า และการเขา้ร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงัน้อย-แก่งคอย จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่าโครงการ 
2,100 ลา้นบาท ดาํเนินโครงการโดยกิจการร่วมคา้ CPP-TRC Joint Venture ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั 
ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau : CPP) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม 
คอร์ปอเรชัน่ (China National Petroleum Corporation : CNPC) อนัเป็นกลุ่มบริษทัพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน  โดย
บริษทัฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการร่วมคา้ มูลค่างาน 269.35 ลา้นบาท 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ บริษทัฯ ไดบ้ริษทัฯเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2548 ดว้ยการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไป จาํนวน 30 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 
1.70 บาท ทุนจดทะเบียนหลงัการเสนอขายหุน้ 150,000,000  บาท 

ป 2549  
บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้มจงัหวดั หรือ Cross Country Pipeline  คือ โครงการวางท่อก๊าซ

ธรรมชาติท่ีจงัหวดัสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 540  ลา้นบาท  และยงัไดรั้บโครงการ
ก่อสร้างระบบส่งนํ้ าฝ่ังขวา สัญญาท่ี 2 โครงการประแสร์ จากบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั (เจา้ของโครงการคือกรม
ชลประทาน) มูลค่างาน 140 ลา้นบาท 

ป 2550  
บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจาํนวน 106,666,615 หุน้ ทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจาก 150,000,000 บาท

เป็น 256,666,615 บาท วตัถุประสงคเ์พ่ือแลกหุน้เพ่ิมทุนใหม่กบัหุน้ของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั    ทาํใหส้หการวิศวกร 
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา จากการผนึกกาํลงัดงักล่าว ช่วยเสริมศกัยภาพในการดาํเนิน
ธุรกิจ และการแข่งขนัของบริษทัฯ เป็นอยา่งมาก  และเป็นการขยายขอบเขตของบริษทัฯ ในการเขา้ร่วมประมูลงานและรับ
งานของหน่วยงานราชการไดเ้พ่ิมข้ึน 

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
ไดรั้บสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ สาํหรับท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ บนถนน
ราชดาํริ     ติดกบัโรงแรมแกรนดไ์ฮแอทเอราวณั เพ่ือพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่   

บริษัทฯ ได้รับโครงการท่ีสําคัญ คือ โครงการส่วนต่อขยายท่อ ของกลุ่มบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (CCC 
Interconnecting Pipeline Project) มลูค่างาน 357 ลา้นบาท โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสาํหรับกลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร บางปะอิน ของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 157 
ลา้นบาท และโครงการสร้างศูนยไ์บโอดีเซลบางปะอิน ของบริษทั บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั มูลค่างาน 757 ลา้นบาท (เร่ิม
ก่อสร้างปี 2551)   

ป 2551  
บริษทัฯ มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ TRC Investment Limited ท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส  และ

TRC International Limited ท่ีประเทศฮ่องกง ซ่ึงถือหุน้ทั้งหมดโดย TRC Investment Limited   โดย TRC International 
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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

กลุ่มมาลีนนท์ มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท โดยสหการวิศวกรไดรั้บงานโครงสร้างและงาน
สถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ลา้นบาท   

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 
160  ลา้นบาท  

5. โครงการวางท่อส่งก๊าซเขา้สถานีบริการเอ็นจีวี จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 242 ลา้นบาท 
(รวม 14 สถานี)  

6. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติกลุ่มโรงงานในอุตสาหกรรมบางปะอิน ท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จากบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 131 ลา้นบาท 

นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริษทัฯ เร่ิมแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดยไดรั้บ
งาน 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  สาธารณรัฐพม่า 

บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 73,333,319 บาท เพ่ือการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น และจาํนวน 
7,700,000 บาท เพ่ือรองรับโครงการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ท่ีไดจ้ดัสรรจริงเม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2552 และเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2553   

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 329,999,589 
บาท 

ป 2552    
บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จในการขยายงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน โดยไดรั้บงานก่อสร้างท่อขนส่งนํ้ามนั 

จากบ่อขุดเจาะนํ้ ามนั 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center  ช่ือโครงการ Construction of Flow Line Rima 
Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการประมาณ 9.96 ลา้นโอมานเรียล ระยะเวลาสัญญา 3 ปี 
(พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555)  ซ่ึงดาํเนินโครงการโดยบริษทัยอ่ยช่ือ TRC Middle East LLC (ช่ือเดิมคือ TRC & Al-
Ghalbi LLC)  ซ่ึง TRC International Limited ถือหุน้ร้อยละ 60 ร่วมกบัพนัธมิตรโอมาน   สาํหรับงานในประเทศ บริษทัฯ 
ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ดงัน้ี   

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

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

ป 2553  
บริษทัฯ และTRC International Limited บริษทัยอ่ยท่ีประเทศฮ่องกงขายหุ้นท่ีถือทั้งหมดในบริษทั ราชเพลิน 

จาํกดั ให้กบับริษทั มณียา เรียลต้ี จาํกดั มูลค่าขายรวม 57 ลา้นบาท ไดรั้บรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
จาํนวน 59 ลา้นบาท (รวมรายการกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21 ลา้นบาท)   

บริษทัฯ ไดรั้บงานขนาดใหญ่จากบริษทัในกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั คือโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือเช่ือมต่อระหวา่งท่อก๊าซหลกัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ไปยงัท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าขนาด
เลก็ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั (Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จาํนวน 7 โครงการ คิด
เป็นมูลค่างาน 831 ลา้นบาท และ 4.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเร่ิมทยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W1 คร้ังท่ี 1 และ 2 หุ้นเพ่ิมทุนท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 รวม 668,500 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 337,699,934 บาท 
และทุนท่ีชาํระแลว้ 330,668,089 บาท  

ป 2554  
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการโครงการขนาดใหญ่ ดงัน้ี 
1. โครงการของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั  นอกจากการดาํเนินการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ 

เพ่ือเช่ือมต่อระหวา่งท่อก๊าซหลกัของปตท.ไปยงัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ หรือ SPP ต่อเน่ืองจากปีก่อนแลว้  ใน
ปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยงัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ IPP  มูลค่างาน 1,185 ลา้น
บาท และ 16.345 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

2. โครงการ PTTAR-IRPC Multiproduct Pipeline จากบริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 733 ลา้น
บาท  

3. โครงการ Schedule of Rates Period Contract for Main and Services at Various Location  จากบริษทั ปตท.
จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั และ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 144 ลา้นบาท และ 58 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างงานขนาดใหญ่ คือ โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอ
ทานอล กาํลงัผลิต 400,000 ลิตรต่อวนั ในส่วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery Limit: 
OSBL) มูลค่างาน 2,134 ลา้นบาท    จากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั    ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีบริษทั บางจากปิโตรเลียม 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดัเขา้ไปร่วมลงทุน 

จากความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ TRC Middle East 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 รวมมูลค่างาน 2.9 ลา้นโอมานเรียล หรือประมาณ 232 ลา้นบาท  ซ่ึงหน่ึงในสามโครงการคือ 
โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ท่ี



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 7 ‐ 
 

ดาํเนินการในสาธารณรัฐสุลต่านโอมานดว้ย 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดท้ยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W1)   

รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเน่ืองจากปีก่อน  จาํนวนหุน้เพ่ิมทุนท่ีเกิดการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2-5 รวม 2,890,250 หน่วย 
ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 333,558,339 บาท  

ป 2555  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บงานโครงการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนยก์ลาง 28 น้ิว 

ระยะทาง 21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวดัปริมาณก๊าซ เพ่ือจ่ายก๊าซให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้าอุทยัซ่ึง
เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จาก บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั คิดเป็น
มูลค่างาน 1,547 ลา้นบาท  

2.  บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ โครงสร้างเหลก็และ
ระบบสาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก บริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั มูลค่า
งาน 280 ลา้นบาท  

3.  TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐโอมานไดรั้บการต่ออายสุัญญาสาํหรับงาน Construciton of 
Flow Line Rima Satelites Small Fields อายสุัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี คิดเป็นมูลค่างาน ส่วนต่อสัญญา 2 ปี รวม
ประมาณ 4.8 ลา้นโอมานเรียล   

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจ
ทัว่ไป จากเดิมจาํนวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 471,502,434 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 133,802,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวนัส้ินสุดโครงการ ESOP Warrant คร้ังท่ี 1 หรือ ESOP-W1 ของบริษทัฯ ท่ี
ทยอยใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  รวมการใชสิ้ทธิทั้งหมด 9 คร้ัง สรุปมีผูใ้ช้
สิทธิแปลงสภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย     เกิดหุน้สามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants 
ทั้งหมด 6,586,000 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 471,502,434 บาท และทุนท่ีชาํระ
แลว้ 336,585,589 บาท 

 TRC International Limited บริษทัยอ่ยท่ีประเทศฮ่องกง ซ้ือหุ้นบริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จาํกดั 
(มหาชน)  จาํนวน 500,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50,000,000 บาท 

ป 2556  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานท่ีสาํคญั  

1. บริษทัฯ ไดรั้บโครงการขนาดใหญ่จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี  
- โครงการท่อเช่ือมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต มูลค่างาน   834.01 ลา้นบาท และ 7.55 ลา้น 

เหรียญสหรัฐ  
- โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา ภายใตก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมคา้ซิโนเปค-  

ทีอาร์ซี (บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน) สัดส่วนการลงทุนประมาณ
ร้อยละ 70 โดยบริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดย
บริษทัฯ) มูลค่างาน 4,433.65 ลา้นบาท และ103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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2. บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ไดรั้บงานดงัน้ี 
- งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 8 และ โครงการก่อสร้างอาคาร

หอ้งปฏิบติัการพลงังานประยกุต ์จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ลา้นบาท และ 275 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
- งานก่อสร้างถนน สะพานขา้มคลองชลประทานท่ี 26 และระบบระบายนํ้าเฟส 1โครงการ TPARK 

Wang Noi2 จากบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จาํกดั มูลค่างาน 163.61 ลา้นบาท  
- งานจา้งเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย ์และงานสุขาภิบาล อาคารเกบ็สินคา้ อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 

จากบริษทั อลคูอน จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ลา้นบาท  
3. TRC Engineering LLC ไดรั้บงาน Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor 

Abatement Project จาก ORPIC Sohar Refinery Complex มูลค่างาน 350,000 โอมานเรียล ภายใตค้วามร่วมมือกบับริษทั ไอ
อาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัสหการวิศวกร จาํกดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จาํกดั”  ร่วมกบับริษทั คู
โด คองยงุ จาํกดัพนัธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 ต่อ 10  ตามลาํดบั เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนกังาน คร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
- ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป และลดทุนจดทะเบียนท่ีสาํรองไวส้าํหรับการเพ่ิมทุน

ดงักล่าว และทุนท่ีสาํรองสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 

177,858,559 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และการ
เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ตามสัดส่วนการถือหุน้  

 บริษทัฯ ออกหุน้ปันผลจาํนวน 112,146,533 ลา้นหุน้  ไดรั้บชาํระค่าหุน้จากการเสนอขายหุน้สามญัต่อผูถื้อหุน้
เดิมจาํนวน 31,269,062 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท  และออก ESOP-W2 ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
จาํนวน 31,600,000 หน่วย ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมตามลาํดบั   ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 
425,514,868.50 ลา้นบาท ทุนท่ีชาํระแลว้ 408,293,386.50 บาท 

 ในเดือนเมษายน 2556 บริษทัฯ ยา้ยจากตลาดหลกัทรัพย  ์เอ็มเอไอ ไปเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในเดือนพฤศจิกายน 2556 ไดรั้บรางวลั SET AWARDS 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิ
บาลดีเยีย่ม ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นรายงานการปฏิบติั
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัดีเด่น บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ดา้น
ผลการดาํเนินงาน       และนายสมยั ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ  

ป 2557  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการรับเหมากอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลแหงใหม กําลังการผลิต 450 ตันตอวัน จากบริษัท บาง

จากไบโอฟูเอล จํากัด มูลค่างาน 1,200 ลา้นบาท  
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2. โครงการกอสรางติดต้ังเตาเผา Waste Gas ที่โรงแยกกาซธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา จากบริษทั 
ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือ มูลค่างานรวมประมาณ 890 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิกร จาํกดั ยา้ยสาํนกังานใหญ่มาตั้งอยูเ่ลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่า
แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น  

 บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้ TRC Middle East LLC เพ่ิมเติม ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของ TRC International Limited 
ใน TRC Middle East LLC เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ตั้งแต่วนัท่ี 16 มิถุนายน 2557 (บริษทัฯ ถือหุน้ใน TRC 
International Limited ผา่น TRC Investment Limited บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียสร้อยละ 100)  

 ในเดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษทั และชาํระบญัชีบริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จาํกดั เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้
การดาํเนินธุรกิจใดๆ นบัแต่มีการจดัตั้งบริษทั จึงปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดเ้ร่ิมทยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 1-3 
จาํนวนหุน้เพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2 รวม 5,954,933 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 จาํนวน 425,514,869 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 411,306,853 บาท 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

โครงสรางรายได 

โครงสรางรายได ดําเนิการโดย 
สัดสวน
การถือหุน
ของบริษทั 

ป 2557 ป 2556 ป 2555 

จํานวนงิน 
(ลบ.) 

รอยละ 
จํานวนงิน 

(ลบ.) 
รอยละ 

จํานวนงิน 
(ลบ.) 

รอยละ 

1.รายได้จากการให้บริการ บริษัทฯ 1,923.84     61.51 1,743.27 69.29 1,688.35     38.87 
1.1 รายไดจากใหบริการ  TRC Middle East 70% 165.02       5.28 240.24 9.55 177.39       4.08 

      กอสรางระบบทอ TRC Engineering 70%              -              -   16.35 0.65 203.49       4.68 

  

     กิจการรวมคา   
ซิโนเปค-ทีอารซี 

30% 462.38     14.78              -             -                 -              -   

รวม 2,551.24    81.57  1,999.86 79.49 2,069.23     47.63 
1.2 รายไดจากการใหบริการ บริษัทฯ   6.93       0.22 97.68 3.88 701.37     16.15 

    ระบบวิศวกรรมและกอสราง สหการวิศวกร 99.99%              -             -   149.28 5.93 1,477.20     34.00 
    โรงงานในอุตสาหกรรม         

     พลังงานและปโตเคมี                

รวม 6.93       0.22 246.96 9.81 2,178.57     50.15 
1.3 รายไดจากการใหบริการ สหการวิศวกร 99.99% 507.12     16.21 226.60 9.01 62.84       1.45 

      กอสรางงานโยธา                

1.4 รายไดจากการใหบริการ บริษัทฯ 0.77       0.02              -             -    4.10       0.09 
     อื่นๆ TRC Engineering 70.00% 29.29       0.94 8.00 0.32 0.00           -   

รวม 30.06       0.96 8.00 0.32 4.10       0.09 
รวมรายได้จากการให้บริการ 3,095.35     98.96 2,481.42 98.63 4,314.74     99.32 

2. ดอกเบีย้รับ 3.92       0.13 2.54 0.10 6.99       0.16 

3. รายได้อืน่ 28.47       0.91 32.02 1.27 22.42       0.52 

รวมรายได้ทั้งส้ิน 3,127.74   100.00 2,515.98 100.00 4,344.15   100.00 
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1. ลักษณะบริการ 

 บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทาง

วิศวกรรมงานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุน
ดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ เช่ียวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ บริษทัฯ มี
บริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นงานรับเหมาคือ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดัเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงานโยธาท่ีมีประสบการณ์
มากกวา่ 50 ปี และบริษทัยอ่ย 2 แห่งท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานคือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC   

บริษทัฯ มีการเขา้ร่วมงานกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูรั้บเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเขา้ร่วม
ประกวดราคา รวมทั้งอาจมีการเขา้ร่วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม (Consortium) เพ่ือใชใ้นการ
เขา้ร่วมประกวดราคาและบริหารงานโครงการ   ในเดือนธนัวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล 
ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ ร่วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เพ่ือดาํเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติ
จากสระบุรีไปนครราชสีมา ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่า 4,433.65 ลา้นบาท และ 103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ลกัษณะงานท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั คือ   
1. งานออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering) คือ งานท่ีลูกคา้จา้งทางบริษทัฯ ใหอ้อกแบบทางวิศวกรรม งานน้ี

เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้ 
2. งานจัดซื้อ (Procurement) คือ งานการจดัหาวสัดุก่อสร้างตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ มาเพื่อก่อสร้างและติดตั้งตาม

แผนดาํเนินงานท่ีวางไว ้บริษทัฯ มกัไดรั้บการวา่จา้งใหด้าํเนินการงานประเภทน้ีพร้อมกบังานก่อสร้าง 
3. งานกอสราง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลงัจากท่ีไดมี้การ

ออกแบบทางวิศวกรรมและจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 
4. งานบริหารการกอสราง (Construction Management)  คือ งานควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ี

วางไว ้
5. งานพัฒนาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการ

พฒันาและลงทุนในโครงการท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
โดยลกูคา้อาจจา้งใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการในงานลกัษณะเดียว หรือ หลายลกัษณะประกอบกนั และบริษทัฯ อาจมี

การจา้งหรือดาํเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ 
เป็นพิเศษ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดงัน้ี 
1. ธุรกิจรับเหมากอสรางในงานวางระบบทอ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงาน

หลกัของบริษทัฯ คือ ธุรกิจรับเหมาการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี  โดยใน
อดีตบริษทัฯจะทาํงานในส่วนของระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และไดส้ั่งสม
ประสบการณ์ร่วมทาํงานกบัพนัธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือ ขา้มจงัหวดั (Cross-
country pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผา่นทางกิจการร่วมคา้ CPP-
TRC ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร สาํหรับโครงการท่อก๊าซวงันอ้ย-แก่ง
คอยเป็นโครงการแรก)  จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซขนาดใหญ่ไดด้ว้ยตวัเอง  นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัมีความเช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออ่ืนๆ ดว้ย เช่น ระบบท่อสาํหรับการขนส่งวตัถุดิบทางดา้นปิโตรเคมี และ
ระบบท่อนํ้า เป็นตน้  
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2. ธุรกิจรับเหมาติดต้ังระบบวิศวกรรมและกอสรางโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปโตรเคมี บริษทัฯ 
ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ 
อาจจะทาํการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกบัติดตั้งระบบวิศวกรรมสาํหรับโรงงาน งานท่ีบริษทัฯจะรับติดตั้งระบบ
วิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซ่ึงบริษทัฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วม
เสนองานกบัพนัธมิตรขา้มชาติผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑต์ามความประสงคข์องลูกคา้แต่ละราย 

3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเนน้การพฒันา
โครงการดา้นพลงังาน อสังหาริมทรัพย ์ โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี  โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไป
ได ้ และร่วมพฒันาโครงการ อาทิเช่น โครงการเข่ือนพลงังานไฟฟ้าสตึงนาํ ท่ีประเทศกมัพชูา โครงการลงทุนในสัมปทาน
ขนาดใหญ่ โครงการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมพลงังานในต่างประเทศ เป็นตน้   

4. ธุรกิจตางประเทศ บริษทัฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรทั้งในและ
ต่างประเทศ   

 
 บริษัท สหการวิศวกร จํากัด  

บริษทั สหการวิศวกร 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  

สหการวศิวกรไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการจดัลาํดบัชั้นจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพิเศษ
หลายแห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภมิูภาค การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหส้หการวศิวกรสามารถเขา้ร่วมประมูลท่ีมีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการ
ดงักล่าวได ้  นอกจากนั้นแลว้ในเดือนมกราคม 2552 สหการวศิวกรยงัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001:2008 ซ่ึงเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการทาํงานท่ีเทียบเท่าระบบสากล 

 
 บริษัทยอยท่ีสาธารณรัฐสุลตานโอมาน  

- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพ่ือรับงานก่อสร้างโครงการ Construction 
of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพื่อ
ขนส่งนํ้ามนัดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี  (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการทาํงานท่ีเป็นท่ี
พอใจของลกูคา้  ในปี 2555 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายสุัญญา สาํหรับงานเพิ่มเติมอีก 1 ปี +  1 ปี (ส้ินสุดเมษายน 2557)  
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- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน 
โดยในปี 2554 ไดรั้บงานวางท่อนํ้ามนัดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานส้ินสุดปี 2555 

งานท่ีอยูระหวางกอสรางท่ียังไมไดสงมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยสรุปดงัน้ี 
 จาํนวน

โครงการ 
มูลค่างานท่ีเหลือ 

 (ลา้นบาท) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 8 3,486.94 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 4    123.59 
มูลคางานท่ีอยูระหวางกอสรางท่ียังไมไดสงมอบของบริษัทฯ และบริษัทยอย 12 3,610.53 

- บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ 

ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

 
ช่ือผูวาจาง  

มูลคางาน  
ของบริษัทฯ 
(ลานบาท) 

มูลคางานท่ีเหลือ
โดยประมาณ  

(ลานบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. 450 TPD Biodiesel Plant E,P,C บริษทั บางจาก ไบโอฟเูอล จาํกดั  1,199.58 1,199.58 ธ.ค.57 – พ.ค.59 

2. Provincial GasTransmission 
Pipeline to Nakhon Ratchasima  
(มูลค่างานรวม 4,433.65 ลา้นบาท และ 
103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,587.23 
 

1,160.84 พ.ย.56 - เม.ย.59 

3. The New Incinerator Project E,P,C บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

894.17 894.17 พ.ย.57 – ก.ค.59 

4. Navanakorn-Rangsit 
Interconnecting Gas Pipeline 
Project  (มูลค่างาน 834.01 ลา้นบาท 
และ 7.55 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,083.84 137.70 ก.ค.56 - เม.ย.58 

5. Natural Gas Pressure 
Reduction Station Pipeline 
Project  

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 153.83 65.26 เม.ย.57 – มี.ค.58

6. Design, Construction, 
Installation and Test Works for 
the Pipeline Distribution System 
from CUP-1 to PPCL # 2  

E,P,C บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี ่จาํกดั 

152.38 22.99 มี.ค.57 – มี.ค. 58 

7. Construction Phase for 
Remaining GAS 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 53.00 5.30 ม.ค.57 – มี.ค.58 

8. Design for UACJ & Delong E บริษทั อมตะ จดัจาํหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ จาํกดั

1.10 1.10 พ.ย.57 – ธ.ค.57 

รวมงานในมือท้ังสิ้น 8 โครงการ 5,125.13 3,486.94  
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 14 ‐ 
 

- บริษัท สหการวิศวกร จํากัด    
 

ช่ือโครงการ 
ลักษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

 
ช่ือผูวาจาง  

มูลคางาน  
ของบริษัทฯ 
(ลานบาท) 

มูลคางานท่ีเหลือ
โดยประมาณ  

(ลานบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. งานกอสรางอาคารหอง 

ปฏิบัติการพลังงานประยุกต  
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 275.00 96.25 ธ.ค.56 - เม.ย.58 

2. งานอนุรักษฟนฟูหนองสนุน 
หมูที่ 4 ตําบลแควใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค 

C กรมทรัพยากรนํ้า 20.19 16.21 ธ.ค.57 – ก.ค.58 

3. จา้งจดัทาํภูมิทศัน์และ
สาธารณูปโภคในบริเวณพื้นท่ี
ศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 8  

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 14.90 8.56 ก.ย.57 – ก.พ.58 

4. งานซ้ือและจา้งก่อสร้างโรง
ผลิตนํ้า  สาํหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าวงันอ้ย ชุดท่ี 4  

จ.พระนครศรีอยธุยา 

E,P,C การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20.36 4.40 ก.ย.54 – ธ.ค.57 

รวมงานในมือท้ังสิ้น 4 โครงการ 330.45 123.59  
 
หมายเหตุ   

(1) E = Engineering (งานวศิวกรรม) P = Procurement (งานจดัซ้ือ) C = Construction (งานก่อสร้าง)  
(2) มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) คาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 33.1132 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

2. การตลาดและการแขงขัน 
กลยุทธการแขงขัน 

กลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมคุณภาพของงานใหมี้คุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์

กาํหนด และ ดาํเนินการส่งงานใหต้รงตามกาํหนดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจกบัลกูคา้  
2. ชื่อเสียงและประสบการณของกลุมวิศวกรผูบริหาร  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความรู้และประสบการณ์การทาํงานภาคปฏิบติัในงาน
วิศวกรรมมากกวา่ 20 ปี และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ทาํใหส้ามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการ
ทาํงานของวศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการอีกต่อหน่ึง 

3. ผลงานในอดีต  ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตท่ีไดรั้บมอบหมายในงานโครงการจาํนวนมาก 
ประกอบกบัความสาํเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และงาน
ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหรรมพลงังานและปิโตรเคมี ในลกัษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจต่างประเทศ ทาํ
ให้ลูกคา้จาํนวนมากให้ความเช่ือถือและไวว้างใจ การกลบัมาใชบ้ริการของบริษทัฯ อีก  รวมทั้งไดแ้นะนาํต่อไปยงัลูกคา้
อ่ืนๆ ดว้ย 
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4. ความสามารถของบุคลากร บริษทัฯ มีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีดาํเนินการอยูจ่าํนวนมากทาํให้
สามารถใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพท่ีดี โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาพนกังานท่ีมีคุณภาพไวแ้ละสนบัสนุนให้
พนกังานมีการฝึกอบรมอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 

5. การรวมมือกับพันธมิตร เพ่ือเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
การผนึกกาํลงักบัพนัธมิตรผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑท์างดา้นปิโตรเคมี เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขนัดา้นราคา และการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างประเทศเพ่ือขยายงานออกสู่ต่างประเทศ 

นโยบายและสภาพการแขงขันในป 2557 และแนวโนมในอนาคต  
1. นโยบายการตลาดของบริษทัฯ คือ การรักษาฐานลกูคา้ภายในประเทศท่ีบริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น

อนัดบัหน่ึงในดา้นการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างดา้นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยไดรั้บความไวว้างใจของลกูคา้รายใหญ่
ในประเทศ เช่น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือปตท. ทั้งน้ียงัมุ่งเนน้ในการขยายตลาดการวางท่อส่งก๊าซ
ไปยงักลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟ้ฟ้า
เอกชนขนาดเลก็ (SPP) ซ่ึงงานในประเทศยงัจะเป็นสัดส่วนรายไดห้ลกัของบริษทัฯ แต่ในขณะเดียวกนับริษทัฯ ไม่หยดุน่ิง
ท่ีจะแสวงหาโอกาสในการขยายงานไปต่างประเทศควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงในปี 2557 ท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกบัพนัธมิตรเขา้ประมูล
งานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัขยายตลาดไปยงัธุรกิจการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิต
พลงังานทดแทน เช่น การผลิต เอทานอล และไบโอดีเซล เพ่ือรองรับยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนของภาครัฐ และบริษทัฯ ยงัติดตามท่ีจะเขา้ประมูลงานรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานจากภาครัฐบาล 
ตามนโยบายพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการคา้ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาทิเช่น 
โครงการรถไฟรางคู่ โครงการก่อสร้างถนน เป็นตน้       

2. สภาพการแข่งขนั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อนั้น มีคู่แข่งขนัในประเทศ
นอ้ยราย เน่ืองจากสาํหรับการวางท่อท่ีมีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการ
ทาํงานเป็นอยา่งมาก อีกทั้งตอ้งมีผลงานในอดีตอา้งอิงในการเขา้ประมูลงาน และในบางโครงการจาํเป็นตอ้งมีพนัธมิตร
ต่างชาติเขา้มาร่วมประมูลงานและร่วมดาํเนินโครงการดว้ยตามคุณสมบติัของผูเ้ขา้ประมูลงานท่ีเจา้ของงานกาํหนด โดยถือ
ไดว้า่ บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั เน่ืองจากมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญมาเป็นระยะเวลานาน อีก
ทั้งมีผลงานอา้งอิงภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างชาติ สาํหรับคู่แข่งจากต่างประเทศนั้นกมี็จาํนวนไม่มากนกั อาทิเช่น 
คู่แข่งจากประเทศจีน อินเดีย เป็นตน้ ทั้งน้ี คู่แข่งขนัจากต่างประเทศกมี็ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเขา้มาร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ
ในประเทศ เน่ืองจากลกัษณะงานบางส่วนจะตอ้งอาศยัผูป้ระกอบการในประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ 
การจดัการปัญหาดา้นมวลชน เป็นตน้  

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีนั้น ถือไดว้า่บริษทัฯ สามารถพฒันา
ศกัยภาพดา้นการแข่งขนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ใหค้วามสาํคญักบังานดา้นวศิวกรรมหรือ Engineering ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถ
รับงานในลกัษณะ Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ไดห้ลายโครงการ
ในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมา อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 2551 โดยต่อมาในปี 2557 บริษทัฯ ก็
สามารถรับงานเฟสท่ี 2 เน่ืองจากผลงานจากเฟส 1 เป็นท่ียอมรับจากเจา้ของงาน โครงการผลิตเอธานอลในปี 2554 
โครงการ New Incinerator Project จากบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นตน้   

การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็นจาํนวนมาก เป็นไปตามลกัษณะปกติของธุรกิจ บริษทัฯ มีบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั บริษทัยอ่ยรับงานดา้นน้ี 
แต่อยา่งไรกต็าม กรณีงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่นั้น จะตอ้งอาศยัการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างชาติดว้ย อาทิเช่น 
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การเขา้ประมูลงานจากการรถไฟ ซ่ึงสหการวศิวกรจะร่วมมือในการเขา้ประมูลงานกบั China Railway No.3 Engineering 
Group Company Limited จากประเทศจีน บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่จากผลงานในอดีตของบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ภายใตก้าร
ร่วมมือกบัพนัธมิตรท่ีมีช่ือเสียงและประสบการณ์ จะสามารถไดรั้บงานดงักล่าวในปี 2557-2558  

ลักษณะลูกคา และกลุมลูกคาเปาหมาย  
สาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  กลุ่มลกูคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และ
บริษทัเอกชนท่ีอยูใ่นธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยูใ่น
นิคมอุสาหกรรมท่ีมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตโดยมีกลุ่มบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เป็นลกูคา้รายใหญ่ของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเส่ียง” ในหนา้ 24 

ส่วนบริษทั สหการวิศวกร จาํกัด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึงให้บริการประชาชน
ทางดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟเห่งประเทศไทย 
สาํนกังานกรุงเทพมหานคร เป็นตน้  รวมถึงบริษทัภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์พลงังาน และปิโตรเคมี 

ภาวะอุตสาหกรรม   

 อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในงานวางทอสงกาซธรรมชาติ 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม   
การลงทุนและการดาํเนินการโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline Network) รวมถึง

การจดัหาและจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมีบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นผูรั้บซ้ือ จดัจาํหน่าย 
และเป็นเจา้ของ รวมถึงผูบ้ริหารและพฒันาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียวในประเทศ โดยระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของ ปตท. จะต่อเช่ือมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย และท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาและเย
ตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ท่ีชายแดนไทย- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เขา้กบัผูผ้ลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ และลกูคา้อุตสาหกรรมต่างๆ  

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

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีความยาวรวมประมาณ 3,678 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 1,438 กิโลเมตร และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล
ความยาวประมาณ 2,240 กิโลเมตร (ไม่รวมระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) อีกประมาณ 493 
กิโลเมตร ท่ีเช่ือมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัลกูคา้อุตสาหกรรม)  

สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน ประเมินการบริโภคพลงังานรวมของประเทศ
ปี 2557 พบว่า ก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นพลงังานท่ีมีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 45 ของการใช้พลงังานรวม
ทั้งหมด โดยปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 4,626 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เม่ือเทียบกบัปี 
2556 ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั 4,602 ลา้นลูกบาศก์ฟุตต่อวนั หากพิจารณาสัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติในภาคการผลิตต่างๆ พบว่า 
ส่วนใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้ามากถึงร้อยละ 59  รองลงมาเป็นการใชก๊้าซธรรมชาติใน
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย การใชเ้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 20 และการ
ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ขณะท่ีร้อยละ 7 ถกูใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคขนส่ง (NGV)  
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ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเป็นผลมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยภาค
ขนส่งมีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนสูงสุดร้อยละ 13 เป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมการใช ้NGV ใน
รถยนตเ์พ่ือทดแทนการใชน้ํ้ ามนั  รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การขยายสถานีบริการ NGV เพ่ือรองรับความตอ้งการใช ้ NGV 
ของประชาชนท่ีปรับตวัสูงข้ึน โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มีสถานีบริการ NGV ทัว่ประเทศ 497 สถานี ครอบคลุม 54 
จงัหวดั และมีจาํนวนรถยนตท่ี์ติดตั้ง NGV รวมทั้งส้ิน 457,110 คนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 3.4 ในส่วนของการผลิต
ไฟฟ้า มีปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 0.3 อยูท่ี่ระดบั 2,723 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั ผลมาจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์หยดุจ่ายก๊าซ ประกอบกบัแหล่งก๊าซธรรมชาติเจดีเอ A18 หยดุซ่อมบาํรุงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ทาํ
ให้โรงไฟฟ้าจะนะตอ้งหยุดการผลิตในช่วงดงักล่าว ขณะเดียวกนัการใชก๊้าซธรรมชาติเพ่ือเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมี และอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และLPG) ลดลงร้อยละ 0.1  

 แนวโนม 
ปัจจุบนัมีการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งเป็นจาํนวนมาก 

และมีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต เน่ืองจากเป็นแหล่งเช้ือเพลิงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถ
แข่งขนัดา้นราคากบันํ้ามนัได ้สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดวา่เศรษฐกิจไทย
ปี 2558 มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเร่งข้ึนจากปี  เป็นร้อยละ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนท่ีสาํคญัจากแนวโนม้การปรับตวัดี
ข้ึนของการส่งออกตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ภาคการท่องเท่ียวและการลงทุนท่ีไดเ้ร่ิมปรับตวัดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 การใชจ่้ายภาครัฐ และการลดลงของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก รวมทั้งแผนการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 2.4 ลา้นลา้นบาท ตามนโยบายรัฐบาล และการเตรียมตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี 2558 

การเตรียมความพร้อมสาํหรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของประเทศไทยในปี 2558 พร้อมการ
เปิดเสรีทางการคา้จะก่อใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุน และแรงงานไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน การเปิด
การคา้เสรีเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม แต่กจ็ะทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนระหวา่งประเทศสมาชิกในอาเซียน ไดแ้ก่ 
ประเทศไทย   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบรูไนดารุสซาลาม และ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะความมัน่คงดา้นพลงังานเป็นตวัแปร
สาํคญัในการเคล่ือนสู่ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงความเช่ือมโยงทางกายภาพ (Physical to Physical Connectivity) ท่ี
หมายถึง ความเช่ือมโยงของการคมนาคม และแหล่งพลงังานทั้งไฟฟ้าและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นรากฐานของการ
เป็นตลาดเดียวกนั ดงันั้นจึงไดมี้การจดัทาํแผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้า (Power Development Plant: PDP) ฉบบัใหม่ 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2557 ไดเ้ห็นชอบใน
หลกัการและแนวทางการจดัทาํแผนพฒันากาํลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 หรือแผน PDP 2015 ซ่ึง
เป็นคร้ังแรกท่ีมีการจดัทาํแผนแบบบูรณาการร่วมกบัแผนอนุรักษพ์ลงังาน และแผนพฒันาพลงังานทดแทนไดย้ดึหลกั 3 ขอ้ 
คือ  

1. ความมัน่คงทางพลงังาน (Security) โดยตอ้งจดัหาไฟฟ้าให้พอต่อความตอ้งการใช้ และใชเ้ช้ือเพลิง
หลากหลายเพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงมากเกินไป  

2. เศรษฐกิจ (Economy) ใหค้่าไฟฟ้ามีความเหมาะสมและใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. ส่ิงแวดลอ้ม (Ecology) ท่ีตอ้งลดผลกระทบท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้มและชุมชน  
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โดยการจดัทาํแผน PDP 2015 สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจโดยใชป้ระมาณการความเติบโต
เศรษฐกิจระยะยาวท่ีร้อยละ 3.94 ต่อปี รวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และรองรับการเติบโตของประชากร และ
การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของประชากร และการจดัทาํใหย้ดึหลกัตามแนวทางของ กพช. คร้ังท่ีผา่นมา โดยแผน PDP 
2015 ไดผ้นวกผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน 20 ปี ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลงถึง 89,672 
ลา้นหน่วย (GWh) ในปี 2579 รวมทั้งเห็นชอบในหลกัการปรับรูปแบบอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนใน
รูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สาํหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนขนาดเลก็มาก (VSPP) ปี 2558 (ไม่รวมพลงังาน
แสงอาทิตย)์ และเพ่ิมอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ FiT พิเศษ (FiTPremuim) เพ่ือสร้างแรงจูงใจการลงทุน เป็นการแข่งขนั
ดา้นราคาเพ่ือกาํหนดโซนน่ิง (Zoning) ลดการแยง่ชิงวตัถุดิบและแกปั้ญหาระบบสายส่ง 

 หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2558-2562) ของปตท. วงเงินรวม 326,551 ลา้นบาท พบว่าการลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของปตท. วงเงินรวม 164,918 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด โดยมีการลงทุนหลกัประกอบดว้ยการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึง
การขยายความสามารถในการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
รองลงมาไดแ้ก่ การร่วมทุนและลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 93,761 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 
โดยมีแผนขยายธุรกิจพลงังานในต่างประเทศ ประกอบกบัการลงทุนเพ่ือขยายความสามารถในการนาํเขา้ การจ่าย และ
ระบบขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของธุรกิจนํ้ ามนั ถดัมา คือ การลงทุนในกลุ่มธุรกิจนํ้ ามนัและการคา้ระหว่าง
ประเทศ วงเงินรวม 48,787 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15  รวมถึงการลงทุนในธุรกิจสาํนกังานใหญ่และอ่ืนๆ วงเงินรวม 
13,502 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 และได้เร่ิมจัดสรรงบประมาณสําหรับกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ การลงทุนในธุรกิจ
โครงสร้างพ้ืนฐาน วงเงินรวม 5,583 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ตามลาํดบั  

แผนการลงทุน 5 ปี ของปตท.  (ปี 2558-2562) 
                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธุรกิจ 2558 2559 2560 2561 2562 รวม รอยละ 

ก๊าซธรรมชาติ      34,885 19,398 33,876 40,008 36,751 164,918 50 

นํ้ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศ 9,629 5,767 9,217 12,891 11,283 48,787 15 

สาํนกังานใหญ่และอ่ืนๆ 5,472 3,970 1,882 959 1,219 13,502 4 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 5,519 22 19 16 7 5,585 2 

แผนร่วมทุนและการลงทุนใน
บริษทัลกูท่ีถือหุน้ร้อยละ 100 

29,975 8,928 19,654 17,057 18,147 93,761 29 

รวม 85,480 38,085 64,648 70,931 67,407 326,551 100 
      ที่มา : สารสนเทศของปตท. ที่รายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

การเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโนม้เติบโตและขยายตวัได้
อยา่งต่อเน่ือง ตามนโยบายการเปิดให้ใชห้รือเช่ือมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอน็จี (LNG) แก่บุคคลท่ีสาม 
(Third Party Access Code: TPA Code) ของผูรั้บใบอนุญาต เพ่ือใหส้ามารถรองรับโครงสร้างการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
ก๊าซธรรมชาติในอนาคต รวมทั้งการเตรียมความพร้อมการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ก่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือทางดา้นพลงังาน และมีการเช่ือมโยงทางกายภาพในดา้นพลงังาน ทั้งการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน 
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(ASEAN Power Grid: APG) และการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) เป็น
ส่ิงจาํเป็นมากทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพราะไทยยงัตอ้งเสาะแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆ เพ่ือรองรับการบริโภคใน
ประเทศ และดูเหมือนจะเป็นอีกทางหน่ึงท่ีช่วยให้ประเทศไทยมีแหล่งก๊าซท่ีจะป้อนเขา้มาในระบบมากข้ึน โดยเฉพาะการ
เปิดเสรีทางการคา้ ก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานไดอ้ย่างเสรีมากข้ึน เป็น
โอกาสดีในการท่ีจะขยายการลงทุนในงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัประเทศสมาชิก ประกอบ
แผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติของ ปตท. เตรียมลงทุนในท่อก๊าซเส้นท่ี 5 และจากแผนการลงทุนระยะสั้น 5 ปี 
(2558-2562) ของ ปตท. การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั  รวมถึงการขยาย
ความสามารถในการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีปรับตวัสูงข้ึน รวมทั้ง
โครงการปรับปรุงและบาํรุงรักษาระบบท่อประธานเดิมท่ีจะเร่ิมหมดอายุการใชง้าน ให้สามารถนาํกลบัมาใชง้านไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัอีกคร้ัง 

 
 อุตสาหกรรมกอสรางในภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม 
ภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2557 ขยายตวัประมาณร้อยละ 2.5-5.0 หรือมีมูลค่า 994,500-1,018,500 

ลา้นบาท การขยายตวัในอตัราท่ีชะลอลงจากปี 2556 ซ่ึงมีผลมาจากปัจจยัเส่ียงหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นความไม่แน่นอนทาง
การเมืองท่ีมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน รวมถึงการกาํหนดนโยบายการลงทุนและพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศท่ีจะมีผลต่อเน่ืองไปยงัการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อยา่งไรกดี็ ภาคก่อสร้างยงัมีแรงหนุนจาก
กิจกรรมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะผลประโยชน์ต่อเน่ืองจากการคา้และการลงทุนท่ีคึกคกัตามแนวชายแดนและ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง ส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างในกลุ่มพาณิชยกรรมเติบโตตามไปดว้ย และทาํให้เกิดการพฒันาส่ิงจาํเป็น
พ้ืนฐานจากภาครัฐตามมา เช่น การปรับปรุงและพฒันาโครงข่ายถนนและระบบราง นอกจากน้ี การเร่งลงทุนและพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือใหท้นัและพร้อมสาํหรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2557 ท่ีผ่านมา โครงการลงทุนในก่อสร้างของภาครัฐไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง
หลายดา้น อาทิ ปัญหาทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลง จึงส่งผลใหกิ้จกรรมการก่อสร้างของภาครัฐชะลอตวั
ลง ภายหลงัจากท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลชุดใหม่เขา้มาบริหารประเทศ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการ
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยให้เติบโตต่อเน่ืองและรองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงผลกัดนัใหเ้กิดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมเพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางระหวา่งส่วนกลางกบั
ระดบัภูมิภาคและกบัประเทศเพ่ือนบา้นมากข้ึน ซ่ึงจะมีส่วนช่วยลดตน้ทุนโลจิสติกส์และเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั
ทางการคา้ และการลงทุนของไทย โดยพิจารณาไดจ้ากท่ีภาครัฐมีความเห็นชอบแนวทางการพมันาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
คมนาคมในระยะเร่งด่วนท่ีจะดาํเนินการในปี 2558 นอกจากน้ี ภาครัฐยงัออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในช่วงปี 2557-
2558 จาํนวน 5 มาตรการ กรอบวงเงินลงทุนโดยรวม 364,465 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนของ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใชใ้นการซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้างของหน่วยงานภาครัฐทัว่ประเทศ รวมทั้งไดรั้บ
อานิสงส์จากการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในกลุ่มประเทศ CLM (ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) ประกอบกบัสินคา้วสัดุก่อสร้างของไทย
ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ท่ีอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่าน้ี บวกกบัเส้นทางคมนาคมในปัจจุบนัมีความสะดวกแลว้ จึงทาํให้
ลกูคา้จากประเทศเพ่ือนบา้นเหล่าน้ีเดินทางเขา้มาซ้ือฝ่ังไทยมากข้ึน 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 20 ‐ 
 

ภาพรวมการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน ปี 2557 อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอ
ดีเซล ปรับตวัสูงข้ึนตามความตอ้งการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนพลงังานหลกั เห็นไดจ้ากความตอ้งการใช ้ 
เอทานอลประมาณ 2.60 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2556 เพ่ิมข้ึนเป็นประมาณ 3.04 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2557 เป็นผลมาจาก
นโยบายการยกเลิกการใช้นํ้ ามันเบนซิน 91 ของกระทรวงพลงังาน มีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ขณะท่ี
อุตสาหกรรมไบโอดีเซล ปรับตวัเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยปัจจุบนัมีความตอ้งการใชไ้บโอดีเซล 2.79 ลา้นลิตรต่อวนั เป็นผลมา
จากมาตรการบงัคบัใชน้ํ้ามนัไบโอดีเซล B5 ทัว่ประเทศท่ีเร่ิมดาํเนินการตั้งแต่เดือนกนัยายน 2554 เป็นตน้มา 

 แนวโนม 
ศูนยว์ิจยักสิกรไทย มองวา่มูลค่าการลงทุนในภาคการก่อสร้างของภาครัฐในปี 2558 จะขยายตวัต่อเน่ืองจากปี 

2557 ร้อยละ 7.0 – 10.0 หรือคิดเป็นมูลค่า 464,000 – 477,000 ลา้นบาท โดยพิจารณาไดจ้ากท่ีภาครัฐมีความเห็นชอบแนว
ทางการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมในระยะเร่งด่วน ภายใตก้รอบยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 วงเงินลงทุนโดยประมาณในเบ้ืองตน้ 2,400,000 ลา้นบาท การขยายตวัของการ
ลงทุนในโครงการของภาครัฐและเอกชนจะทาํให้เกิดความตอ้งการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างประเภทต่างๆ มากข้ึน เช่น 
โครงข่ายถนน โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย ์เป็นตน้ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคมากข้ึน 
และเติบโตควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจในส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญัคือการเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมในแต่
ละประเภทให้สามารถขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ซ่ึงมีแนวทางการเช่ือมโยงหลกั คือ การ
เช่ือมโยงระหวา่งส่วนกลางกบัภูมิภาค การเช่ือมโยงระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น และการเช่ือมโยงระหว่างไทยกบั
นานาประเทศ เช่น การปรับปรุงเส้นทางถนนและทางรางท่ีจะใชส้ําหรับขนส่งสินคา้ไปยงัชายแดนไทย และการเพ่ิม
ศูนยก์ลางการขนถ่ายสินคา้ เป็นตน้ นอกจากน้ีภาครัฐยงัมีแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 
อีก 12 แห่ง ซ่ึงในจาํนวนน้ีมีแผนเร่งด่วนท่ีจะพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจาํเป็น และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ภาพรวมการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนปี 2558 คาดการณ์วา่เป็นการก่อสร้างในโครงการลงทุนต่อเน่ืองจากปี
ท่ีผา่นมา โครงการลงทุนขนาดเล็กท่ีจะกระจายลงไปในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 
เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเขม้ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา้ – 
แก่งคอย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพทัยา-มาบตาพุด โครงการขยายและปรับปรุงอาคารผูโ้ดยสารและ
รันเวยท่ี์ท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 และโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนจาํนวน 6 ด่านการคา้ แต่
ในช่วงระยะแรกของการลงทุนในโครงการใหม่ๆอาจมีมูลค่าการลงทุนในกรอบท่ีจาํกดัข้ึนอยูก่บักระบวนการดาํเนินงาน
และการพิจารณาของภาครัฐ   

สาํหรับการพฒันาระบบรางในส่วนของทางคู่ 1 เมตร จะแยกเป็น 2 ระบบ  
- ส่วนแรกจะเป็นโครงการเร่งด่วน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 903 กิโลเมตร จะเร่ิมดาํเนินการในปีน้ี ซ่ึง

ไดแ้ก่ เส้นทางท่ีมีการทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) แลว้ มีการอนุมติัร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเวนคืนท่ีดินแลว้ 3 
เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทางช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง 19 – แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ - 
ขอนแก่นระยะทาง 185 กิโลเมตร เส้นทางช่วงประจวบคีรีขนัธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร เส้นทางท่ีอยูร่ะหวา่งการ
ทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) อีก 3 เส้นทาง ไดแ้ก่ เส้นทางช่วงลพบุรี-ปากนํ้ าโพ ระยะทาง 148 กิโลเมตร 
เส้นทางช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร เส้นทางช่วงนครปฐม-หวัหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร  

- ส่วนท่ี 2 จะเป็นโครงการระยะต่อไป ซ่ึงจะดาํเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดในปีน้ี จาํนวน 8 
เส้นทาง ไดแ้ก่ หัวหิน-ประจวบคีรีขนัธ์ ปากนํ้ าโพ-เด่นชยั ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี  ขอนแก่น-หนองคาย ชุมพร-สุ
ราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี-สงขลา หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ และ เด่นชยั-เชียงใหม่ 
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ส่วนระบบรางในส่วนของทางขนาด 1.435 เมตร นั้น จะเป็นการพฒันาโครงข่ายรถไฟท่ีเป็นความร่วมมือ
ระหวา่งรัฐต่อรัฐ รัฐบาลไทยจะร่วมมือกบัรัฐบาลประเทศต่างๆ ท่ีสนใจ เช่น สาธารณประชาชนจีน ญ่ีปุ่น หรืออ่ืนๆ ซ่ึงตอ้ง
มีการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการเจรจาในรายละเอียดในเร่ืองของรูปแบบการลงทุน และการจดัหาแหล่งเงินทุนของแต่
ละโครงการ รวมความไปถึงในเร่ืองของการบริหารต่างๆ ดว้ย โดยในส่วนของเส้นทางรถไฟท่ีจะร่วมมือกนัระหวา่งรัฐบาล
ไทยกบัรัฐบาลจีนนั้นจะมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วงดว้ยกนั ไดแ้ก่ กรุงเทพฯ-แก่งคอย 133 กม. แก่งคอย-มาบตา
พุด 246.5 กม. แก่งคอย-นครราชสีมา 138.5 กม. และนครราชสีมา-หนองคาย 355 กม. ทั้งน้ี คาดจะเร่ิมดาํเนินการก่อสร้าง
ในช่วงท่ี 1 และ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2558 และก่อสร้างช่วงท่ี 3 และ 4 ภายในเดือนธันวาคม 2  แผน โดยมีเป้าหมายให้
เร่ิมเดินรถไดภ้ายในปี 2561 

สําหรับเส้นทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลญ่ีปุ่นนั้นอยูร่ะหว่างการศึกษาตามขอ้ตกลงใน 3 
เส้นทาง โดย 2  เส้นทางแรกจะเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกของไทย หรือ East-
West Corridor ไดแ้ก่ เส้นทางจาก กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-
แหลมฉบงั เส้นทางท่ี 2 คือ เส้นทาง จากอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก – มุกดาหาร และ อีกหน่ึงเส้นทางจะเช่ือมไปยงั
ภาคเหนือ คือเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่   

การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน อาทิ การผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล มีแนวโน้ม
ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรองรับยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน (Renewable Energy 
Development Plan: REDP) ระยะเวลา 15 ปี (2551 – 2565) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบจาก
ต่างประเทศ และเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเสถียรภาพใหก้บัผลผลิตทางการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายปริมาณการผลิต/การใช ้เอ
ทานอลในปี 2555-2559 เฉล่ีย 6.20 ลา้นลิตรต่อวนั และในปี 2560-2565 เฉล่ีย 9.00 ลา้นลิตรต่อวนั ขณะท่ีปริมาณการผลิต
การใชไ้บโอดีเซล เป้าหมายเฉล่ีย 3.64 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2555-2559 และเฉล่ีย 4.50 ลา้นลิตรต่อวนัในปี 2560-2565 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง แต่ยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจ
ส่งผลต่อทิศทางการตลาดของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ปัจจัยเส่ียงจากความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยทาง
การเมืองท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินการโครงการก่อสร้างภาครัฐ และความชดัเจนของนโยบายภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ลงทุน ในขณะท่ีปัจจยัดา้นตน้ทุนการก่อสร้างมีแนวโนม้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งชดัเจน ทั้งจากราคาวสัดุก่อสร้าง และการปรับ
ข้ึนค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าตามนโยบายของรัฐบาล สําหรับประเด็นทางส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ยงัคงเป็นประเด็นท่ีตอ้งให้
ความสาํคญั ซ่ึงอาจเป็นขอ้จาํกดัในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได ้

หากมองโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การเปิดเสรีทางการคา้ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community) หรือ AEC เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดียว  และมีเป้าหมายส่งเสริม
อาเซียนใหเ้ป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน
อยา่งเสรี จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเก้ือหนุนการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ประกอบไป
ดว้ยราชอาณาจกัรกมัพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามซ่ึงอยูใ่นช่วงกาํลงัพฒันาประเทศ  ซ่ึงมีแนวโนม้ทางเศรษฐกิจเติบโตแขง็แกร่งเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเอเชียโดยรวม ก่อให้เกิดการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่และการลงทุนด้านพลังงานเป็นจํานวนมาก ทั้ งโครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ โครงข่ายถนน โรงไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน เป็นตน้ ดงันั้นจึงนับเป็นโอกาสสําคญัสําหรับการ
ขยายตวัของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผูป้ระกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV  เน่ืองดว้ยภูมิประเทศท่ีตั้งติดพรมแดน
และเช่ือมถึงกนักบัไทย ส่งผลใหต้น้ทุนในการเขา้ประมูลงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างของไทยตํ่ากวา่คู่แข่งจากประเทศนอก
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ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตน้ทุนค่าขนส่งในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน เคร่ืองจักร ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ   อีกทั้ ง
ศกัยภาพของผูรั้บเหมาก่อสร้างของไทยอยู่ในระดับทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้ งทางด้านเทคนิคและความชาํนาญทาง
วิศวกรรมในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมผลิตวสัดุก่อสร้าง อาทิ เหลก็ ปูนซีเมนต ์เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างของไทย เพ่ือกา้วไปสู่ระดบัอาเซียนต่อไป  

สาํหรับแนวโนม้การก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังาน มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและการกา้วขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นกนั และการเปิดเสรีทางการคา้ ส่งผลให้ความตอ้งการดา้น
พลงังานเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะพลงังานทดแทน จะเห็นไดจ้ากภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง หันมาใช้พลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือกเป็นเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและในรถยนต ์เน่ืองจากมีราคาท่ีตํ่ากวา่นํ้ ามนั เพ่ือลด
ตน้ทุนในการผลิตและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน รวมทั้ งเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์
พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน (Renewable Energy Development Plan : REDP) ระยะ 15 ปี (2551-
2565) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและนํ้ามนัดิบ 

3. การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ  

 บุคลากร 
เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลกั ทาํให้จาํนวนบุคลากรท่ีตอ้งใชข้ึ้นอยูก่บัขนาดของโครงการท่ีจะ

ไดรั้บคดัเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดัจา้งวิศวกรและพนกังานประจาํในระดบัท่ี
เหมาะสมกบัประมาณการรายไดข้องบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งพนักงานหรือช่างเช่ือมจาํนวนมาก โดย
บริษทัฯ จะจดัเตรียมกลุ่มพนกังานจาํนวนหน่ึง (Standby Team) ซ่ึงรวมถึงช่างเช่ือมจาํนวนหน่ึงไวใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหา
ฉุกเฉินท่ีทางพนกังานในแต่ละโครงการขาดไปชัว่คราวเท่านั้น  

จากการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ของกลุ่มบริษทัฯ  ในช่วงปี 2554-2557 จึงไดมี้การวา่จา้งพนกังานประจาํใน
ส่วนงานต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาํแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบติัการ รวมถึงฝ่ายจดัซ้ือ เพ่ือ
รองรับการบริหารงานขนาดใหญ่ในมือ  

 แหลงเงินทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการใชน้โยบายการขอแหล่งเงินกูป้ระเภทสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนั

การเงิน เป็นรายโครงการไป เพ่ือสนบัสนุนดา้นการเงินในการดาํเนินโครงการ   อีกทั้งในบางกรณีอาจใชว้ิธีการร่วมทุน 
เช่น กิจการร่วมคา้ เพ่ือเขา้ดาํเนินงาน โดยร่วมกบัคู่สัญญาเพื่อร่วมกนัสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้าง   

 ผูรับเหมาชวง 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในงานบางส่วนท่ีบริษทัไม่มีความชาํนาญ หรือช่วงเวลาท่ีมีปริมาณ

งานเกินกวา่กาํลงัคน  โดยจะพิจารณาเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อม
ของบุคลากรและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนดรายละเอียดในการจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียง
กบัท่ีบริษทัฯ ทาํกบัลกูคา้ (Back-to-back) ทั้งในเร่ืองการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็น
ตน้  โดยการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2550 ช่วยเสริมการทาํงานของบริษทัฯ ในดา้นงาน
โยธา ซ่ึงสหการวศิวกรมีความชาํนาญ  
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 เคร่ืองจักรและอุปกรณ 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน 

สาํหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่องานก่อสร้าง บริษทัฯ จะทาํการเช่าเพ่ือนาํมาใชใ้นแต่ละโครงการตามความ
ตอ้งการ อีกทั้ง การท่ีสหการวิศวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขดุ รถแทรกเตอร์ เป็นตน้ 
ซ่ึงสามารถใชร่้วมกนัได ้ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

 วัตถุดิบ  
โดยทัว่ไป วตัถุดิบในการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  
1.  วัสดุกอสรางท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้าง

ทั้งหมด เช่น ท่อ วาลว์ เป็นตน้ เน่ืองจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานอยู ่มกัมีการกาํหนดรายละเอียดของ
วสัดุท่ีใชจ้ากเจา้ของโครงการ ทาํให้ในบางคร้ัง บริษทัฯ ตอ้งซ้ือวสัดุดงักล่าวจากตวัแทนจาํหน่าย หรือผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึง
อาจเป็นไดท้ั้งบริษทัในประเทศไทยหรือบริษทัต่างประเทศ แลว้แต่กรณี อยา่งไรก็ตาม โดยปกติแลว้ เจา้ของโครงการมกั
กาํหนดรายละเอียดของวสัดุให้สามารถเลือกใชสิ้นคา้ไดม้ากกวา่หน่ึงบริษทั และบริษทัฯ  มกัจะมีการต่อรองและขอการ
ยนืยนัราคาจากตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนยืน่ประกวดราคา และใหค้งราคาดงักล่าวไวช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

2.  วัสดุกอสรางท่ัวไป ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเช่ือม 
อิฐ กระดาษทราย เป็นตน้ บริษทัฯ  จะมีการซ้ือวสัดุดงักล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซ้ือตามบริษทัคู่คา้ท่ีซ้ือขาย
กนัมาเป็นประจาํ หรืออาจมีการซ้ือจากร้านคา้ตามหนา้งานบา้งตามความจาํเป็น  

สัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบในและต่างประเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ในปี 2557 เท่ากบั 51:49 
ตามลาํดบั 
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3. ปจจัยความเสี่ยง 

1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจ  

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคานอยราย 
โครงสร้างรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัมาจากการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติให้กบั

กลุ่มธุรกิจพลงังาน และปิโตรเคมี ทาํใหก้ลุ่มลกูคา้หลกัของบริษทัฯ มาจากบริษทัในกลุ่ม ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัฯ ไดพ้ยายามขยายฐานลูกคา้ไปในกลุ่มธุรกิจพลงังานอ่ืน อาทิ โรงไฟฟ้า พลงังานทดแทน รวมทั้งการติดตั้งระบบ
วิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกคา้ให้มีความหลากหลาย และเพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯ 

 ความเส่ียงจากการพ่ึงพาพันธมิตร 
การประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ เจา้ของโครงการอาจมีการกาํหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ประกวด

ราคาไวสู้ง จนบางคร้ังบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมประมูลได ้อาทิ กาํหนดขนาดของสินทรัพย ์ประสบการณ์การทาํงาน 
ความสามารถเฉพาะทาง/ เทคโนโลย ีเป็นตน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ จาํเป็นตอ้งหาพนัธมิตร เพ่ือจดัตั้งกิจการร่วมคา้ ถา้บริษทัฯ ไม่
สามารถหาพนัธมิตรไดก้จ็ะทาํใหเ้สียโอกาสในการเขา้ร่วมประมูลงาน  

การไดพ้นัธมิตรแมจ้ะทาํใหบ้ริษทัฯ มีศกัยภาพในการประกวดราคาโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน แต่กท็าํใหมี้ความ
เส่ียงในการร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายอนัอาจจะเกิดจากพนัธมิตรในกิจการร่วมคา้ อยา่งไรกดี็ ปัจจุบนัความเส่ียงน้ีได้
ลดลงไป เม่ือบริษทัฯ ผา่นการทาํงานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ประกวดราคาไดด้ว้ย
ตนเองมากข้ึน 

 ความเส่ียงดานบุคลากร 
การวางแผนอตัรากาํลงัในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่อนขา้งมีความยุง่ยากในการบริหารจดัการ เน่ืองจากงานรับเหมา

ก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจงัหวะเวลาในการไดง้านใหม่ ในกรณีท่ีมีโครงการใดท่ีประมูลงานไดล้่าชา้ หรือประมูลงาน
ไม่ได  ้อาจทาํให้บริษทัฯ มีตน้ทุนเพ่ิมในแง่ของอตัรากาํลงัพลท่ีเกินความจาํเป็น รวมทั้ งการขาดแคลนแรงงานฝีมือใน
ตลาดแรงงานปัจจุบนั เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯ จึงไดเ้พ่ิมสัดส่วนการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความ
เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กิดการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ และทศันคติในการทาํงานของพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 ความเส่ียงดานกฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
ลกัษณะงานของบริษทัฯ เป็นงานรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใตธุ้รกิจพลงังาน ปิโตรเคมี จาํเป็นตอ้งปฏิบติั

ตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบ
ขอ้บงัคบัก็มีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน โดยแต่ละโครงการตอ้งจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รายงาน
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความล่าชา้ในการจดัทาํ
รายงานดงักล่าว และเป็นเหตุใหเ้กิดความล่าชา้ในการอนุมติัโครงการ 

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน และความพึงพอใจของลูกคา 
 ความเส่ียงจากความลาชาของโครงการกอสราง 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีความล่าชา้มีสาเหตุมาจากเจา้ของ

โครงการ อาทิ ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยการบริหารกาํลงัคน และค่าใช้จ่ายใน
โครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดความล่าชา้ข้ึน และพยายามเจรจาตามกรอบของสัญญา และ
จริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือขอค่าชดเชยจากเจา้ของโครงการ 
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ในกรณีท่ีความล่าชา้ของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ในการทาํงานของบริษทัฯ หรือจากความล่าชา้ของ
ผูรั้บเหมาช่วงของบริษทัฯ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีจะถูกเจา้ของโครงการเรียกร้องค่าเสียหาย อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดมี้การ
วางแผน และเตรียมความพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงานฝีมือ และวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ 
รวมทั้งควบคุมการทาํงานของผูรั้บเหมาช่วงอยา่งใกลชิ้ด และกาํหนดเง่ือนไขในสัญญาให้บริษทัฯ สามารถเรียกร้องความ
เสียหายจากผูรั้บเหมาช่วงได ้กรณีท่ีผดิสัญญา 

 ความเส่ียงจากการจัดสงวัสดุกอสรางลาชา 
วสัดุก่อสร้างเป็นหัวใจสําคญัในการดาํเนินงานก่อสร้าง ซ่ึงบริษทัฯ มีผูข้ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การ

สั่งซ้ือวสัดุตามคุณสมบติัตามท่ีเจา้ของโครงการกาํหนดบางคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลานานในการจดัซ้ือ และส่งของ ซ่ึงความล่าชา้
ในการส่งของยอ่มมีผลกระทบโดยตรงต่อความสาํเร็จของโครงการ บริษทัฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยการจดักลุ่ม
วสัดุท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลาสั่งซ้ือนานมาบริหารจดัการเป็นพิเศษ เพ่ือให้มีการดาํเนินการจดัซ้ือล่วงหน้านานพอท่ีจะไม่เกิด
ความล่าชา้ 

 ความเส่ียงดานความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน 
บริษทัตระหนักถึงอุบติัภยั และความไม่ปลอดภยัต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ

ดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซ และนํ้ ามนั บริษทัฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมีการจดัทาํแผนงานความปลอดภยั และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน
ทั้งท่ีสาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานโครงการ เพ่ือลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน และภาวะท่ีไม่ปลอดภยัต่างๆ ในการปฏิบติังาน 

3. ความเส่ียงดานการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
บริษัทฯ มีการนําเข้าวสัดุอุปกรณ์บางรายการจากต่างประเทศ ทาํให้ต้องเผชิญกับความผนัผวนของอัตรา

แลกเปล่ียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยการประมาณการค่าอตัราแลกเปล่ียนในการซ้ือสินคา้ให้สูงกวา่
อตัราในปัจจุบนั เพ่ือป้องกนัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน สําหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีจาํเป็นตอ้งนาํเขา้วสัดุ และ
อุปกรณ์ในมูลค่าสูง บริษทัฯ อาจให้เจา้ของโครงการกาํหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นอตัราสกุลเดียวกนัเผื่อลดความ
เส่ียง  นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะทาํสัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือควบคุมตน้ทุน และลดความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน 

 ความเส่ียงจากการไดรับชําระคากอสรางลาชา หรือไมไดรับชําระ 
กรณีท่ีเจา้ของโครงการ หรือบริษทัคู่สัญญาประสบปัญหาทางการเงิน อาจทาํให้เกิดความล่าชา้ในการชาํระเงิน 

ชาํระไม่ครบถว้น หรือไม่ไดรั้บชาํระเงิน ซ่ึงอาจมีผลกระทบทาํให้บริษทัฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษทัฯ ลดความ
เส่ียงในเร่ืองดงักล่าวดว้ยการพิจารณาเขา้ประมูล และรับงานจากลูกคา้ท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คงเท่านั้น และขอสนบัสนุน
วงเงินสินเช่ือในรูปแบบเงินหมุนเวียนเพ่ือใชใ้นการก่อสร้างจากสถาบนัการเงิน แต่เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่
เป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีความมัน่คงสูง จึงทาํใหค้วามเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

 ความเส่ียงจากความไมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 
การเขา้ร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่ ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวียนมากข้ึน รวมทั้งหลกัประกนัจาก

ธนาคารสาํหรับวงเงินสินเช่ือประเภทต่างๆ ซ่ึงอาจมีความเส่ียงท่ีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ และอาจส่งผลต่อการก่อสร้าง
โครงการได ้บริษทัฯ มีมาตรการบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ อยา่งระมดัระวงั โดยกาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู ้
จดัหาวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบังวดการชาํระเงินจากเจา้ของโครงการ วางแผนการจดัซ้ือวสัดุ และอุปกรณ์ให้สอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการใช ้เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และลดตน้ทุนในการเกบ็รักษา 
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4. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอสิทธิหรือการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 
ความเส่ียงจาการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกวา่ร้อยละ 25  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯ จาํนวน 207,141,916 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 

25.18 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดัเป็นบริษทัฯ ท่ีถือหุน้โดยนางไพจิตร 
รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึงทาํใหใ้นกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมผูถื้อหุน้ไม่ถึงก่ึงหน่ึงของหุน้ทั้งหมด กลุ่ม
บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดัอาจจะสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมดสาํหรับวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหไ้ดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น 
ผูถื้อหุน้รายอ่ืนอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้ 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1    สินทรัพยถาวรหลัก 
 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีทรัพยสิ์นถาวรท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

     งบการเงินรวม  

 ป 2557  
 รวม  

รายการสินทรัพย 
  

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

  
 บริษัทฯ   

 บริษัทยอย  

สหการ
วิศวกร 

TRC 
Engineering 

 TRC Middle 
East  

1.ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 113,201,320 1,590,916                     -                       -  114,792,236 
2. อาคาร เป็นเจา้ของ 216,370,661                 - 4,452,628  - 220,823,289 
3. ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า เป็นเจา้ของ 3,340,577               -         -                - 3,340,577 
4. เคร่ืองใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ 66,523,268 7,268,418 20,455,927 18,853,480 113,101,093 
5.ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 72,326,743 18,286,860 11,339,871 - 101,953,474 
  เช่าซ้ือ          - 1,298,000     -                - 1,298,000 
6. เคร่ืองมือช่าง และเคร่ืองจกัร เป็นเจา้ของ 67,390,874 77,567,070 -  - 144,957,944 
7.งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 12,670,435         -          -               - 12,670,435 
บวก ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน             -               - 165,038 3,485,320 256,096 

รวมราคาทุนสินทรัพย   551,823,878 106,011,264 36,413,464 18,944,538 713,193,144 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   126,373,587 80,164,275 33,302,051 17,856,609 257,696,522 
หกั ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน             -                 - 255,104 241,060 496,164 

รวมมูลคาทางบัญชี-สุทธิ   425,450,291 25,846,989 2,856,309 846,869 455,000,458 

4.2   สรุปสาระสําคัญของสัญญาท่ีสําคัญในชวง 2 ปท่ีผานมา   
1. บริษัท นํ้ามันปโตรเลียมไทย จํากัด (สาํหรับพ้ืนท่ีสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตั้งอยูท่ี่ชั้น 14 

อาคารทีพีแอนดที์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 1 ซอยวภิาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
10900)* 

พื้นท่ีเชา ระยะเวลาเชา 
อัตราคาเชา 
(บ.ตอเดือน) 

สนญ.บริษทัฯ  ชั้น 14, 774 ตรม. 1 ก.ค.53- 30 มิ.ย.56 89,784 
 1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.58 89,784 
สนญ.บริษทัฯ  ชั้น 17, 363 ตรม. 1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.58 42,108 

สนญ.บริษทัฯ  ชั้น 17, 216 ตรม. 1 ก.ค.56- 30 มิ.ย.58 37,584 

สนญ.สหการวศิวกร ชั้น 14, 214 ตรม. 1 ก.ย.50 – 30 มิ.ย.53 22,684 
  1 ก.ค.53- 30 มิ.ย.56 24,824 
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* เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 บริษทัฯ ยา้ยสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

2.  นายประเทือง ผลบุญ ท่ีดินวางเปลา  เพ่ือใชเ้กบ็วสัดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการก่อสร้าง ขนาด 5 ไร่ ตั้งอยู่
ท่ีเลขท่ี 10 ตาํบลมาบข่า ก่ิงอาํเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค. 48 - 31 ก.ค. 50 ค่าเช่า 10,526 บาทต่อเดือน  มี
การต่อสัญญาเช่าคร้ังละ 3 ปีคือ   

1. ระยะเวลาเช่า 1 ส.ค.50 - 31 ก.ค.53  ค่าเช่า 15,790 บาทต่อเดือน  
2. ระยะการเช่า  1 สิงหาคม 2553  ถึง 31 กรกฏาคม 2555 ค่าเช่า 21,052.63 บาท ต่อเดือน  
3. ระยะการเช่า 1 สิงหาคม 2555-31 กรกฎาคม 2558 ในอตัราค่าเช่า 26,315.79 บาท (สัญญาปัจจุบนั) 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อ
สินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ขอ้พิพาททางดา้น
แรงงานส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนักงานสัญญาจา้ง  ซ่ึงว่าจา้งสําหรับโครงการต่างๆ โดยมี
ระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ  
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6. ขอมูลท่ัวไป และขอมูลสําคัญอ่ืน 
 

ช่ือบริษทั : บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและการ
ลงทุน 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107548000293  
เวบ็ไซต ์ : www.trc-con.com 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 425,514,868.50 บาท 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 822,613,706 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั : 822,613,706 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 0.50 บาท 
 

บุคคลอางอิงอ่ืนๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์                                 
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7  ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
+66 2229 2800 
+66 2359 1259 
 

ผูสอบบัญชี 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมช่ือบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั)  
เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดาคอมเพลก็ซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
+66 2264 0777, +66 2661 9190 
+66 2264 0789-90, +66 2661 9192 
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ขอมูลท่ัวไปของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป  

 บริษัทยอย 
ช่ือบริษทั : บริษัท สหการวิศวกร จํากัด  
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและงานก่อสร้างทัว่ไป  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105497000257 
เวบ็ไซต ์ : www.sahakarn.com 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
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  2022 7777   
โทรสาร : +66  2022 7788 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐ 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐ 
จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐ 

 
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  2022 7777   
โทรสาร : +66  2022 7788 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 32 ‐ 
 

จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
   

ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC  
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,  

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 
เลขทะเบียนบริษทั : 1108601 
โทรศพัท ์ : +968 246 140 48 
โทรสาร : +968 246 141 39 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
 

ช่ือบริษทั : TRC Middle East LLC  
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวิศวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,  

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 
เลขทะเบียนบริษทั : 1070009 
โทรศพัท ์ : +968 246 140 48 
โทรสาร : +968 246 141 39 
จาํนวนทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
 

 กิจการรวมคา 
ช่ือบริษทั : บริษัท กิจการรวมคา ซิโนเปค-ทีอารซี   
สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 30   

(บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ ร้อยละ 70)  
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจงัหวดัสระบุรีถึงจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร : 099-3-00031536-1 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7761 
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สวนท่ี 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

7.  ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

 
7.1    หลักทรัพยของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 425,514,868.50 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 411,306,853
บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 822,613,706 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

7.1.1 หุนประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

 -ไม่มี- 

7.1.2 หลักทรัพยประเภทอ่ืน 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน  
ตามโครงการ ESOP – W2  จาํนวน 31,600,000 หน่วย  กาํหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพระหวา่งปี 2557 – 2559  ส้ินสุด
โครงการวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดปรากฏดงัหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” หวัขอ้ยอ่ย 
“ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร”   ในหนา้ 42  

7.1.3 ขอตกลงระหวางผูถือหุนรายใหญ 

 -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 34 ‐ 
 

7.2    โครงสรางผูถือหุน 

7.2.1  ผูถือหุนรายใหญ 
                ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 

1.    กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 208,236,316 25.31% 

       - นางไพจิตร รัตนานนท ์    1,094,400 0.13% 

       - บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั(1) 207,141,916 25.18% 

2.    Samlee Corporation(2) 99,099,999 12.05% 

3.    บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 51,443,936 6.25% 

4.    Citybank Nominees Singapore Pte Ltd Ubs Ag    
       London Branch-Nrbs Ipb Client Seg(3) 

27,844,560 3.38% 

5.    นายวชิิต ชินวงศว์รกลุ 16,963,200 2.06% 

6.    นายธีรพงศ ์จนัศิริ 13,000,000 1.58% 

7.    The Hongkong And Shanghai Banking Corporation         
       Limited, Singapore Branch 

9,113,936 1.11% 

8.    นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 9,050,000 1.10% 

9.    นายณรงคเ์กียรติ จิระเกียรต์ิ 8,196,800 1.00% 

10.  นายสุคเณศ จนัทรุจานนท ์ 7,375,000 0.90% 

รวมผูถือหุน 10 รายแรก 449,229,347 54.61% 

จํานวนหุนท่ีออกและชําระแลวท้ังหมด 822,613,706 100.00% 

จํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนสวนนอย 373,384,359 45.39% 

หมายเหตุ:  
1. บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 55 

  2. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion คือ นายสมชาย ดาํรงสุนทรชยั (ถือหุน้ใน Samlee ร้อยละ 100) 
  3. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG  คือ 

Custodian ของ Broker Shkhothai Fund) 
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7.3    นโยบายการจายเงินปนผล 

7.3.1 นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและสาํรอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ โดยจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน  
ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น ใชเ้ป็นทุนสํารองสําหรับการชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณี 
มีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อาํนาจคณะกรรมการ
ของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนําเสนอเพื่อ 
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหัวขอ้ 14. “การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ” 
หวัขอ้ยอ่ย “อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 96 

สาํหรับบริษทัยอ่ย ไม่มีการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

7.3.2 นโยบายของบริษัทยอย  

 -ไม่มี- 
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8. โครงสรางการจัดการ 

8.1  คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 คณะกรรมการบริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 8 คน ดงัน้ี 

      

คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการชุดยอย 

กรรมการ
ผูมี้อาํนาจ
ลงนาม** 

  รายช่ือกรรมการ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร
วจ
สอ

บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
พิจ

าร
ณา

ค่ า
ตอ

บแ
ทน

แล
ะส

รร
หา

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

รษ
ทัภิ

บา
ล 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คว
าม
เสี่
ยง

 

1. นางไพจิตร รัตนานนท*์ ประธานกรรมการ          ๏

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ        

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ      

4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ      

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ     

6. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     
๏

7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     
๏

8. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  
๏

รวมจาํนวนกรรมการของแต่ละชุด  8 3 6 3 4 4 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

* ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
** กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั      

 คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากัด ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ดงัน้ี 

  
รายช่ือกรรมการ 

  

คณะกรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ผูมี้อาํนาจ 
ลงนาม* 

1. นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานกรรมการ 
๏

2. นางไพจิตร รัตนานนท ์ กรรมการ 
๏

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 
๏

4. นายเชวง รีศรีกิตต ์ กรรมการ 

5. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ  ๏

รวมจาํนวนกรรมการ 5 4 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

* กรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญัของบริษทั      
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ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดงัน้ี 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ือง

ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ 

2. กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
3. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่
ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอย่างย ัง่ยืน ยกเวน้นโยบายหรือการดาํเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร และ
รายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้ งใจและความระมัดระวงัในการ

ปฏิบติังาน 
7. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารการ
จดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ 
10. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทั
จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ี กาํหนดใหร้ายการ
ท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
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(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายให้
บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียง
ดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการจดัการเพื่อปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

ทั้งน้ี การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหก้รรมการจดัการสามารถ

อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด

ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- สรุปการเขา้ประชุมกรรมการปี 2557 
 การเขารวมประชุมกรรมการในป 2557 (ครั้ง) 

รายช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
จัดการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 6/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
2. รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 6/6 ไม่ไดเ้ป็น 5/5 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 6/6 ไม่ไดเ้ป็น 5/5 2/2 2/2 3/3
4. นายอรุณ จิรชวาลา  5/6 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 2/2 3/3
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  1/6 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 1/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 6/6 16/16 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 3/3
7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 6/6 15/16 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 2/2 3/3
8. นายภาสิต ล้ีสกลุ 6/6 12/16 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
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- สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายช่ือกรรมการ 

ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง
เป็น

กรรมการ 

ปีทีเ่ลอืก
คร้ังล่าสุด ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
ในปี 2557 

การแต่งตั้ง
ใน 

คร้ังถัดไป 

1. นางไพจิตร รตันานนท 2548 2556 ประธานกรรมการ ไมใช 2559 

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน 2548 2555 กรรมการอิสระ ไมใช 2558 

3. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2555 กรรมการอิสระ ไมใช 2558 

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 2550 2557 กรรมการอิสระ ใช 2560 

5. นายอรุณ จิรชวาลา 2552 2556 กรรมการอิสระ ไมใช 2559 

6. นายสมัย ลี้สกุล  2550 2557 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ใช 2560 

7. นางพจนีย เผาสวัสด์ิ  2550 2555 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ไมใช 2558 

8. นายภาสิต ลี้สกุล 2556 2557 กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ใช 2560 
 
8.2  ผูบริหาร 

แผนผังองคกรของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
(นายสมยั ล้ีสกลุ) 

คณะกรรมการจดัการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษทั

รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร บริหารงานทัว่ไป 

(นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ)

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
บริหารงานธุรกิจ 

(นายภาสิต ล้ีสกลุ)

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานปฏิบติัการ 
งานวางระบบท่อ 

   (นายศกัดา ตนัติวฒันกลู) 
 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานปฏิบติัการงาน

ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี 
และระบบการผลิต 
(นายเชวง รีศรีกิตต)์ 

ผูอ้าํนวยการ
สายงานการตลาด  
(นายภาสิต ล้ีสกลุ) 

ผูอ้าํนวยการ 
สายงานบริหารองคก์ร 
(นายชยุต วัฒกภาคย) 

 

ผูอ้าํนวยการ
สายงานบญัชีและการเงิน 

(รักษาการโดยนายสมยั ล้ีสกลุ)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-บริหารงานทัว่ไป  
3. นายภาสิต ล้ีสกุล  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-บริหารงานธุรกิจ และ 
     ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการงานวางระบบท่อ 
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์  ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีและ 

    ระบบการผลิต 
6. นายชยตุ วฒักภาคย ์  ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์ และเลขานุการบริษทั 
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีดงัน้ี 
1. เป็นผูส้นับสนุน และอาํนวยการการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งในดา้นปฏิบติัการและ ดา้นงานอาํนวยการ  

นาํเสนองานต่อคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทั และพนกังาน 
2. ดาํเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด  งานประมูล งาน

ออกแบบ งานจดัซ้ือ การผลิตและการส่งมอบ 
3. รับผิดชอบด้านการจัดการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจัดการ และนําเสนองบประมาณประจําปีต่อ

คณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของ
งบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย และกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

4. กาํกบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  และใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้ และเป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

5. ดาํเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องคก์ร และชุมชนสมัพนัธ์ เป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บ
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภมิูใจของผูถื้อหุน้ 

6. ดาํเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการดาํเนินงานของบริษทั   วางแผนการจดัหาทุน   แหล่งทุน  กลยุทธ์การจดัหาทุน   
การจดัทาํเอกสารการหาทุน และอ่ืนๆ 

7. ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั  และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการจดัการโดยตาํแหน่ง 

อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใด ๆ เก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
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8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งใหน้างสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2550  
การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
ประวติัการทาํงาน:  ปรากฏดงัหนา้ 116 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 
1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร 

- ทะเบียนกรรมการ  
- หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเป็นเลขานุการ คือ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล   
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
- หนงัสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนงัสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร 
และจดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี
บริษทัฯไดรั้บรายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาํหนด  และตามท่ีบริษทัฯ มอบหมาย อาทิเช่น  
- ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลใหก้าร

ดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร

หา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล   
- ทาํหนา้ท่ีเป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น

ตามกฎหมายให้กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์

- หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 
 
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน   
(ก) คาตอบแทนกรรมการป 2557  

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน  สาํหรับประธานกรรมการอตัรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อตัรา 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระอีก 4 คน (ในระหวา่งปี 2557 มีกรรมการอิสระลาออก 1 คนคือ รศ.นพ.กาํจร 
ตติยกว ีประธานกรรมการตรวจสอบจึงทาํให ้ณ ส้ินปี 2557 กรรมการอิสระเหลือ 4 คน) อตัราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน  
และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 3 คน อตัราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการ
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 5 คน รวมเป็นโบนสัทั้งส้ิน 1,685,500 บาท  
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3. ค่าเบ้ียประชุม สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง 
(ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระ)   

สาํหรับบริษทัยอ่ยอ่ืนๆ ในปี 2557 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร 
จาํกดั ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท   

                         (หน่วย: บาท) 
 

 
ช่ือ-สกุลกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการทีอารซ ี

คาตอบแทน
กรรมการ

สหการวิศวกร

คาตอบแทน
รวม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประกอบดว้ย
เงินเดือนปี 57 และ

โบนสัปี 56) 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทน
และสรรหา 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 950,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 1,070,000

2. รศ.นพ.กาํจร ตติยกว*ี     342,500 20,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 382,500

3. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ 483,065 50,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 553,065

4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 510,000 50,000 20,000 20,000 30,000 ไม่ไดเ้ป็น 630,000
5. นายอรุณ จิรชวาลา 470,000 20,000 10,000 20,000 30,000 ไม่ไดเ้ป็น 550,000

6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร** 90,000 ไม่ไดเ้ป็น 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 100,000

7. นายสมยั ล้ีสกลุ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ีย
ประชุม 

ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ีย
ประชุม 

120,000 240,000

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ีย
ประชุม 

ไม่ไดเ้บ้ีย
ประชุม 

ไม่ไดเ้บ้ีย
ประชุม 

120,000 240,000

9. นายภาสิต ล้ีสกลุ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 240,000
10. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000
รวมคาตอบแทนกรรมการทีอารซ ี

และสหการวิศวกรป 2557 
3,205,565 140,000 80,000 40,000 60,000 600,000 4,125,565 

* รศ.นพ.กาํจร ตติยกว ีกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 
** รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ แสดงความประสงคไ์ม่ขอรับเงินเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงตุลาคม รวมถึงโบนสัปี 2556 

เน่ืองจากปัญหาดา้นสุขภาพ 
 

(ข) คาตอบแทนผูบริหาร 
 ป 2556 ป 2557 

 
จํานวนราย 

คาตอบแทน
รวม  

(ลานบาท) 

 
จํานวนราย 

คาตอบแทน
รวม  

(ลานบาท) 
ผูบ้ริหาร 5 16.91 5 20.76
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หมายเหตุ:    
(1) ค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประกนัชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ (ประกนั

สุขภาพเร่ิมตั้งแต่ปี 2556)  เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทน
ของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

(2) โบนสัในท่ีน้ีประกอบดว้ย โบนสัปี 2555 ส่วนท่ีจ่ายในเดือนมกราคม 2556 และโบนสัปี 2556 ส่วนท่ีจ่ายในเดือน
มกราคม 2557 

 คาตอบแทนอ่ืน 
 (ก)  คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 ประธานกรรมการไดรั้บเงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (ในปี 2557 รวม 43,500 บาท)      

ค่าเบ้ียประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ รถประจาํตาํแหน่ง คนขบัรถ ค่านํ้ ามนั และสมาชิกสนามกอลฟ์ 
(มูลค่าประมาณ 30,000 บาทต่อปี) 

      (ข) คาตอบแทนอ่ืนของผูบริหาร 
 - เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ในปี 2557 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพส่วนท่ีบริษทัฯ สมทบใหก้บัผูบ้ริหาร 5 คนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

รวมทั้งส้ิน  0.85 ลา้นบาท  
(ค) คาตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบริหาร 
 - ใบสําคัญแสดงสิทธิแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย คร้ังท่ี 2 (โครงการ ESOP-W2) 
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 ตามโครงการ ESOP จาํนวน 32,000,000 หน่วย 
อาย ุ3 ปี  ท่ีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท  และราคาใชสิ้ทธิ 4.70 บาท สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส 
การใชสิ้ทธิคร้ังแรกกาํหนดเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็น
แรงจูงใจและตอบแทน    การปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และเพ่ือให้บุคคลดงักล่าว
มีความตั้งใจในการทาํงาน เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ อนัจะส่งผลทางออ้มต่อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ 
และผูถื้อหุ้น อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนกังาน ให้ทาํงานกบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยต่อไป
ในระยะยาวอนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 
และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั รวม 78 คน จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย   โดยกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จาํนวน 11 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้บริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89  
เม่ือเทียบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ท่ีออกทั้งหมด  

ในระหวา่งปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนกังาน และไดมี้การพิจารณาจดัสรร
ใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนของพนกังานท่ีลาออกให้กบัพนกังานท่ีเขา้เกณฑเ์พ่ิมเติม ส่งผลให้จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จดัสรรสุทธิก่อนการใชสิ้ทธิคร้ังแรกเป็น 31,598,200 หน่วย 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ไดมี้มติแกไ้ขราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดง
สิทธิจากเดิม 4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุน้ 

ในระหวา่งปี ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
       ณ วนัตน้ปี    31,598,200 หน่วย 
       ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัคร้ังท่ี 1-3 (9,565,897) หน่วย 
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       ยกเลิก       (440,395) หน่วย 
       ณ วนัส้ินปี   21,591,908 หน่วย 
บริษทัฯ ไดย้กเลิกการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรให้แก่พนกังานของบริษทัฯ 

สะสมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 440,395 หน่วย เน่ืองจากพนกังานผูไ้ดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก 
โดยตามเง่ือนไขการจดัสรร พนกังานท่ีลาออกจะไม่สามารถใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ แต่อยา่งไรก็ตาม 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอาจจะถกูนาํมาพิจารณาจดัสรรใหม่โดยมติของคณะกรรมการจดัการ 

 
8.5 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,345 คน ประกอบดว้ย
พนกังานประจาํ 358 คน  และพนกังานชัว่คราว 987 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ฝายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

ป 2556 ป 2557 
พนกังานประจาํ   
ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการข้ึนไป) 5 7 
สายงานปฏิบติัการ และวศิวกรรม 203 230 
สายงานบริหารองคก์ร 80 75 
ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน 14 17 
สายงานการตลาด พฒันาโครงการและการลงทุน 11 27 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 3 2 

รวม 316 358 
พนกังานชัว่คราว 591 987 

รวมพนักงานท้ังหมด 907 1,345 

 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2557  บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน
จาํนวนรวมทั้งส้ิน 418.54 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสังคม ค่าเบ้ียประกนัชีวิต
และอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ (ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพเร่ิมตั้งแต่ปี 2556)  และเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เป็นตน้ 
                                                                                                                             (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลตอบแทนพนักงาน  
(ไมรวมกรรมการและผูบริหาร 
ท่ีแสดงในหัวขอกอนหนา) 

 
ป 2556 

 
ป 2557 

พนกังานประจาํ 161.67 197.26 
พนกังานสัญญาจา้ง 137.36 221.28 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 299.03 418.54 
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บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัมีการตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกนัสาํรองเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในอตัราร้อยละ 3-7 ของ
อตัราคา่จา้ง 

 นโยบายการพัฒนาพนักงาน  
ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯไดย้ึด

มัน่และมุ่งเนน้การบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีตอ้งการ
เป็นผูน้าํของประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเนน้คุณภาพและความปลอดภยั ในดา้นงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และ
งานก่อสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลงังาน และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง   

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกท่ีพิจารณาจาก Job Description  เน่ืองจากลกัษณะงานของ

บริษทัฯ ตอ้งใชพ้นกังานท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นความสาํคญัของการทาํงานอยา่งมี
ความสุข จึงมุ่งเนน้การคดัเลือกพนกังานใหถู้กตอ้งกบังาน (Put the right man to the right job)  โดยเม่ือพนกังานมาเร่ิมงาน
กบับริษทัฯ ทางหวัหนา้งานจะมีการช้ีแจงงานตาม Job Description ให้พนกังานไดรั้บทราบอยา่งละเอียดเพ่ือความชดัเจน
และโปร่งใสในการทาํงานต่อไป 

2. บริษัทฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจาก
สวสัดิการพ้ืนฐานตามกฎหมายแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํสวสัดิการอ่ืนใหก้บัพนกังานเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

2.1 การจดัทาํบตัรประกนัสุขภาพ  ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานไดมี้ความสะดวกในการเขา้รับการ
รักษาพยาบาลไดทุ้กท่ีทุกเวลาและโดยไม่ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งในส่วนของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน การผา่ตดัรวมถึง
การรักษาดา้นทนัตกรรม   

2.2 การจดัทาํประกนัชีวิตและอุบติัเหตุหมู่ เพ่ือให้พนกังานมีความมัน่ใจในการทาํงานท่ีอาจมีความเส่ียง 
ทั้งน้ี เน่ืองจากการทาํงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นการทาํงานท่ีสถานท่ีก่อสร้าง (Site)  

2.3 การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังาน ตั้งแต่ปี 2548 เพ่ือใหพ้นกังานไดส้ะสมเงินเพ่ือไวใ้ช้
ในยามเกษียณอายงุาน โดยบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินสมทบใหก้บัพนกังานตามจาํนวนปีท่ีกฎหมายกาํหนด 

2.4 การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพ่ือให้
พนกังานไดรั้บผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั 

3. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและ
งบประมาณการข้ึนเงินเดือนและโบนสัในภาพรวมของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี    ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาจะพิจารณาเร่ืองดงักล่าวโดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ ) 
และปัจจยัภายใน (เช่นผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในแต่ะละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวติัการข้ึนเงินเดือนและ
โบนสัในอดีต) เพ่ือกาํหนดกรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว    

4. ในปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนการจดัทาํโครงสร้างระดบัตาํแหน่งจากเดิม 10 ระดบั เป็น 14 ระดบั
วตัถุประสงคเ์พ่ือให้พนกังานไดมี้โอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนกังานตั้งใจ
ปฏิบติังานและพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหน้าต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนให้สอดคลอ้งกบัการจดัทาํระดบั
ตาํแหน่งใหม่ โดยไดใ้ห้ท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัทาํโครงสร้างเงินเดือนทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนมา
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ทาํการศึกษาและเทียบเคียงกบับริษทัฯทั้งในธุรกิจเดียวกนัและธุรกิจเทียบเคียง  ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงโครงสร้างเงินเดือนท่ี
สามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นธรรม 

5. บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้
และทกัษะทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทัว่ไป ดงัน้ี      

- พนกังานใหม่  
บริษทัฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับการ

ปฏิบติังานอนัประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ระบบปฏิบติัการ รวมถึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

- พนกังานประจาํทุกระดบั  
บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนกังานเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการ

บริหารจดัการทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจดัอบรมมีทั้งการอบรมภายในและภายนอกโดย
แบ่งตามระดบัพนกังานดงัน้ี 

ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป จดัใหมี้การอบรม Smart Manager Program โดยมีการอบรมทั้งในดา้นทกัษะ
หลกั (Hard Skill) และทกัษะทัว่ไป (Soft Skill) วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการเพ่ือเตรียมความ
พร้อมใหห้วัหนา้งานทุกระดบัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนาํพาองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายได ้

ระดบัพนกังาน จดัใหมี้การอบรมเร่ืองการสร้างทีม เพ่ือใหพ้นกังานประจาํสาํนกังานใหญ่ และพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง (Site) ไดมี้การพบปะและร่วมกนัทาํกิจกรรม วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความสัมพนัธ์ ความ
สามคัคี และสอดแทรกความรู้ดา้นการส่ือสาร การทาํงานร่วมกนั  การคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งไดมี้การให้พนักงานได้
พบปะกบัผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไดม้าร่วมสัมมนาดว้ยเพ่ือให้พนกังานเห็นว่าผูบ้ริหารให้ความสําคญักบัพนักงานทุกระดบั
อยา่งจริงจงั 

6. การจดัทาํกิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์ (Employee Relation) บริษทัฯ มีการจดัทาํกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานกบัผูบ้ริหาร และพนกังานกบัพนกังาน ทั้งน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความรัก สามคัคีให้เกิด
ข้ึนกบัพนกังานทุกระดบัในองคก์ร ดงัน้ี 

- การจดัทาํกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั ซ่ึงจะมีการจดัทาํทุกๆ 2 เดือน
ทั้งน้ี เพ่ือใหพ้นกังานไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร  

- การจดัทาํกิจกรรมกีฬาสี และเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ประจาํปี   เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกส่วนงานทั้ง
ในสาํนกังานใหญ่และพนกังานท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง (Site) มีโอกาสร่วมแข่งขนักีฬาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และ
ไดพ้บปะสังสรรคก์นัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

7. บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการส่ือสารขอ้มูลภายในองค์กรระหว่างพนักงานกบับริษทัฯ ทั้ ง
พนกังานท่ีสาํนกังานใหญ่และพนกังานท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง จึงจดัตั้งฝ่ายส่ือสารองคก์รข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางใน
การรวบรวมและเปิดเผยขอ้มูลภายในองคก์รผา่นช่องทางต่างๆ ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้พนกังานมีความเขา้ใจในเร่ือง
นโยบาย กฎระเบียบ รวมถึงข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยช่องทางหลกัท่ีใชใ้น
การส่ือสารดงักล่าวไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้หพ้นกังานไดรั้บทราบใน Intranet ประกอบดว้ยส่ือในการเรียนรู้
ระบบ  ERP, ขอ้กาํหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 รวมถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ วนัเกิดพนกังาน 
พนกังานเขา้ใหม่ประจาํเดือน เป็นตน้ นอกจากช่องทาง Intranet แลว้ยงัมีการส่ือสารผา่น E-mail และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 
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8. บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติั
ระหวา่งเพศ รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงอีกดว้ย 

9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนผ่านผูจ้ัดการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวบรวม เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลเพ่ือพิจารณาและ
ดาํเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดผูร้้องเรียนจะถกูเกบ็รักษาเป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด 

 ขอพิพาททางดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ปท่ีผานมา  

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมี
จาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่ท่ีผา่นมา
เกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานสัญญาจา้ง  ซ่ึงบริษทัฯ วา่จา้งสาํหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตาม
สัญญาสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2557                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

- 48 ‐ 
 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่ การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่ง

ย ัง่ยนืของกิจการ บริษทัฯ จึงไดมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึนอยา่งเป็นลายลกัษณ์   โดย
ในปี 2556 ไดมี้การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบายดงักล่าว รวมทั้งขอ้ควรปฏิบติัต่างๆ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์หม่ ปี 2557 ของโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย    คณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
และคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน ฉบบัปี 2556”  แบ่งออกเป็น 10 
หมวด เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยโดยการ
คาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ความมีจริยธรรม ความยติุธรรม
และความเสมอภาค  วตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ด้าํเนินงานของบริษทัฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยไดเ้ปิดเผยผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และได้
ผนวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังานทุกคน    

 บริษทัฯ ไดรั้บผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2557 ท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
ไทย (IOD) ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86 (ระดบั “ดีมาก”) ลดลงจากปีก่อนท่ีร้อยละ 94 แต่อยูใ่นระดบัสูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 72 และสูงกวา่ค่าเฉล่ียในทุกหมวดของการประเมิน ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2557 มีการ
ปรับแนวทางและหลกัเกณฑก์ารสาํรวจเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard 

2. คณะกรรมการชุดยอย  
ในปี 2557 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการ
จดัการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 คณะกรรมการบริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 8 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ  
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  กรรมการอิสระ 
4. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการอิสระ 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร   กรรมการอิสระ  
6. นายสมยั ล้ีสกลุ   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
8. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
      โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษทั  
 คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จํากัด ประกอบดว้ยกรรมการ 5 คน ดงัน้ี 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ   ประธานกรรมการ  
2. นางไพจิตร รัตนานนท ์  กรรมการ 
3.  นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการ  
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4.  นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการ 
5.  นายเชวง รีศรีกิตต ์  กรรมการ 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
 นางไพจิตร รัตนานนท ์นายสมยั ล้ีสกลุ นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
 บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 
 นางไพจิตร รัตนานนท ์นายสมยั ล้ีสกลุ นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการสองในส่ีคนน้ีลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงัน้ี 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้

แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญั
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ 

2.   กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
3.   กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการกาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการ

ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ยกเวน้นโยบายหรือการดาํเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการ
บริหาร และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมดัระวงัในการ

ปฏิบติังาน 
7. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
บริหารการจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ 
10. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับ
กรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ี 
กาํหนดใหร้ายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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(ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยูใ่นข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์
จะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจดัการเพ่ือ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
  ทั้งน้ี การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํให้กรรมการจดัการสามารถ
อนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด
ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อกาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ ผูต้รวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสอบทานงบ

การเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เวน้แต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ซ่ึงอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้  
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต 

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ  ไดถ้กูเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ   
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ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงัน้ี 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับ

ผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน และเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลงัพลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หรือ
คดัเลือกผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

3. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง โยกยาย ความดี
ความชอบ การเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลงผูตรวจสอบภายในในกรณีใชบริการจาก
หนวยงานภายนอก (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงต้ังบุคคลที่มีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก 
บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน 

8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตอง     ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
8.2 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
8.4 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
8.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละคน 
8.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 
8.8 รายงานอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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9. รายงานกิจกรรมตาง  ๆ  ที่ทําอยางเปนประจํา  เพ่ือคณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปน้ี 

9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่อง     
ตางๆ ไว  อยางชัดเจน 

9.2 รายงานเก่ียวกับความเห็นตอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน 

9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการ หรือการกระทาํ

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
10.2 ขอสงสัย หรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการ

ควบคุมภายใน 
10.3 ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ

ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอการดําเนินการ    
แกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงที่พบดังกลาวตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได 

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานของบริษัทได้กระทาํความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และ
วธีิการเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

12. ให้มีอาํนาจเชิญกรรมการ ผูบ้ริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษทัหารือ หรือตอบคาํถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดต้ามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร  
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3.  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระ และผูบ้ริหาร จาํนวนรวม 6 คน ดงัน้ี 
1. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์* กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายอรุณ จิรชวาลา*  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร*  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
5. นายสมยั ล้ีสกลุ **  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
6. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ**  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรร
หา 
* กรรมการอิสระ 
** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  

ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังนายอรุณ จิรชวลา กรรมการอิสระเขาเปนคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา แทนรศ.นพ.กําจร ตติยกวี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหาซึ่งลาออกเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  และแตงต้ังพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระหน่ึงในคณะกรรมการชุดน้ีเปนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

กฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นการ
พิจารณาค่าตอบแทน และดา้นการสรรหากรรมการ องคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบติั
หนา้ท่ี ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   
ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีดงัน้ี 

1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 
1.1 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการวา่มีความเหมาะสมกบัผลงาน  เทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีความเป็นธรรม 
1.2 ร่วมกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพื่อนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
1.3 พิจารณากาํหนดกรอบและงบประมาณในการข้ึนเงินเดือน และโบนสัประจาํปีในภาพรวมของบริษทัฯ 
1.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี 
1.5 ค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  และนาํเสนอ

ค่าตอบแทนท่ีกาํหนดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหอ้นุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ  ส่วนค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

1.6 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน 
(ESOP)  จะตอ้งร่วมกาํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนกังาน และผูถื้อหุน้ และพิจารณาความ
เหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบสาํหรับกรณีท่ีมีการจดัสรรใหก้รรมการเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะ
จดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 
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2. ดา้นการสรรหากรรมการ 
2.1 กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา  โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญท่ีเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาการทาํงานใหบ้ริษทัฯ 
2.2 สรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งใหค้ณะกรรมการพิจารณา เพ่ือเสนอช่ือให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง 
นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจาํเป็น หรือเห็นสมควร  

4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1  คน รวมจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา*  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*  กรรมการบรรษทัภิบาล 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ**  กรรมการบรรษทัภิบาล 

 โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
 * กรรมการอิสระ 
 ** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

กฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ องคป์ระกอบ วาระการดาํรง
ตาํแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล มีดงัน้ี 
1. สอบทานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้น

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและนาํเสนอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่เป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการนาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปดาํเนินการในเชิงปฏิบติั 
5. ติดตามงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลยงัมีหน้าท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล
ตามความจาํเป็นหรือเห็นสมควร  
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5. คณะกรรมการจัดการ  
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวน 10 คน 

ดงัน้ี 
รายชื่อคณะกรรมการจัดการ ตําแหนงดานบริหาร 

1. นายสมยั ล้ีสกลุ                      
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ       
3. นายภาสิต ล้ีสกุล  
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์  
6. นายอาํนวย ลายไม ้
7. นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกลุ 
8. นายโลห์ อิง คี 
9. นายชยตุ วฒักภาคย ์
10. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ 

ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการงานวางระบบท่อ 
ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี 
ผูอ้าํนวยการโครงการ 
ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
ท่ีปรึกษาสายงานบญัชีและการเงิน 

 
อาํนาจในการอนุมติัวงเงินของคณะกรรมการจดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 คณะกรรมการจดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจในการอนุมตัวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออาํนาจอนุมติัและ
ดาํเนินการปี 2557 อาทิเช่น 

เร่ือง คณะกรรมการจัดการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ 
- การตดัหน้ีสูญ 
- การเบิกเงินทดรอง, ค่าเล้ียงรับรอง, การประชาสัมพนัธ์ และการบริจาค 
- การกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งบริษทัในเครือ 
- การจดัหาสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมท่ีดิน) 

> 10 ลา้นบาท 
> 5-10 ลา้นบาท 

- 
> 50-100 ลา้นบาท 

> 4 ลา้นบาท 

≤ 10 ลา้นบาท 
≤ 5 ลา้นบาท 

> 50,000 บาท/คร้ัง 
≤ 50 ลา้นบาท 
≤ 4 ลา้นบาท 

 
ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ มีดงัน้ี 

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

3. ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 

4. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือทาํใหไ้ดม้าซ่ึง
สิทธิเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการกาํหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพื่อทาํสัญญาดงักล่าว 
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5. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 

6. ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื การกูย้มื การจดัหาวงเงิน
สินเช่ือ รวมถึงการใหห้ลกัประกนั จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และการอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ใดๆ ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย 

7. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  หรือเงินปันผลประจาํปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

8. พิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทุกไตรมาส และเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

9. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป 

10. ดาํเนินการอ่ืนๆ เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัในแต่ละคราวไป 

11. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยวา่ มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่า
ฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการจดัการอาจมอบอาํนาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการเงิน
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการจดัการพิจารณาเห็นสมควรกไ็ด ้

อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํใหค้ณะกรรมการจดัการ
หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการจดัการสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
(ถา้มี) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการได้
ตามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คนและ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวมจาํนวน 4 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา*  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี*  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายสมยั ล้ีสกลุ**  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ**  กรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีนายชยตุ วฒักภาคย ์ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์รเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
* กรรมการอิสระ 
** กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 
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กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง 
ขอบเขตและอาํนาจหนา้ท่ี การประชุม การรายงาน และการประกาศใช ้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีดงัน้ี 
1. กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความ

เส่ียงท่ีสาํคญัประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงในการเขา้ประมูลงาน  ความเส่ียงดา้นการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์  ความเส่ียง
การก่อสร้าง ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงดา้นบุคลากร เป็นตน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและฝ่าย
จดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง  

2. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมใหค้วาม
เส่ียงของบริษทัฯ โดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ยอมรับได ้ 

3. กาํกบัดูแล สนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ และทบทวน
ความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

4. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีสาํคญั การประเมินสถานะความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดในการดาํเนินงาน  รวมถึงวธีิการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว   

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอาํนาจจดัตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีดา้นบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

6. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
3. การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั

กฎเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 
เฉพาะกรณีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
บริษทัฯ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม    ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  
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3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บ
ตาํแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่ได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนั้น เวน้แต่
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

* หมายเหตุ:    คุณสมบติัดา้นการถือหุน้ของกรรมการอิสระเดิมกาํหนดไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขการถือหุน้
เป็นไม่เกินร้อยละ 0.75 

(2) การสรรหากรรมการและผุบริหารระดับสูงสุด  
 การสรรหากรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหาและ
พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั 
เฉพาะกรณีการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี    

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
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 การสรรหาผูบริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพ่ือสรรหาและ

พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการ
สืบทอดตาํแหน่งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

- อนุมติัใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และมีนโยบายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงระดบั
ผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดตาํแหน่งของตนเอง และใหมี้การพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการ
ทาํงานใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีมีศกัยภาพ ท่ีเห็นวา่สามารถแทนตาํแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
หรือการเกษียณอาย ุ

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 
 การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาโทวศิวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หาก

มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนๆประกอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

 ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
 มีความเป็นผูน้าํ และมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 
 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  
 มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  

 นโยบายการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนของประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการ 
คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ

กรรมการ ใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ท่ีวา่  
“หา้มมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วน

จาํกดั ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายใน
กรณีดงักล่าว ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย และบริษัทรวม  

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วมโดยมอบ
อาํนาจใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารใน
บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล และควบคุมการดาํเนินธุรกิจ  

- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าว พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ  
- กาํกบัดูแลให้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูล และดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพย ์
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- รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีท่ีมี
เร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัของบริษทัดงักล่าว อาทิเช่น การเพ่ิมหรือลดทุน การเลิกบริษทั ใหน้าํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ืออนุมติัก่อนดาํเนินการใด ๆ  
 
5. การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํ
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ  โดยไดใ้ชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ  
บริษทัฯ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ  
บริษทัฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือ
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน  ขอ้กาํหนดน้ีใหร้วมความถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน  และ
ลกูจา้งของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระทาํความผดิอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตตตลาดหลกทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร แจง้การซ้ือขายหุน้ของ
บริษทัฯของตนเองรวมทั้ งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ให้บริษทัฯ รับทราบ และให้นาํส่งสาํเนาแบบรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย ์ (แบบ 59-2) ท่ีไดร้ายงานต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต่์อเลขานุการบริษทั  เพ่ือ
จดัเกบ็เป็นหลกัฐาน และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
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6. คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
- คาตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 

บริษทัผูส้อบบญัชี 
ค่าสอบบญัชี 

สาํหรับรอบปีบญัชี 2557 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 900,000 บาท 
บริษัทยอย:   
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 820,000 บาท 
TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. 

ประเทศฮ่องกง 
3,000 เหรียญสหรัฐ 

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

1,500 เหรียญสหรัฐ 

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

3,200 โอมานเรียล 

TRC Engineering LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co.  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

3,200 โอมานเรียล 

- คาบริการอ่ืน 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีสาํหรับการสอบบญัชี ปี 2557 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  25,504 บาท 
- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั      2,420 บาท 
 

7. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1. สิทธิของผูถือหุน  

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการให้สิทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุ้น เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมผุถื้อหุน้ สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี
เพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และยงั
สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัทุกคน ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2557 และในระหวา่ง
ปี ไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด  บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 การแจงเชิญประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา 
ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นระบบ Setportal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (หวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหนา้ใหผู้ถื้อ
หุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ 
และสามารถส่งขอ้มูลให้บริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี  30 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2557 ก่อนท่ีจะมีการประชุม
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบตอ้งออกตามวาระ 1 ใน 3 
และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาบรรจุวาระการประชุม   ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ผา่นช่องทางได ้3 ทาง คือ ทาง
จดหมายอิเลค็ทรอนิคถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษทั ทางโทรสารและทางไปรษณีย ์  ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อ
หุน้ส่งขอ้มูลมาใหบ้ริษทัฯ พิจารณาแต่อยา่งใด  

และเพ่ือให้ผูถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั ในวนัท่ี 
25 มีนาคม 2557 บริษทัฯ ไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 และเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียด
ครบถว้นทั้งภาษาไทยและองักฤษ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดแ้จง้ให้นกัลงทุนและผูถื้อหุน้รับทราบการเปิดเผย
ดงักล่าวผา่นระบบ Setportal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตาม
วาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม  และไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพ ์3 วนัติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ       
พร้อมขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 วันประชุมผูถือหุน 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประปี 2557 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 7 คน จากกรรมการทั้งส้ิน 9 คน 

กรรมการท่ีไม่ไดร่้วมประชุมคือ รศ.นพ.กาํจร ตติยกว*ี ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา (ลาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจต่างประเทศ) และ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการ
ประชุมเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารสูงสุด) ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย และตวัแทนของผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมดว้ย บริษทัไดใ้ชร้ะบบ barcode ในการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียง เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผู ้
ถือหุน้ 

* รศ.นพ.กาํจร ตติยกวลีาออกจากกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557  
ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดแ้นะนาํกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของ   

บริษทัฯใหท่ี้ประชุมรับทราบ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และคะแนน
เสียงท่ีตอ้งการในการลงมติผา่นแต่ละวาระ  การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามลาํดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม   
โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุม สาํหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้นาํเสนอนโยบาย
ค่าตอบแทนและวธีิการในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุน้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มี
สิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยไดใ้หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนสาํหรับวาระ
เลือกตั้งกรรมการเพ่ือเกบ็เป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนไดข้อใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นชอบหรืองดออก
เสียง  ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงในทุกวาระการประชุมแต่อยา่งใด  นอกจากนั้นแลว้ 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งคาํถามในวาระ
ต่างๆ อยา่งอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ    

 หลังวันประชุมผูถือหุน 
บริษทัฯ มีการบนัทึกประเดน็ซกัถามและขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยก

เป็นเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง ไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ และไดส่้ง
รายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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และนายทะเบียนบริษทัมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ในวนัท่ี 28 เมษายน 2557 ซ่ึงอยูภ่ายในกรอบ
เวลาท่ีกาํหนด 14 วนั รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและองักฤษ วดีีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยมีการปฏิบติัดงัน้ี 

- เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหนา้ ก่อนวนัประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 1. สิทธิ
ผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพิ้จารณาคุณสมบติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป ตามลาํดบั   

- เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทน โดยการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. พร้อมสรุปรายละเอียดเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ และ
ขั้นตอนในการมอบฉนัทะ ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ มีการเสนอใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหป้ระธาน
กรรมการตรวจสอบ หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผูจ้ดัการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน และยงัสามารถ
ส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมแนบเอกสารท่ีจาํเป็นตามท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุมใหก้บับริษทัฯ  

- เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารแนบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อน
วนัประชุม และส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และ/หรือ 14 วนั 
(กรณีท่ีมีวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน หรือวาระอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปท่ีกฎหมายกาํนด)   

- มีบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

- ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุน้ และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม
และเพียงพอ และการประชุมจะดาํเนินเป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่
เพ่ิมวาระการประชุมในท่ีประชุม  

-  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ บริษทัฯ ไดมี้การกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํ
รายการระหวา่งกนั ท่ีมีความเขม้งวดกวา่เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดในหวัขอ้ “13. รายการ
ระหวา่งกนั” และทุกไตรมาสไดมี้การนาํเสนอสรุปรายการระหวา่งกนั ซ่ึงประกอบดว้ยช่ือ ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะ
รายการ ขนาดของรายการ และความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็น  (ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีรายการระหวา่งกนั)  
คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช ้ เพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางไม่ชอบ และไดเ้ผยแพร่ระเบียบขอ้บงัคบัการนาํขอ้มูลภายในของ   
บริษทัฯ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” เลขานุการบริษทัจะแจง้เตือนกรรมการและผูบ้ริหารดว้ย
จดหมายอิเลค็ทรอนิคใหรั้บทราบช่วงระยะเวลาหา้มซ้ือขายหุน้ (1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินต่อสาธารณชน) เป็น
การล่วงหนา้  

- บริษทัฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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- มีการนาํเสนอการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเพ่ือรับทราบทุกคร้ังของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย  
บริษทัฯ คาํนึงถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนกัถึง

แรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กบับริษทัฯ บริษทัฯ จะ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดี ในปี 2556  ได้
ทบทวนนโนบายการกาํกบัดูแลกิจการ และไดมี้การกาํหนด”จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน ฉบบัปี 
2556” เป็นลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหัวขอ้” การกาํกบัดูแลกิจการ” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีสําคญัเพ่ือให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และ
ยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
   

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เป็นดงัน้ี  
 พนักงาน  

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมี
นโยบายพฒันาพนกังานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชาํนาญในงานท่ีตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนกังานดา้น
ผลตอบแทน สวสัดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภยัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม   การปฏิบติัต่อพนกังานท่ี
เป็นรูปธรรมไดแ้สดงในหวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนกังาน”  

 ผูถือหุน 
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มุ่ง

บริหารงานท่ีสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการดาํรงกิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้าง
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนให้กบัผูถื้อหุ้น โดยมีกาํหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไร
สุทธิของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คูแขงขัน  
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ 

ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม   ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวธีิการท่ีไม่
สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยใหข้อ้มูลความลบัของบริษทัฯตกอยูใ่นมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทาํลายช่ือเสียง
ของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไม่ถกูตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือทาํใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็น
ธรรม 

 ลูกคา 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ เป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลง
ทางการคา้อยา่งเคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลกูคา้ และไม่นาํความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง    

ความปลอดภยัระหวา่งเวลาปฏิบติัการ และความสมบูรณ์ของงานท่ีส่งมอบเป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้
ความสาํคญัมาก เน่ืองจาก ลกัษณะงานของบริษทัเป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี  
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บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นมาตรฐาน ภายใตค้วามปลอดภยั
สูงสุด   

นอกจากน้ี ในระหวา่งงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอทุกโครงการ และ
ยนิดีท่ีจะนาํชม หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพ่ือใหล้กูคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึง
บริการต่างๆ เหล่าน้ี ทาํใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐานเสมอ 

 คูคา 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการกาํหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดซ้ือ จัดจ้าง และกําหนด

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัทาํระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการ
จดัหาท่ีโปร่งใส และมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได ้ และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ
และผูบ้ริหาร และพนกังาน คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ตดัสินใจทาํธุรกรรมต่าง ๆ จดัทาํหนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ  

 เจาหน้ี  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีให้ไวก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด  และมีการ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการชาํระค่าสินคา้และบริการ  แต่ละปีจะมีการจดัให้
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินเขา้เยี่ยมชมไซทโ์ครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือโครงการ เพ่ือรับทราบความคืบหนา้
ของโครงการ  และการจดัประชุมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯและผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีสินเช่ือของสถาบนั
การเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการ
สร้างความสัมพนัธ์กนัดีระหวา่งผูบ้ริหารกบัสถาบนัการเงิน  

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ  
บริษทัฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่วา่จะเป็นดา้นการออกแบบ การใช้

งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน   ในปี 2556 บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํ “นโยบายและ
แนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ” อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัร เพ่ือใหก้ารรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั เป็นไปอยา่งเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ มีความมัน่คงปลอดภยั   และสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การใชง้านในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้ง และการคุกคามจากภยัต่างๆ  นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการจดัทาํ “ขั้นตอนการดาํเนินการเม่ือ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภยัพิบตักบัระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (IT Contingency Plan)” เพ่ือเป็นแนวทางการ
ป้องกนัความเส่ียง และแกไ้ขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 การตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น 
มีนโยบายต่อตา้นการทุจริต และหา้มจ่ายและรับสินบน (ทั้งในรูปเงินสด ส่ิงของ และผลประโยชน์อ่ืนใด) 

เพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษทัฯ ตวัเอง ญาติสนิท และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
 สังคมและชุมชน  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
จึงมีนโยบายจัดสรรงบประมาณประจาํปีเพ่ือใช้สนับสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว  และ
ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาชุมชน   กิจกรรมเพื่อ
การพฒันาสังคมและชุมชนในปี 2557 ปรากฏในหวัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อสังคม”  
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 ระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 
บริษทัฯ มีนโยบายดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีไดเ้ปิดเผยไว้

ในเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบริษทัฯ ยึดมัน่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารและการ
จดัการท่ีเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ และการจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด และดว้ยความรับผิดชอบ รวมทั้ ง
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนทาํงานดว้ยความปลอดภยั และมีความตระหนกัถึงความสาํคญัและมีความห่วงใย
ต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานทุกคน 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารและจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1.   บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จาํกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 
สําหรับมาตรฐานการบริหารงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่าระบบสากล โดยบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจเพ่ือรักษาใบรับรอง
มาตราฐาน ISO 9001:2008 และไดผ้า่นการต่ออายใุบรับรองดงักล่าวในเดือนธนัวาคม 2557    

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายให้บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ดาํเนินการตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 อยา่งเคร่งครัด ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ 
โดยคณะผูต้รวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั และบริษทัผูใ้ห้การ
รับรองระบบบริหารคุณภาพซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกปีละ 2 คร้ัง เพ่ือกาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินการท่ีสอดคลอ้ง
กบัระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อยา่งต่อเน่ือง  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรมเพิ่มเติมแก่คณะผูต้รวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน 
เม่ือวนัท่ี 28-29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เพ่ือให้มีจาํนวนคณะทาํงานท่ีเพียงพอในการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทั้งในสาํนกังานและหน่วยงานปฏิบติัการอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งการทบทวนระเบียบปฏิบติัของแต่
ละหน่วยงาน โดยไดเ้ชิญผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการสายงาน ผูจ้ดัการโครงการ ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ รวมถึงพนกังานระดบัหวัหนา้
งาน เขา้ร่วมประชุมเพ่ือทบทวน และปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพภายในของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง  

2.  บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มส่วนกลาง สังกดัสํานกัผูบ้ริหารข้ึน 
เพ่ือทาํหน้าท่ีวางแผนงานและกาํหนดนโยบาย และประสานงานบริหารจัดการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมและโครงการ ทั้งของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั รวมทั้งการให้ความรู้ และ
อบรมพนักงานให้รับทราบถึงนโยบาย และแนวทางการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎหมาย และขอ้กาํหนดของ
ระบบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2557 บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีชัว่โมงการทาํงานรวมทุกโครงการจาํนวน 
2,527,221 ชัว่โมง และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั มีชัว่โมงการทาํงานรวมทุกโครงการจาํนวน 1,609,780  ชัว่โมง รวมเป็น
ชัว่โมงทาํงานทั้งส้ิน 4,137,001 ชัว่โมง เทียบกบัปี 2556 ซ่ึงมีชัว่โมงการทาํงานจาํนวน 1,533,307 ชัว่โมง เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
169.8 โดยตลอดทั้งปี 2557 เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 1 คร้ัง เทียบกบัปี 2556 ท่ีมีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน เกิดข้ึน 2 คร้ัง 
คิดเป็นสถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน (Lot Time Injury Frequency) ในปี 2557 เท่ากบั 0.24 รายต่อลา้นชัว่โมง เทียบ
กบัปี 2556 เท่ากบั 0.65 รายต่อลา้นชัว่โมง 

3. บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสําคญัของ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัใหมี้กิจกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นห่วงและเอาใจใส่ต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชก้ระดาษ
อยา่งคุม้ค่าทั้งสองดา้น การเพ่ิมแสงสวา่งในบริเวณสาํนกังานเพ่ือถนอมสายตา และการรณรงครั์กษาความสะอาดและความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยในสาํนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยสร้างจิตสาํนึกร่วมกนัในการใหค้วามสาํคญักบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีใกลชิ้ดกบัตวัพนกังานเอง  

  4. การจดัทาํวีดีทศัน์ การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ
ส่ิงแวดลอ้มให้แก่พนกังาน ท่ีเขา้ใหม่ทุกคน  ครอบคลุมทั้งดา้นการบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ
การบริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้พนักงานท่ีเขา้ใหม่ ไดมี้ความเขา้ใจ และ
ตระหนกัถึงนโยบายทั้งสองดา้น ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาทาํงานในบริษทัฯหรือหน่วยงานโครงการ นอกจากน้ี เม่ือพนกังานจะเร่ิม
ปฏิบติังานตามหน่วยงานก่อสร้าง บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม 
จัดอบรมความรู้ด้านความปลอดภยั และการรักษาส่ิงแวดลอ้มของแต่ละโครงการ ให้กับพนักงานก่อนเร่ิมงานทุก
โครงการอีกดว้ย 

5. ความปลอดภยัของสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ บริษทัฯ ไดมี้การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนั และระงบัเหตุ
ฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยัแบบอตัโนมติั ไดแ้ก่ ระบบท่อนํ้ าดบัเพลิง ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบ
สัญญาณเตือนอคัคีภยั ทางหนีไฟฉุกเฉิน และไดมี้การกาํหนดจุดรวมพลไวใ้นกรณีฉุกเฉินรวม 3 จุด ตามแผนผงัขา้งตน้ 
อาคารสาํนกังานใหญ่แห่งใหม่น้ีเร่ิมเปิดใชง้านเม่ือเดือนมิถุนายน 2557 โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดล้งนามในประกาศ
แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินของอาคารเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 และจดัใหมี้การอบรมเพ่ือช้ีแจงแผนฉุกเฉินพร้อมจดัใหมี้การ
ซอ้มแผนอพยพออกจากอาคารเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557  

 ชองทางที่ผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน 
บริษทัฯ จดัช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสใดๆ เก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความ

ถกูตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผดิจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็น
ปัญหาหรือเกิดความเสียหายต่อบริษทักบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. แจง้ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ให้ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงท่ี E-mail Address: 
chairman.auditcom@trc-con.com  หรือเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.trc-con.com) และ Click ท่ี 
Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ” 

2. แจง้ผา่นนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทั ท่ี Email Address: ounruen@trc-con.com 
หรือโทรศพัทห์มายลข +66 2022 7777 ต่อ 3201 หรือโทรสารหมายเลข +66 2022 7788  

3. แจง้ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” เพ่ือเขียน Email มายงับริษทัฯ 
สาํหรับช่องทางท่ี 2 และ 3 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียน และนาํเสนอทุกขอ้

ร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเร่ืองร้องเรียน เพ่ือสอบสวน รวบรวม
ขอ้มูล เอกสาร และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป รายละเอียดผูแ้จง้เบาะแสจะถกูเกบ็รักษาเป็นความลบัเพ่ือคุม้ครองสิทธิ
ของผูแ้จง้เบาะแส 

 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 โครงสรางผูถือหุน 
บริษทัฯไดเ้ปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ในรายงานประจาํปี และในเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ โดยโครงสร้างผูถื้อหุน้ไดแ้สดงรายช่ือและการถือหุน้ของผูหุ้น้รายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผูถื้อหุน้นอ้ยไว้
อยา่งครบถว้นชดัเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้อ่ืนดว้ย 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนและโบนสักรรมการ  
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในหวัขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร”  

ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหามีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
ตลอดจนลกัษณะ ขอบเขตความรับผดิชอบและผลงาน เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการอนุมติั  

 การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 
ในปี 2552 บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัทาํแบบรายงาน

การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร (รายงานคร้ังแรก) และใหเ้ลขานุการนาํเสนอรายงานดงักล่าวต่อประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ   และใหจ้ดัทาํรายงานทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ตั้งแต่ปี 2554 ไดมี้นโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกส้ินปี 
ถึงแมจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ กต็าม   

 การทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีการทาํรายการระหวา่งกนั 

 การรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง

ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และให้
เลขานุการรายงานการซ้ือ/รับโอน-ขาย/โอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการรับทราบ 

ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการซ้ือขายหุน้ระหวา่งปีดงัน้ี 

ช่ือ ตําแหนง 
จํานวนหุน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 

จํานวนหุน
ไดมา 

ระหวางป(1) 

จํานวนหุน
จําหนาย
ระหวางป 

จํานวนหุน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57  

(ทุนชําระแลว 
822,613,706 บาท) 

หุน รอยละ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 744,400
(ในนามนางไพจิตร)

350,000 - 1,094,400 0.133

  

204,491,916
(ในนาม 

บจก.เคพีเค 
(1999))(2) 

2,650,000 - 207,141,916 25.181

รวม 208,236,316 25.314
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

243,333 150,000 - 393,333 0.048
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ช่ือ ตําแหนง 
จํานวนหุน 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56 

จํานวนหุน
ไดมา 

ระหวางป(1) 

จํานวนหุน
จําหนาย
ระหวางป 

จํานวนหุน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57  

(ทุนชําระแลว 
822,613,706 บาท) 

หุน รอยละ 

3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

486,666 150,000 - 636,666 0.077

4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - -

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ - 150,000 - 150,000 0.018

6. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

4,962,840 550,000 - 5,512,840 0.670

7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ
รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

- 150,000 - 150,000 0.018

8. นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการ และ
รองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

- 150,000 - 150,000 0.018

9. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ผูอ้าํนวยการสายงาน
ปฏิบติัการ 

- 150,000 (150,000) - -

10. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ผูอ้าํนวยการสายงาน
ปฏิบติัการ 

- 150,000 (60,000) 90,000 0.011

11. นายชยตุ วฒักภาคย ์ ผูอ้าํนวยการ
สายงานบริหารองคก์ร 

- - - - -

12. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และ
นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

- 125,000 - 125,000 0.015

13. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - 125,000 (70,000) 55,000 0.007 

รวมการถือหุน TRC ของกรรมการและผูบริหารทุกทาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

กรณีรวมการถือหุนโดยบจก. เคพีเค 1999 
กรณีไมรวมการถือหุนโดยบจก. เคพีเค 1999 

215,499,155 
8,357,239 

26.197 
1.016 

หมายเหตุ: (1) การไดม้าของหุ้นขา้งตน้รวมการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ESOP-W2) แลว้ 

  (2)  บริษัท เคพีเค 1999 จํากัด เปนบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท ประธานกรรมการ ถือหุนรอยละ 55 
 

 ชองทางในการส่ือสารขอมูลกับสาธารณชน  
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และ

ทัว่ถึง โดยมอบหมายใหน้ายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นายภาสิต ล้ีสกลุ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ
ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด และนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์ และเลขานุการ
บริษทั ทาํหนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โดยนกัลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ โดยการติดต่อเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์+66 2022 7777 
ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com  หรือสามารถติดต่อทาง Email ผา่นการเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.trc-con.com) ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” หรือผา่นทางฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ย 

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

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

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

ในปี 2557 บริษทัฯ มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯ ใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และ
ผูส่ื้อข่าว ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับผล
ประกอบการปี 2556 และไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2557  

2. นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหส้ัมภาษณ์รายการโทรทศัน์และส่ือต่างๆ เพ่ือใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และให้
ขอ้มูลบริษทัฯกบันกัวเิคราะห์หลกัทรัพยใ์นงาน Road Show ต่างๆ ดงัน้ี 

- ใหส้ัมภาษณ์หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ 
- ใหส้ัมภาษณ์ส่ือจากสาํนกัข่าวออนไลน์ E-finance 
- ใหส้ัมภาษณ์รายการเวลาเศรษฐกิจ ทางช่อง TNN24  
- ใหข้อ้มูลบริษทัฯและพบนกัวเิคราะห์ และมาร์เกต็ต้ิง ณ หอ้งคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ ฟินนัเซีย 

ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  
- ใหข้อ้มูลบริษทัฯและพบนกัวเิคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2014” ท่ีจดัข้ึนโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัหลกัทรัพย ์ ภทัร จาํกดั (มหาชน) และ Bank of 
America Merrill Lynch 

3. นายภาสิต ล้ีสกุล รองประธานเจา้หนา้ท่ีและผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด ร่วมเป็นวทิยากรในงาน
ต่างๆ และใหส้ัมภาษณ์รายการโทรทศัน์ต่างๆ ดงัน้ี 

- ใหส้ัมภาษณ์รายการ Business Line & Life ทางวิทยคุล่ืน 97.0  
- ใหส้ัมภาษณ์รายการ Sunday Talk ทางวทิยคุล่ืน 98.5  
- ร่วมเป็นวทิยากรในงาน 2014 Young CFO ท่ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ใหส้ัมภาษณ์รายการ Smart Focus ทางช่อง Smart SME Channel 
- ใหข้อ้มูลบริษทัฯและพบนกัวเิคราะห์ และนกัลงทุน ณ หอ้งคา้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ ฟินนัเซีย 

ไซรัส จาํกดั (มหาชน)  
- ใหข้อ้มูลบริษทัฯและพบนกัวเิคราะห์ในงาน Road Show “Thailand Focus 2014” ท่ีจดัข้ึนโดย

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัหลกัทรัพย ์ ภทัร จาํกดั (มหาชน) และ Bank of 
America Merrill Lynch 
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4. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้   “นกัลงทุนสัมพนัธ์” 
อาทิเช่น บทวิเคราะห์หลกัทรัพย ์TRC ท่ีออกในปี 2557  ข่าวของบริษทัฯ และบทสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
ในส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร วดีิทศัน์การใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารผา่นรายการโทรทศัน์และการ
เป็นวทิยากรในงานต่างๆ  การนาํเสนอขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day และการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ปี 2557  

5. การเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ เขา้พบผูบ้ริหาร (Company Visit)  ดงัน้ี 
รายช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ที่มา Company Visit บริษัทฯ 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั  
- บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอร่ี (ประเทศไทย) จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 
 งบการเงิน และผูสอบบัญชี 

บริษทัฯ วา่จา้งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบนั และ
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั วา่จา้งตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนัเช่นเดียวกนั โดยมีการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมี
คุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 
ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถกูสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ  
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข และอนุมติั วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายฉบบัปี 2557 และไดท้าํการประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานภายในองคก์รรับทราบอยา่งทัว่ถึง 
 โครงสราง และคุณสมบติัของกรรมการ 

กรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม มีความหลากหลายของทกัษะวิชาชีพ ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น และประสบการณ์การทาํงาน ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั้งส้ิน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงกรรมการอิสระทั้ง 4 คนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ และในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม และบริษทัฯ มีนโยบายในการกาํหนดให้
กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินกวา่ 5 บริษทั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีไดไ้ปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน    
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ประธานกรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนจากผูถื้อหุ้นใหญ่ และไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิง กลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้
คาํแนะนาํและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯ ประธาน
กรรมการเป็นผูท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และสนบัสนุนให้กรรมการ
ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุ้นดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจนสาํเร็จลุล่วง  

บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด คือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

บริษทัฯ มีการจดัทาํส่ือวดีีทศัน์แนะนาํบริษทัฯ และส่ือวดีีทศัน์โครงการขนาดใหญ่ท่ีสาํคญั อาทิเช่น 
โครงการอุบลเอทานอล ขนาดกําลังการผลิต 400,000 ลิตร/วัน ที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการวางทอกาซธรรมชาติไปยัง
โรงกลั่นนํ้ามันบางจาก โครงการกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล และโครงการวางทอสงกาซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟา
หนองแซง เพ่ือใชใ้นการแนะนาํบริษทัฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงส่ือวีดีทศัน์แนะนาํบริษทัฯไดถ้กู
เผยแพร่ในหนา้แรกของเวบ็ไซตข์อง  บริษทัฯ  และมีการจดัเตรียม Slide Presentation แนะนาํธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอใหก้บักรรมการท่ีเขา้รับตาํแหน่งใหม่ รวมทั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มูลแนะนาํ
บริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย  

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้รรมการทุกคนประเมินผลการทาํงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

สาํหรับการปฏิบติังานในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่การปฏิบติังานปี 2550 เป็นตน้มา  โดยการใชแ้บบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ ซ่ึงมีการแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หวัขอ้ใหญ่ๆ คือ โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  ทั้งน้ี ในแต่ละหวัขอ้จะมีการให้
ขอ้มูลเพ่ือเป็นรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่ะละหวัขอ้ยอ่ย  และในแต่ละปีไดมี้การแกไ้ข
แบบประเมินตนเองโดยการเพ่ิมเติมขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัในปีท่ีประเมิน เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาของกรรมการ 
ผลการประเมินในแต่ละหวัขอ้และผลประเมินรวมจะถกูนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและสรรหา และท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ และร่วมกนัหาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงสาํหรับหวัขอ้ท่ีมีคะแนนตํ่าหรือมี
คะแนนลดลงจากปีก่อนๆ 

ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะในภาพรวม สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีในปี 2550-2557 
อยูใ่นระดบัคะแนนเกินกวา่ร้อยละ 90 หรืออยูใ่นระดบั “ดีมาก”   

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการ

ปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี   และใหน้าํเสนอผลการประเมินต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนในแต่ละปี 

 ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และไม่มีการกระทาํท่ีขดัต่อกฎระเบียบท่ีเป็นความผิดร้ายแรง  
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 คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึง จากคณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการใน

คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือทาํหนา้ท่ีพิเศษตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จาํนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจดัการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิ
บาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยใหค้ณะกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอาํนาจสั่งการใหฝ่้ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัทาํรายงานเสนอ และ/หรือวา่จา้งท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกบัเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้าํหนดสัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อย
ละ 0.75% ซ่ึงเขม้กวา่เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 1)    

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการ
รายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

 คณะกรรมการจัดการ  
คณะกรรมการจดัการประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทั้งน้ีประธานกรรมการบริษทัไม่ได้

เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการทาํหนา้ท่ีดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในเร่ืองทัว่ๆ ไป (day-
to-day operation) และตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั     วตัถุประสงคเ์พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ 
เป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวัและรวดเร็ว  โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการจดัการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน   

วตัถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการปฏิบติังานท่ีเป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
เกิดระบบการควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทั
ไดอ้นุมติัการบงัคบัใช ้“คู่มืออาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ” เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในองคก์ร 
เป็นการกาํหนดระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบั เป็นกระจายอาํนาจจากระดบัสูง
ลงสู่ระดบัล่าง เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานคล่องตวั และรวดเร็ว และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงคู่มืออาํนาจและดาํเนินการในปี 2552 

ปี 2554 ปี 2555 และปี 2557 เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจดัตั้งในปี 2552 ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน คือ 

กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพ่ือทาํหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั ในปี 2557 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนและโบนสัของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยในภาพรวมสาํหรับปี 2556 และ 2557 พิจารณาเงินเดือนปี 2557 และโบนปีั 2556 ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
พิจารณากรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
               คณะกรรมการบรรษทัภิบาลจดัตั้งข้ึนในปี 2555 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 1 คน  เพ่ือทาํหน้าท่ีตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2557 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือ
รับทราบแผนและสรุปผลการดาํเนินงาน CSR ปี 2557 กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในหมวด “ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ” ในเร่ืองนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม และนโยบายการ
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ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดบัการพฒันา
ความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียนไทยจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2557 
และรับทราบหลกัเกณฑ ์CGR 2014 ท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ/ ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจดัตั้งข้ึนในเดือนพฤศจิกายน 2556 ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน 

และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพ่ือทาํหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในปี 2557 มีการ
ประชุม 3 คร้ัง เพ่ือรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมติัแผนบริหารความเส่ียง และจดัทาํรายงานประจาํปี ในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง 

 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยท่ีได้จัดทําข้ึนตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะ
จัดทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินเป็นประจาํทุกปี เพ่ือแสดงในรายงาน
ประจาํปี   

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีเช่นกนั 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหก้รรมการตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกปี และ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะการมีส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งจดัทาํหนงัสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี  และมอบหมายให้
เลขานุการบริษทันาํเสนอสาํเนารายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 แผนสืบทอดตําแหนง  ปรากฏในหวัขอ้ “การสรรหาผูบ้ริหารสูงสุด”  

 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 คน ประกอบดว้ย 
- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ใหญ่  1  คน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ    4  คน 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     3  คน 

 การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษทัฯ มีการแยกตาํแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจาก

กนั  อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้ง
คณะ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสักรรมการต่อ

ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพ่ืออนุมติั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการ
พิจารณาความเหมาะสมโดยใชข้อ้มูลผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา  ซ่ึง
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน  ค่าเบ้ียประชุมและโบนัส  ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
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เป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด    ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ผลงาน
ตลอดจนความรับผดิชอบ 

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งเป็น

ทางการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการเชิญ
ผูท้รงคุณวฒิุผูมี้ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้กบัผูบ้ริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารทุกระดบั ทั้งจากสาํนกังานใหญ่ และไซทง์านต่าง ๆ สอบถาม แนะนาํ และใหค้วามเห็นในท่ีประชุม   

เลขานุการบริษทัจะนาํเสนอประกาศ กฎเกณฑต่์างๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้ง
ประชาสัมพนัธ์การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานขา้งตน้ต่อคณะกรรมการบริษทั อาทิเช่น ในปี 2556 
ไดมี้การแจง้เร่ืองการสัมมนาโครงการ Financial Instruments for Directors ท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
กรรมการของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาดงักล่าว 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการไดส้นบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรการอบรมต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การอบรมหลกัสูตรสาํหรับกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย การเขา้ร่วมสัมมนาท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  

ในปี 2557 กรรมการและผูบ้ริหาร ไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสัมมนา ดงัน้ี 
- นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

- เขา้ร่วมสัมมนาในงาน “Sharing Forum on Financial Instruments for Directors (FID)” ท่ีจดัโดย
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกบัชมรมวาณิชธนกิจ 

- เขา้ร่วมสัมมนางาน “CEO Forum” ท่ีจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

- นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตร  “Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 4/2014”  ท่ีจดัโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- เขา้ร่วมอบรมสัมมนาหวัขอ้ “การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รุ่นท่ี 5” ท่ี 

จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เขา้ร่วมสัมมนางาน “CEO Forum” ท่ีจดั

โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัมีการจดัอบรม “Training Outline & Objective” สําหรับผูบ้ริหารเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพการเป็นผูน้าํให้พร้อมรับความเปล่ียนแปลง  รวมถึงเพ่ือสร้างภาวะผูน้าํให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กร 
พฒันาความรู้ในดา้นการบริหารงาน  และบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีกาํหนดการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง   โดยประธานกรรมการเป็นประธานท่ี

ประชุม และเป็นผูบ้ริหารการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีสรุปประเด็นเร่ืองในวาระการประชุมเพ่ือการ
พิจารณาของกรรมการ   เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น และประมวลความเห็นและ
เสนอขอ้สรุปท่ีไดจ้ากท่ีประชุม 
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คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหมี้การจดัประชุมระหวา่งกรรมการอิสระโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย  อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป ในปี 2557 ไดมี้การจดั
ประชุมระหวา่งคณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม 2557 

 เลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกั

ลงทุนสัมพนัธ์ เป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือทาํหนา้ท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาํหนงัสือเชิญ
ประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

1. นโยบายภาพรวม และการดําเนินงาน 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นไปดว้ยความรับผดิชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย   โดยในปี 2557 ไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย เปิดเผยใน
เวบ็ไซตข์อง บรษทัฯ ในหวัขอ้ “ขอ้มูลของบริษทัฯ” เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานโดยการคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ความมี
จริยธรรม ความยติุธรรมและความเสมอภาค  วตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ด้าํเนินงานของบริษทัฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบติั
ท่ีถกูตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื   

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ของแนวทางความรับผดิชอบของ
กิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  
บริษทัฯ มีการกาํหนดขอ้พึงปฎิบติัท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม  การเคารพทรัพยสิ์นของ

ผูอ่ื้น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน ฉบบัปี 2556 ในหมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่คา้
หมวดท่ี 6 ขอ้พึงปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ และหมวดท่ี 7 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

2.   การตอตานการทุจริต 
ขอ้พึงปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสในเร่ืองดงักล่าว 

ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2556 หมวดท่ี 10 ดงัน้ี  
ทั้งน้ี ในปี 2557 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่อยา่งใด  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือก
ปฏิบติัระหวา่งเพศ มีการวา่จา้งคนพิการทางการไดย้นิ มาเป็นพนกังานประจาํ การจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศ
หน่ึง   

4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 
แนวปฎิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน แรงาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โอกาสแห่งความเท่าเทียม 

ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2556 หมวดท่ี 1 ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ และหมวด
ท่ี 2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน  

แนวทางปฏิบติัดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นรูปธรรมปรากฏในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ”  

5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัยิง่ถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความ

ตอ้งการ ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัอยา่งยิง่งวด  ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารและพนกังาน หมวดท่ี  4  ขอ้พึงปฏิบติัต่อลกูคา้ 

บริษทัฯ มีการสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้เป็นประจาํทุก 6 เดือน โดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ
ของลกูคา้ ซ่ึงแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 10 หวัขอ้ คือ 1. การใหข้อ้มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อส่ือสาร  3. ความพร้อมของ
เอกสารสนบัสนุน  4. การประสานแกไ้ขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถกูตอ้งตามความ
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ตอ้งการ 7. มุ่งเนน้ความปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังาน  8. มุ่งเนน้การปฏิบติังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 9. การ
ใหบ้ริการหลงัส่งมอบ และ 10. ราคา  ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกคา้จะถกูนาํเสนอต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือรับทราบ 
และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลกูคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6.-7.  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏ

ดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน หมวดท่ี  8 ขอ้พึงปฏิบติัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วน

หน่ึงของงานเสมอ เน่ืองจากลกัษณะงานของกลุ่มบริษทัฯ จะเก่ียวขอ้งกบังานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลงังาน 
และปิโตรเคมี  ซ่ึงความปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการก่อสร้าง และหลงัการส่งมอบงานเป็น
ส่ิงสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง  นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลถึงชุมชนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง
พ้ืนท่ีก่อสร้าง  

บริษทัฯ จะมีการประชาสัมพนัธ์เผย แพร่ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงถึงผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการเป็นระยะๆ  ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ ระหวา่งดาํเนินโครงการ จนกระทัง่ส่งมอบงาน 
ดว้ยรูปแบบการส่ือสารต่างๆ ข้ึนกบัสถานการณ์ และลกัษณะโครงการ อาทิเช่น       

8.  การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม CSR - ไม่มีขอ้มูลสาํหรับหวัขอ้น้ี - 
 

2. การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม 
 ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดกรณีถกูตรวจสอบ หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมี
อาํนาจหนา้ท่ีวา่การดาํเนินงานของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมี
นยัสาํคญั  

 
3. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)  

ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี      
1) กิจกรรมส่งความสุข แด่ทหารและตาํรวจ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีภาคใต ้ปี พ.ศ. 2557 เป็นกิจกรรมท่ีบริษทั ทีอาร์ซี  

คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั จัดข้ึนต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้

พนกังานของบริษทัฯ ส่งมอบกาํลงัใจใหแ้ก่ทหารและตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในภาคใต ้เน่ืองในโอกาสวนัปีใหม่ พนกังานจะ

ร่วมกนัเขียนขอ้ความลงในบตัรอวยพรปีใหม่ และทางบริษทัฯ ไดจ้ดัหา เส้ือยืดลายพราง เส้ือยดืสีเขียว ถุงเทา้ และกางเกง

ชั้นในชาย เพ่ือจดัส่งไปใหท้หารและตาํรวจฯ ในปีน้ีบริษทัฯ ไดท้าํกิจกรรมน้ี 2 คร้ังคือ 

- จดัส่งส่ิงของดงักล่าวไปยงัศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหนา้

ค่ายสิรินธร จงัหวดัปัตตานี ซ่ึงไดน้าํไปส่งมอบให้แก่ กองร้อยทหารพรานท่ี 4109 และกองร้อยทหารพรานท่ี 4116 กรม

ทหารพรานท่ี 41 ณ เทือกเขาบูโด เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจและร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสันติสุขใหแ้ก่ทหารและตาํรวจผู ้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในภาคใตต่้อไป  
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- บริษทัฯ จัดหา เส้ือยืดลายพราง เส้ือยืดสีเขียว รองเทา้บูทกันตะปู ถุงเทา้ และกางเกงชั้นในชาย โดย
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ เป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ ส่งมอบส่ิงของดงักล่าวใหแ้ก่ ศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐาน 10 ศูนย์
นิติวทิยาศาสตร์จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ. ยะลา เพ่ือสร้างขวญักาํลงัใจใหแ้ก่ตาํรวจผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในภาคใต ้ 

 

       
 

2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนกังานและบุคคลทัว่ไปใหก้บัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี โรงพยาบาลราชวิถี 
เน่ืองในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 60 ปีของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ในคร้ังน้ีไดรั้บโลหิตจาํนวน 55 ถุง ภายใตค้วาม
เอ้ือเฟ้ือดา้นสถานท่ีจาก บจก.นํ้ ามนัปิโตรเลียมไทย เจา้ของอาคาร ทีพี แอนด์ ที กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีทาํทุกเดือน
กมุภาพนัธ์ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551 

    
3) กิจกรรมOffice Visits Site นาํพนกังานจากสาํนกังานใหญ่เยีย่มชมไซทง์านก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์

ปฏิบติัการระบบท่อเขต 8 ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ท่ีอาํเภอท่าม่วง จังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงสหการวิศวกรเป็น
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง และไดร่้วมทาํกิจกรรมบริจาคถุงเทา้นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้กบัโรงเรียนตาํรวจตระเวน
ชายแดนวดัสุธาสินี ตาํบลบอ้งต้ี อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี จากนั้นไดเ้ดินทางไปเยี่ยมชมส่วนปฏิบติัการระบบท่อ
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เขต 8 (สถานีเพ่ิมแรงดนัก๊าซฯ ไทรโยค และสถานีก๊าซท่ี 7) ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ท่ี ตาํบลลุ่มสุ่ม อาํเภอไทร
โยค จงัหวดักาญจนบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานไทรโยค ท่ี ตาํบลลุ่มสุ่ม อาํเภอไทรโยค จงัหวดั
กาญจนบุรี เพ่ือเป็นการศึกษาดูงาน 

      
4) กิจกรรมร่วมบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ค่ายอาสาพฒันาชนบทของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในการสร้างสะพาน “ยวุวิศวกรบพิธ 42” เป็นโครงการคอนกรีตเสริมเหลก็ ณ ตาํบลหนองบวั 
อาํเภอหนองกงุศรี จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตนาํความรู้ไปใชใ้นการพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยในชนบท 
และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งนิสิต และประชาชนในพ้ืนท่ี 

        
 

5) บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทาํธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื และคืนกาํไรกลบัสู่สังคม โดยเร่ิมจากคนใกลต้วั คือพนกังานของ
บริษทัฯ จึงไดท้าํโครงการสู่บา้นเกิด ซ่ึงเป็นโครงการ CSR ระยะยาวท่ีบริษทัฯ ริเร่ิมข้ึนในปี 2555 และไดเ้ร่ิมดาํเนินการ
อยา่งเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา วตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยฟ้ืนฟ ูพฒันาสังคมและชุมชนท่ีเป็นบา้นเกิดของพนกังาน  

ในปี 2557 บริษทัฯ สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงชุมชนบา้นเกิดของพนักงานเพ่ือใชเ้ป็นสาธารณะ
ประโยชน์ 2 โครงการ ดงัน้ี 

-  โครงการบริจาคอุปกรณ์กีฬา แก่นกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่พฒันา จงัหวดัชยัภูมิ ในวนัส่งมอบโครงการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคคอมพิวเตอร์ หนังสือ และทุนการศึกษาเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียน เพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่นกัเรียน 
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  - โครงการก่อสร้างศาลาสู่บา้นเกิด ณ วดัหนองไมง้าม 2 จงัหวดับุรีรัมย ์เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และเป็นสถานท่ีท่ีชุมชนใชร่้วมกบัวดั ในวนัส่งมอบศาลาสู่บา้นเกิด ไดร่้วมทอดกฐินสามคัคีและทาํความสะอาด
บริเวณวดัหนองไมง้าม 2 บริจาคโทรทศัน์สี LED 32 น้ิว พร้อมหนงัสือ และส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
หนองไมง้าม 2 หลงัจากนั้นไดไ้ปเยี่ยมชมโรงเรียนหนองไมง้าม 2 พร้อมทั้งบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมหนงัสือ และส่ือการ
เรียนการสอนให้แก่โรงเรียนหนองไมง้าม 2 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียน และชาวบา้น
ในชุนชน 

   
 

6) บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัและพฒันาพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูใ่นบริเวณรอบขา้งกบัสาํนกังานดงัน้ี 
- บริจาคโต๊ะ ให้แก่โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัสํานักงานใหญ่ของ

บริษทัฯ 
- ปรับปรุงทางเดินบริเวณซอยสุขาภิบาล 5 แยก 32 ดา้นหนา้สาํนกังาน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 

ท่านเขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดมี้การนาํเสนอรายงานขอ้สังเกตจากตรวจสอบบญัชีสําหรับปี 2557 ของบริษทัฯ และบริษทั 
สหการวศิวกร จาํกดั  คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2557 
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในฉบบัใหม่ตามแบบท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัทาํตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the trace way 
commission) ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของ
ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษทัมีการซกัถามขอ้มูลจาก
ฝ่ายจดัการร่วมกบัการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีผ่านการพิจารณาเบ้ืองตน้จาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
ซ่ึงรวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวอยา่งเพียงพอแลว้ นอกจากนั้น ยงัมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ถือวา่มีความเพียงพอ
และสามารถป้องกนัมิใหผู้บ้ริหารนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจได ้  

ขอ้เสนอแนะจากรายงานขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชี (Management Letter) จากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
และบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ปี 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัฯ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 
1. ระบบเงินเดือน: ควรรวมประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายใหก้บั

ลกูจา้ง เป็นเงินไดข้องพนกังาน 
2. ระบบตนทุนงานกอสราง: ควรติดตาม ตรวจสอบ

ความถกูตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกตน้ทุนท่ีเกิด
จากโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. เร่ืองอ่ืนๆ: 
3.1 บริษทัฯควรมีเอกสารประกอบการกาํหนดราคาโอน

ระหวา่งบริษทัในเครือ (Transfer price)  
3.2 บริษัทฯควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนํา

สินทรัพย์ของบริษทัฯไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ
ใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

1. ระบบเงินเดือน: บริษทัฯควรจดัทาํและยืน่ภาษีเงินไดห้กั 
ณ ท่ีจ่าย สาํหรับพนกังานผูมี้เงินไดพึ้งประเมินทุกราย  

2. ระบบตนทุนงานกอสราง: ควรติดตาม ตรวจสอบความถกู
ตอ้งและครบถว้นของการบนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดจากโครงการ
อยา่งสมํ่าเสมอ 

3. เร่ืองอ่ืนๆ: บริษทัฯควรมีเอกสารประกอบการกาํหนดราคา
โอนระหวา่งบริษทัในเครือ (Transfer price) 

 

                คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ 
 

11.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท   
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี  8 เมษายน 2548 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวศรินทร์ทิพย ์

เหล่ามหาเมฆ ผูซ่ึ้งไดรั้บวฒิุการศึกษาปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี สาขาตน้ทุน และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
การตรวจสอบภายในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 ปี พร้อมทั้งมีประสบการณ์การ
ทาํงานในต่างประเทศ โดยมีประวติัการฝึกอบรมกบัสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

- ปี 2550: หลกัสูตร “Risk Based Audit”  
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- ปี 2551: หลกัสูตร “Operation Auditing”  
- ปี 2551: หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในประเทศไทย  
- ปี 2554: หลกัสูตร “Consulting: Activities, Skills & Attitudes”  
- ปี 2554: หลกัสูตร “Creative Problem-Solving Techniques for Auditors” 
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือใหก้ารทาํงานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ

พิจารณาวา่จา้ง “บริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จาํกดั”  มาเป็นผูต้รวจสอบภายในสาํหรับปี 2558 โดยนางสาวศรินทร์
ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ ยงัคงดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม 
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12. รายการระหวางกัน 

 
ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่มีรายการระหวา่งกนั แต่อยา่งใด  

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548  มีมติกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการ

ระหวา่งกนัในอนาคตวา่ จะตอ้งมีการตรวจสอบและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษทัเก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ และใหมี้การตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคา
และเง่ือนไขต่าง ๆ ของรายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ 
และเพ่ือความคล่องตวัในการดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัท่ีเป็น
ธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท 
ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระทาํดว้ยราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และใหน้าํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและใหค้วามเห็นต่อไป  ส่วนรายการระหวา่งกนัต่อไปน้ี จะตอ้งถกูนาํเสนอเขา้ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลใน
การทาํรายการ และมีมติอนุมติัใหท้าํรายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ทาํรายการ 

 รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนธุรกิจปกติ 
 รายการระหวา่งกนัท่ีกระทาํดว้ยราคาและ/หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีแตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไขปกติท่ี

กระทาํกบับุคคลภายนอก  
 รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นไปตาม

เง่ือนไขปกติของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 
โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ใน
หรือเก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าวเพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี ทั้งน้ี   บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
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การอนุมัติในหลักการสําหรับการระหวางกันท่ีเปนรายการปกติ 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถกูนาํเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการ
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   

 
นโยบายและแนวโนมการเกิดรายการระหวางกันในอนาคต 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีการทาํรายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวม ปี 2557 ดงัน้ี   

- ขอ้ 6   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
- ขอ้ 34.4  การคํ้าประกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีภาระผกูพนักจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 1 
ลา้นเหรียญสหรัฐ 

แต่อยา่งไรกต็าม รายการดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแต่อยา่งใด  บริษทัฯ ไดมี้ปฏิบติัตามกระบวนการ
อนุมติัท่ีกาํหนดโดยตารางอาํนาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด   

สาํหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในอนาคต (ถา้มี) บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมติั
การทาํรายการระหวา่งกนัตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั  
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สวนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

13.1    ความเห็นของผูสอบบัญชี 
ผูสอบบัญชี  
- นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผู ้

ตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2557 (รวม 2 ปี) 
- นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริษทั สํานกังาน สํานักงาน อีวาย 

จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542 - 31 ธนัวาคม 2548 และ 
31 ธนัวาคม 2552 - 31 ธนัวาคม 2555  (รวม 11 ปี) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสาํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

ป 2555 
ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ป 2556 
ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นวา่งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน

สด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย       และเฉพาะของบริษทั 
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยให้
ขอ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพ่ือเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ไดน้าํมาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั  ทั้งน้ีมิไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

ป 2557 
ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13.2    ตารางสรุปงบการเงินรวม   

งบแสดงฐานะการเงิน              

งบแสดงฐานะการเงินรวม

จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 606,657.46        23.06 195,562.53 9.89 149,364.79 5.97

เงินลงทนุช ัว่คราว 36.80                 0.00 36.43 0.00 36.08 0.00

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 876,685.65        33.33 252,955.97 12.79 501,292.54 20.03

รายไดท้ีย่งัไม่เรียกชาํระ 396,199.79        15.06 785,135.12 39.71 817,171.95 32.65

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 77,596.74          2.95 105,822.35 5.35 275,861.96 11.02

เงินจ่ายล่วงหน้าแกผู่ร้บัเหมาชว่งตามสญัญากอ่สรา้ง 10,790.90          0.41 9,605.29 0.49 108,220.64 4.32

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 16,140.25          0.61 2,382.54 0.12 5,847.72 0.23

วสัดุกอ่สรา้ง 18,653.11          0.71 67,345.17 3.41 77,562.17 3.10

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่่าย 28,666.18          1.09 42,260.21 2.14 89,609.07 3.58

สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน 32,479.47          1.23 37,230.36 1.88 40,516.95 1.62

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 2,063,906.35     78.46 1,498,335.97 75.79 2,065,483.87 82.53

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ภาระค ํ้าประกนั 34,543.11          1.31 82,673.89 4.18 121,121.41 4.84

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 2,444.86            0.09 69.27 0.00 90.89 0.00

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 50,000.00          1.90 50,000.00 2.53 50,000.00 2.00

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 455,000.46        17.30 325,381.63 16.46 250,317.21 10.00

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 8,832.44            0.34 5,803.36 0.29 5,424.90 0.22

เงินมดัจําคา่ซือ้ทีดิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,799.91 0.45 7,930.33 0.40 6,370.83 0.25

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,086.20            0.16 6,805.33 0.34 4,044.58 0.16

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 566,706.97        21.54 478,663.81 24.21 437,369.82 17.47

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 2,630,613.31     100.00 1,976,999.78 100.00 2,502,853.69 100.00

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 33,373.39 1.69 45,504.16 1.82

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 458,390.40        17.43 321,379.18 16.26 441,926.01 17.66

ตน้ทนุงานทีย่งัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 337,902.78        12.85 96,528.17 4.88 275,800.38 11.02

รายไดง้านกอ่สรา้งรบัล่วงหน้า 149,396.08        5.68 33,488.33 1.69 62,918.34 2.51

เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 27,732.19          1.05 15,869.78 0.80 131,973.24 5.27

เงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญากอ่สรา้ง 105,388.44        4.01 193,915.75 9.81 466,309.45 18.63

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26,000.00          0.99 19,500.00 0.99 0.00 0.00

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการกอ่สรา้ง 34,323.16 1.30 18,403.14 0.93 13,177.31 0.53

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินส่วนทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 101.41               0.00 243.37 0.01 332.23 0.01

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 8,360.39            0.32 2,216.41 0.11 0.00 0.00

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 55,760.46          2.12 14,459.03 0.73 31,806.42 1.27

รวมหน้ิสินหมุนเวยีน 1,203,355.31     45.74 749,376.54 37.90 1,469,747.53 58.72

2557

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

2556 2555 (ปรบัปรุงใหม่)
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 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
  

งบแสดงฐานะการเงินรวม

จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,500.00            0.17 30,500.00 1.54 0.00 0.00

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 0.00 0.00 101.41 0.01 344.78 0.01

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 25,047.97          0.95 23,163.29 1.17 23,195.30 0.93

ประการหน้ีสินจากคดีความ 20,000.00          0.76 20,000.00 1.01 20,000.00 0.80

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 49,547.97          1.88 73,764.70 3.73 43,540.08 1.74

รวมหน้ีสิน 1,252,903.28 47.63 823,141.24 41.64 1,513,287.61 60.46

ส่วนของผูถื้อหุ้น

หุ้นสามญั 411,306.85        15.64 408,293.39 20.65 336,585.59 13.45

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 280,461.20        10.66 257,908.88 13.05 197,036.76 7.87

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25,956.93          0.99 8,239.85 0.42 0.00 0.00

เงินรบัล่วงหน้าคา่หุ้นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 10,723.06          0.41 0.00 0.00 0.00 0.00

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษทัฯ 41,130.69          1.56 38,258.41 1.94 34,158.41 1.36

บริษทัย่อย 2,643.87            0.10 2,213.60 0.11 2,213.60 0.09

ยงัไม่จัดสรร 605,991.18        23.04 433,552.73 21.93 399,519.69 15.96

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 5,587.75 0.21 9,379.71 0.47 5,645.99 0.23

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,383,801.54     52.60 1,157,846.57 58.57 975,160.04 38.96

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุของบริษทัย่อย (6,091.51) (0.23) (3,988.03) (0.20) 14,406.04 0.58

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,377,710.03     52.37 1,153,858.54 58.36 989,566.08 39.54

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,630,613.31     100.00 1,976,999.78 100.00 2,502,853.69 100.00

2557

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)

2556 2555 (ปรบัปรุงใหม่)
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งบกาํไรขาดทุน 

งบกําไรขาดทุนรวม

จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

รายได

รายไดจ้ากการให้บริการกอ่สรา้ง 3,095,342.22 98.96 2,481,418.38 98.63 4,314,743.16 99.32

ดอกเบี้ยรบั 3,915.65 0.13 2,541.18 0.10 6,988.11 0.16

เงินปันผลรบั 0.00 0.00 0.00 0.00 406.46 0.01

รายไดอ่ื้น 28,475.79 0.91 32,018.65 1.27 22,012.84 0.51

รวมรายได 3,127,733.66 100.00 2,515,978.21 100.00 4,344,150.58 100.00

คาใชจาย

ตน้ทนุการให้บริการกอ่สรา้ง 2,538,294.17 81.15 2,106,362.51 83.72 3,849,492.93 88.61

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 303,464.75 9.70 230,690.33 9.17 198,296.18 4.56

หน้ีสงสญัจะสูญ 0.00 0.00 16,311.36 0.65 0.00 0.00

รวมคาใชจาย 2,841,758.92 90.86 2,353,364.20 93.54 4,047,789.10 93.18

กําไรกอนสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุน

   ในการรวมคา คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 285,974.74 9.14 162,614.00 6.46 296,361.48 6.82

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 0.00 0.00 (21.62) 0.00 (3.96) 0.00

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 285,974.74 9.14 162,592.38 6.46 296,357.52 6.82

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (3,355.70) (0.11) (3,143.32) (0.12) (4,913.95) (0.11)

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 282,619.05 9.04 159,449.06 6.34 291,443.58 6.71

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69,371.60) (2.22) (51,418.52) (2.04) (79,119.25) (1.82)

กําไรสําหรับป 213,247.45 6.82 108,030.55 4.29 212,324.33 4.89

การแบงปนกําไร 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 214,923.66 126,362.42 228,443.23

ส่วนทีเ่ป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุของบริษทัย่อย (1,676.21) (18,331.87) (16,118.90)

213,247.45 108,030.55 212,324.33

กําไรตอหุน (บาท)

กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.26 0.15 0.28

กาํไรตอ่หุ้นปรบัลด

   กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.26 0.15 0.28

2557 2556 2555 (ปรบัปรุงใหม่)

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม

(หน่วย : พนับาท)
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งบกระแสเงินสด 

2557 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษี 282,619.05 159,449.06 291,443.58

รายการปรบักระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็น

   เงินสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมดําเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 53,761.36 42,935.03 48,972.27

   คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (563.52) 16,311.36 563.52

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0.00 0.00 215.07

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 657.30 2,401.66 -                             

   (กาํไร) ขาดทนุทีย่งัไม่เกดิขึ้นจากอตัราแลกเปล่ียน (4,760.47) (2,053.19) 3,951.62

   (กาํไร) ขาดทนุจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ (8,990.85) 329.30 (354.73)

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายอุปกรณ์และสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 602.36 118.84 782.44

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                             21.62 3.96

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                             -                             (406.46)

   คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25,021.27 8,239.85 -                             

   กลบัรายการตน้ทนุงานทีย่งัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (7,000.00) -                             -                             

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการกอ่สรา้ง 20,429.67 8,521.00 6,472.84

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 5,132.81 4,287.18 5,219.14

   ดอกเบี้ยรบั (3,915.65) (2,541.18) (6,988.11)

   คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 1,229.91 1,634.49 2,223.09

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

   และหนี้สินดําเนินงาน 364,223.23 239,655.01 352,098.21

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (632,509.87) 232,760.93 (155,107.21)

   รายไดท้ีย่งัไม่เรียกชาํระ 391,270.89 35,636.52 (334,654.18)

   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 28,225.61 170,039.62 (170,694.21)

   เงินจ่ายล่วงหน้าแกผู่ร้บัเหมาชว่งตามสญัญากอ่สรา้ง (1,183.53) 96,835.79 112,391.54

   งานระหวา่งกอ่สรา้ง (13,690.25) 5,539.65 (5,558.35)

   วสัดุกอ่สรา้ง 48,692.06 10,217.00 (77,562.17)

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน 4,750.89 3,286.59 (9,590.52)

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,719.14 (2,760.76) (79.66)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 132,918.17 (120,087.91) 76,111.33

   ตน้ทนุงานทีย่งัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 248,374.61 (179,272.21) 123,938.85

   รายไดค้า่กอ่สรา้งรบัล่วงหน้า 115,161.40 (31,375.51) (225,148.97)

   เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 11,862.41 (116,103.46) 95,938.97

   เงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญากอ่สรา้ง (88,396.64) (270,020.76) (177,697.44)

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการกอ่สรา้ง (4,509.65) (3,295.17) (8,637.45)

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 41,301.43 (17,347.38) 1,543.51

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1,686.17) (1,878.02) -                             

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 647,523.73 51,829.93 (402,707.75)

งบกระแสเงินสดรวม

(หน่วย : พนับาท)

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

2557 2556 2555

   เงินสดรบัคนืภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่าย 27,186.19 59,363.91 2,326.67

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (81,662.59) (65,610.80) (97,665.06)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 593,047.33 45,583.03 (498,046.14)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทนุช ัว่คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง (0.36) (0.36) 4,707.99

เงินฝากสถาบนัการเงินทีม่ีภาระค ํ้าประกนัลดลง 48,130.78 38,447.52 66,274.76

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะยาว -                             -                             (50,000.00)

เงินลงทนุลดลงจากการชาํระบญัชขีองบริษทัร่วม -                             -                             4,399.99

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทนุในการร่วมคา้ (2,376)                    -                             -                             

เงินปันผลรบัจากบริษทัร่วม -                             -                             406.46

ดอกเบี้ยรบั 10,626.96 2,535.51 7,469.59

เงินสดรบัจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 9,818.21 769.29 609.28

เงินสดจ่ายซือ้ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (175,347.72) (117,077.46) (159,812.91)

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (3,209.39) (1,372.74) (715.46)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (112,357.11) (76,698.23) (126,660.30)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (33,373.39) (12,130.77) 39,445.79

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                             50,000.00 -                             

ชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะยาว (19,500.00) -                             -                             

เงินรบัล่วงหน้าคา่หุ้นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 10,723                   -                             -                             

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 18,262                   -                             4,175.27

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากการจัดสรรหุ้นสามญัใหม่แกผู่ถื้อหุ้นเดิม -                             76,506.66 -                             

จ่ายเงินปันผล (40,815.34) (33,886.05) (40,246.14)

ดอกเบี้ยจ่าย (3,768.97) (5,867.16) (2,451.38)

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินลดลง (243.37) (332.23) (586.14)

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุเพิ่มขึ้น (ลดลง) (368.93) 100.30 -                             

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (69,085.33) 74,390.74 337.41

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง) (509.96) 2,922.20 (1,877.62)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 411,094.93 46,197.74 (626,246.66)

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 195,562.53 149,364.79 775,611.45

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 606,657.46 195,562.53 149,364.79

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการทีไ่ม่ใชเ่งินสดประกอบดว้ย

ซือ้อุปกรณ์ สินทรพัย์ระหวา่งกอ่สรา้งและสินทรพัย์ไม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 7,029.99 984.25 3,196.94

รายการปรบัปรุงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานกบักาํไรสะสมตน้ปี -                             -                             -                             

จ่ายหุ้นปันผล -                             56,073.27 -                             

งบกระแสเงินสดรวม

(หน่วย : พนับาท)

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม
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อัตราส่วนทางการเงิน  

2557 2556 2555

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.72 2.00 1.41

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 1.20 0.55 0.42

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.61 0.04 n/a

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 48.57 27.51 92.24

ระยะเวลาในการจําหน่าย (ขาย) สินคา้ 7 13 4

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 5.69 7.02 10.65

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 63 51 34

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหน้ี (เทา่) 8.31 6.78 10.99

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 43 53                            33

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร 

อตัรากาํไรข ั้นตน้ (%) 18.00% 15.11% 10.78%

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน (%) 9.14% 6.55% 6.87%

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 207.38% 28.04% n/a

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 6.87% 5.02% 5.26%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 16.98% 11.79% 25.57%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 9.33% 5.64% 9.36%

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%) 68.59% 58.47% 150.25%

อตัราการหมุนของสินทรพัย์ (เทา่) 1.36 1.12                         1.78

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.91 0.71 1.53

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย* (เทา่)                     180.02 19.95 n/a

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั* (เทา่) 2.35 0.28 n/a

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) คาํนวณโดยใชก้าํไรสุทธิงบเด่ียว 45.63% 52.85% 50.27%

หมายเหต:ุ

*  ใชห้ลกั Cash Basis  
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

 
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานป 2557 

1.  ภาพรวมของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
การเจริญเติบโตของประเทศ มีแนวโนม้ในการใชพ้ลงังานท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกๆปี  ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการ

ผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งท่ีมีความตอ้งการเป็นจาํนวนมาก และมีแนวโน้มการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากเป็นแหล่งเช้ือเพลิงคุณภาพสูง  มีราคาถูกกว่านํ้ ามนั  เผาไหมส้มบูรณ์  ทาํให้เกิดมลพิษตํ่า  จึงปล่อยก๊าซเรือน
กระจกนอ้ยกว่าเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดอ่ืนๆ  เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถแข่งขนัดา้นราคากบันํ้ ามนัได ้ดงันั้นการ
เติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติจึงมีแนวโนม้เติบโตและขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรม ซ่ึงลกัษณะการทาํงาน
อยู่ในรูปแบบงานโครงการ ลกัษณะของงานไดแ้ก่ งานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้างโยธา กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ และบริษทัเอกชนท่ีอยูใ่นธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า 
และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยูใ่นนิคมอุสาหกรรมท่ีมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการ
รับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ ซ่ึงมีคู่แข่งขนัในประเทศน้อยราย เน่ืองจากสําหรับการวางท่อท่ีมีขนาดใหญ่ และมี
ระยะทางยาวตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการทาํงานเป็นอยา่งมาก อีกทั้งตอ้งมีผลงานในอดีตอา้งอิงใน
การเขา้ประมูลงาน บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั เน่ืองจากมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญมาเป็นระยะ
เวลานาน ทั้งในดา้นการติดต่อกบัหน่วยงานราชการ การจดัการปัญหาดา้นมวลชน และมีผลงานอา้งอิงภายใตค้วามร่วมมือ
กบัพนัธมิตรต่างชาติร่วมดาํเนินโครงการตามคุณสมบติัของผูเ้ขา้ประมูลงานท่ีเจา้ของงานกาํหนด นอกจากนั้นแลว้จาก
นโยบายการลงทุนและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกบัประเทศอ่ืนๆในภูมิภาครองรับการเปิดเสรี
การคา้ภายใตป้ระชาชมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสท่ีบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัยอ่ยภายใตค้วามร่วมมือกบั China 
Railway No.3 Engineering Group Co., Ltd. กลุ่มพนัธมิตรจากประเทศจีนเขา้ประมูลงานรถไฟรางคู่ ท่ีจะเปิดประมูลและ
เร่ิมก่อสร้างภายในปี 2558 

ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมจาํนวน 3,127.73 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ก่อสร้าง ร้อยละ 81.51 ของรายไดร้วม และรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับร้อยละ 0.13 และรายไดอ่ื้นๆ ร้อยละ 0.91 กาํไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  จาํนวน  214.92 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 88.56 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 70.09  อตัรากาํไรสุทธิ
ร้อยละ 6.87 ในขณะท่ีปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 5.02  งานในมือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ ส้ินปี 2557 รวมทั้งส้ิน 12 โครงการ มูลค่า
งานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้จาํนวน 3,611 ลา้นบาท หากนบัรวมโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 
28” Recoating Section  3,725 ลา้นบาท ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บช่วงตน้ปี 2558 ทาํใหมี้มูลค่างานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบเพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวน 7,366 ลา้นบาท   
ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแผนการเขา้ประมูลงานขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ  20,000-30,000 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่
ยงัเป็นงานของกลุ่มบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคจาก
ภาครัฐ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ภายในปี 2558  จะไดรั้บงานขนาดใหญ่เพ่ิมเติม ทาํใหส้ามารถมีรายไดร้วมระดบั 4-5 พนัลา้นบาท
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะ 5 ปีว่า การเติบโตของรายไดค้่าบริการก่อสร้างไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ต่อปี  และไม่ตํ่ากว่า 
10,000 ลา้นบาทในปี 2562   
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2.  ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร  

 รายได 
- รายไดจากการใหบริการกอสราง 
ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 3,095.34 ลา้นบาท แบ่งเป็นรายได้

กลุ่มงานก่อสร้างระบบท่อ ร้อยละ 81.57 กลุ่มงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างอุตสาหกรรมพลงังานและปิ
โตรเคมี ร้อยละ 6.93 กลุ่มงานใหบ้ริการก่อสร้างโยธา ร้อยละ 0.22 และกลุ่มงานใหบ้ริการอ่ืนๆ ร้อยละ 0.96 รายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 613.92 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.74  เป็นผลมาจากการท่ีกลุ่มบริษทัมีโครงการ
ขนาดใหญ่หลายโครงการท่ีมีอยูใ่นมือท่ีต่อเน่ืองมาจากปีก่อน และสามารถประมูลงานไดเ้พ่ิมเติม ทาํใหมี้ปริมาณงานในมือ
เพ่ิมข้ึน อีกทั้งบริษทัฯสามารถส่งมอบผลงานใหท้นัตามสัญญาจึงใหร้ายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

- รายไดอ่ืน 
รายไดอ่ื้นในปี 2557 จาํนวน 32.39 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.27  รายไดอ่ื้นส่วนใหญ่ประกอบดว้ย

รายไดจ้ากการโอนสํารองเงินประกนัผลงานโครงการสําหรับโครงการท่ีพน้ระยะเวลารับประกนัของบริษทัฯ  รายไดค้่า
ดาํเนินการท่ีเรียกเกบ็จากการเบิกชดเชยจากผูรั้บเหมาช่วง และท่ีเหลือเป็นรายไดอ่ื้นๆ 

 ตนทุนการใหบริการกอสราง 
ตน้ทุนท่ีสําคญัในการให้บริการของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คือ วตัถุดิบและค่าแรง  ตน้ทุนการให้บริการ

ก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2557  เท่ากบั 2,538.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 81.15  ของรายไดร้วม  ในขณะท่ี
ปีก่อนมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 83.72 ตน้ทุนสาํคญัท่ีลดลงจากปี 2556 ไดแ้ก่   

- ค่าวสัดุอุปกรณ์ เน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่ท่ีใกลจ้บโครงการไดมี้การซ้ือวสัดุอุปกรณ์จากในปีก่อน
แลว้ และโครงการขนาดใหญ่ท่ีรับในช่วงปลายปี 2556 อยูใ่นระยะเร่ิมตน้ก่อสร้างจึงยงัมีตน้ทุนไม่สูงนกั 

- ค่าขนส่งทางอากาศ เน่ืองจากปีก่อนมีการนาํเขา้วสัดุอุปกรณ์จากต่างประเทศมาใช้ในกรณีเร่งด่วน
เพ่ือใหท้นัส่งมอบงานตามกาํหนด 

- ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจากการนาํเขา้วสัดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ เน่ืองจากในปี 2557 บริษทัฯมีการสภาพ
คล่องของเงินทุนหมุนเวยีนสูงจึงไม่ใชบ้ริการทรัสตรี์ซีทกบัสถาบนัการเงิน 

จากการบริหารตน้ทุนการก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อตัรากาํไรขั้นตน้ในปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 
18.00  เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีกาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 13.48 

 คาใชจายในการบริหาร 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2557  เท่ากบั 303.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของรายไดร้วม ในขณะท่ีปี

ก่อนมีสัดส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารร้อยละ 9.17 ค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
เช่น การปรับเงินเดือนของพนกังาน โบนสั ค่าใชจ่้ายทางบญัชีสําหรับการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพ่ือซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโครงการ 2 (ESOP-W2) และค่าจา้งท่ีปรึกษา
จดัการออกแบบเพ่ือศึกษาโครงการสาํหรับการประมูลงานโครงการท่ีต่างประเทศ 

 หน้ีสงสัยจะสูญ 
ต่อเน่ืองจากปี 2556 ท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินท่ีให้กูย้ืมและเงินทดรองท่ีให้แก่ 

TRC Engineering LLC (“TRCE”) บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน จาํนวน 71.37 ลา้นบาท ในปี 2557 บริษทัฯ ได้
บนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญจาํนวน 4.12 ลา้นบาทสําหรับดอกเบ้ียรับจากเงินท่ีให้ TRCE กูย้ืม เน่ืองจากคาดว่า TRCE ไม่มี
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ความสามารถในการชาํระคืน โดยบริษทัฯ พิจารณาจากระยะเวลาท่ีให้กูย้ืมท่ีนานเกิน 1 ปี และประสบการณ์การรับชาํระใน
อดีต อยา่งไรกต็ามรายการดงักล่าวไม่ไดก้ระทบกบังบการเงินรวมแต่อยา่งใด 

 คาใชจายภาษีเงินได 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปี 2557 จาํนวน 69.37 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของ

รายไดร้วม สอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละกาํไรสุทธิทางภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปีก่อนมีสัดส่วนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบัร้อย
ละ 2.04  รายละเอียดภาษีเงินไดแ้สดงดงัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 

 ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากําไร 
 กาํไรขั้นตน้(ลา้นบาท) กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 
ทีอาร์ซี 534.95 327.20 255.67 81.33 
              22.35% 17.77% 10.57% 4.33% 
สหการวศิวกร (15.59) 54.83 (45.68) 21.78 
              (3.07)% 14.28% (8.93%) 5.65% 
TRC Middle East LLC 13.91 42.22 (1.53) 18.30 
 8.43% 17.57% (0.87%) 7.55% 
TRC Engineering LLC 23.56 (49.48) 0.86 (85.51) 
 80.42% (302.59%) 2.87% (522.97%) 
บริษัทฯ และบริษัทยอย 557.05 375.06 214.92 126.36 
 18.00% 15.11% 6.87% 5.02% 

* หมายเหตุ: % ในท่ีน้ีคือ อตัรากาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรสุทธิ 
 

- กําไรขั้นตน 
กาํไรขั้นตน้ในปี 2557  เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 15.11  เป็นร้อยละ  18.00  สูงกวา่กาํไรขั้นตน้ในปีก่อน      กาํไร

ขั้นตน้ของแต่ละบริษทัเป็นดงัน้ี 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 22.35 สูงกว่าระดบัปกติตาม

มาตรฐานของบริษทัฯท่ีกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 15 เพ่ิมข้ึนจากกบัปีก่อนท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 17.77  เน่ืองจากโครงการท่ีดาํเนินการ
ส่วนใหญ่เป็นงานให้บริการก่อสร้างระบบท่อ ซ่ึงเป็นงานท่ีบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญ สามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีผลขาดทุนขั้นตน้ จาํนวน 15.59 ลา้นบาท  เน่ืองจากมีบางโครงการท่ีมี
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์สูงกวา่ท่ีประมาณการไว ้

- TRC Middle East LLC มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 13.91 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 42.22 เน่ืองจาก 
TRCM ไม่ไดรั้บงานเพ่ิมเติม  

-  TRC Engineering LLC มีกาํไรขั้นตน้ 23.56 คิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 23.56   งานท่ีเกิดข้ึนในปี 
2557 เป็นงานเป็นการออกแบบทางวศิวกรรมและใหค้าํปรึกษา จึงมีตน้ทุนเก่ียวกบัค่าจา้งเท่านั้น 

 
- กําไรสุทธิ และกําไรของแตละสวนงาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2557 เท่ากบั 214.92 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน88.56 ลา้นบาท จากท่ี
ปี 2556 มีกาํไรสุทธิอยูท่ี่ 126.36 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขาย และกาํไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดงัหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 33  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน   รายไดต้ามส่วนงานลาํดบัจากมากไปนอ้ย เป็นดงัน้ี การให้บริการ
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ก่อสร้างระบบท่อ  การใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธา การขายและบริการอ่ืน และการให้บริการระบบวิศวกรรม ร้อยละ 82.4, 
16.4, 1.0 และ 0.2  ตามลาํดบั โดยกาํไรส่วนใหญ่มาจากจากการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ  

 อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน  
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2553 - 2557 ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 

มูลค่าท่ีตราไว ้
ต่อหุน้ท่ีใชอ้า้งอิง 
อตัราเงินปันผล 

(บาทต่อหุน้) 

                  อตัรา (บาทต่อหุน้)             จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) เงิน/หุน้ปันผลต่อ 
กาํไรสุทธิหลงัหกั 
สาํรองตามกฎหมาย 

เงินปันผล หุน้ปันผล เงินปันผล หุน้ปันผล 

ปี 2553 1.00 0.15 - 49.88 - 50.66%
ปี 2554 1.00 0.12 - 40.25 - 79.51%
ปี 2555 0.50 0.050358 0.083336 

(6 หุน้เดิม 
ต่อ 1 หุน้ใหม่) 

33.89 56.07 50.27% 

ปี 2556 0.50 0.05 - 40.82 - 52.85% 

ปี 2557 0.1251 0.0034721 0.0312501 11.542 103.822 45.72% 

หมายเหตุ:  
1.     ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 มีมติให้นาํเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั

จากหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท  
2.     อตัราเงิน/หุ้นปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2557 ในท่ีน้ีอิงจากมูลค่าท่ีตราไว ้0.125 บาทต่อหุ้น และจะถูกนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เพ่ืออนุมติั โดยหุ้น

สามญัท่ีเกิดการการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นหุน้สามญัคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 มีสิทธิไดรั้บเงิน/หุ้นปันผลดว้ย รวมหุ้นท่ีจะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล ณ มูลค่าท่ีตรา
ไว ้0.125 บาทต่อหุน้ รวมทั้งส้ิน 3,322.15 ลา้นหุน้ 

 

3.  การวิเคราะหฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 สินทรัพยรวม 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ินจาํนวน 2,630.61 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 653.61 ลา้นบาท หรือร้อยละ 33.06 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ

สินทรพัย์หมุนเวยีน 2,063.91 1,498.34 565.57 37.75

เงินฝากสถาบนัการเงินทีม่ีภาระค ํ้าประกนั 34.54 82.67 (48.13) (58.22)

เงินลงทนุ 52.44 50.07 2.37 4.73

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 455.00 325.38 129.62 39.84

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 24.72 20.54 4.18 20.35

2,630.61 1,977.00

31 ธนัวาคม 255631 ธนัวาคม 2557

หน่วย : ลา้นบาท

 
 

 สินทรัพยหมุนเวียน 
สินทรัพยห์มุนเวียนจาํนวน 2,630.61 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 565.57 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.75 เป็นไปในทาง

เดียวกบัรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน รายการสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 606.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 411.10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
210.22 ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน ประมาณ 604.42 ลา้นบาท 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นเงินรับค่างวดงานจากลูกคา้ 

- ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน จาํนวน 876.69 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 623.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 246.57 
เน่ืองจาก รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนและความสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกคา้จากผลงานท่ีส่งมอบได้ตาม
ระยะเวลา โดยมียอดคงคา้งของลกูหน้ีการคา้สุทธิ จาํนวน 833.96  ลา้นบาท แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้ง 
ประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระร้อยละ 82.42 ลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระไม่เกิน 3 
เดือนร้อยละ 17.57 และลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนร้อยละ 2.05 ซ่ึงบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือนทั้งจาํนวนในปี 2556 
แลว้    ส่วนลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ จาํนวน 42.73 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.80 ลา้นบาท        ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ี
ค่าขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชง้านของบริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  โดยในปี 2557 บริษทัฯ
ไดต้ั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของดอกเบ้ียคา้งรับสําหรับเงินท่ีให้กูย้ืมแก่ TRC Engineering 
LLC 4.12 ลา้นบาท 

- เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระค้ําประกัน 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกนั 82.67 ลา้นบาท ลดลง 48.13 ลา้นบาท หรือร้อยละ 58.22 

เน่ืองจากในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บคืนหนงัสือคํ้าประกนัผลงานท่ีครบกาํหนดจากลูกคา้ จึงถอนเงิน
ฝากคํ้าประกนัจากธนาคาร เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ปรากฏยอดสุทธิจาํนวน 455.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 129.62 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

39.84  รายการส่วนใหญ่ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของส่วนงานก่อสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
สาํนกังาน เพ่ือรองรับปริมาณของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษทัฯไดย้า้ยสาํนกังานใหญ่ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2557  

 หน้ีสิน และความเพียงพอของเงินทุน 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวมทั้ งส้ินจาํนวน 1,252.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

429.77 ลา้นบาท หรือร้อยละ 52.21 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

เพิ่ม(ลด) รอ้ยละ

หน้ีสินหมุนเวยีน 1,203.36 749.38 453.98 60.58

เงินกูย้ ืมระยะยาวและหน้ีสินตามสญัญาเชา่

การเงิน

4.50 30.60 (26.10) (85.29)

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนๆ 45.05 43.16 1.89 4.38

หน้ีสินรวม 1,252.91 823.14

31 ธนัวาคม 2557

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธนัวาคม 2556
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 หน้ีสินหมุนเวียน 
หน้ีหมุนเวยีนจาํนวน 1,252.91 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 453.98 ลา้นบาท หรือร้อยละ 60.58  เป็นไปในทางเดียวกบั

ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน รายการหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นของบริษทัยอ่ย 2 แห่งท่ีสาธารณรัฐ

สุลต่านโอมานลดลงจาก 33.37 ลา้นบาทในปี 2556 ทั้งจาํนวน (ณ ส้ินปี 2557 ไม่มียอดเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น)  เน่ืองจาก ณ ส้ินปี 2557 บริษทัยอ่ยทั้งสองแห่งไม่มีหน้ีสินจากการใช้
วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาก 321.38 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 458.39 ลา้นบาทในปี 2557    
คิดเป็นร้อยละ 42.63 เน่ืองจากมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบ อุปกรณ์ การจา้งผูรั้บเหมาช่วงเพิ่มข้ึนจากการ
ทยอยส่งมอบผลงานของโครงการขนาดใหญ่ให้ลูกคา้  การซ้ือสินทรัพยถ์าวรสําหรับการประกอบ
กิจการ และโบนสัคา้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานมากข้ึนกวา่ปีก่อนตามผลประกอบการท่ีดีข้ึน 

- ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ เพ่ิมข้ึนจาก 96.53 ลา้นบาทในปี 2556  เป็น 337.90 ลา้นบาท ในปี 
2557  คิดเป็นร้อยละ 250.06  เน่ืองจากบริษทัฯรับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมาช่วงส่งมอบให้ แต่
ผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียกชาํระค่าบริการ 

- รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหน้า เพ่ิมข้ึนจาก 33.49 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 149.40 ลา้นบาทในปี 
2557 คิดเป็นร้อยละ 346.11 เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตามเง่ือนไขการ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างในจาํนวนท่ีมากกวา่การรับรู้รายไดท้างบญัชีตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ี
ทาํสาํเร็จ 

- เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสัญญาก่อสร้าง ลดลงจาก 193.92 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 105.39 ลา้น
บาทในปี 2557  คิดเป็นร้อยละ 45.65 เน่ืองจากโครงการท่ีเกิดข้ึนใหม่ในระหวา่งปีส่วนใหญ่ไม่มีเงิน
รับล่วงหน้า ในขณะท่ีเงินรับล่วงหน้าของโครงการเดิมท่ีเคยรับรู้ไวไ้ดถู้กทยอยหักคืนตามความ
คืบหนา้ของงานท่ีไดส่้งมอบใหก้บัลกูคา้ 

- หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึนจาก 14.46 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น55.76 ลา้นบาท ในปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 285.64 ส่วนใหญ่เป็นภาษีท่ีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดท่ีนาํส่งกรมสรรพากร เน่ืองจากบริษทัฯ
ออกใบแจ้งหน้ีเรียกเก็บค่าบริการแต่ยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ี โดยในช่วงปลายปีบริษทัฯ
สามารถเรียกเกบ็เงินจากลกูคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

 เงินกูยืมระยะยาวและการปฏิบัติตามเง่ือนไขการกูยืม 
ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ ไดกู้ย้มืระยะยาว 50 ลา้นบาท จากวงเงินกูย้มื 100 ลา้นบาท  เพ่ือใชใ้นการ

ก่อสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่ของบริษทัฯ โดยมีระยะเวลาการชาํระคืนหน้ี 5 ปี  เร่ิมทะยอยชาํระหน้ีในปี 2557  ณ ส้ินปี 
2557 เงินกูร้ะยะยาวคงเหลือ 30.50 ลา้นบาท (ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปีเท่ากบั 26.00 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯ มัน่ใจ
วา่จะมีความสามารถในการชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนด โดยบริษทัฯ สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ไม่เกิน 2.00 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ตํ่ากวา่ 3.00 เท่า ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนท่ีกาํหนดไวใ้น
สัญญา (ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั  0.88 เท่า และ 14.66  เท่า ตามลาํดบั) 
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 ทุนท่ีเรียกชําระแลว 
ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868 บาท เท่ากบัปีก่อน โดยมีทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 

411,306,853 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จาํนวน 3,013,466.50 บาท จากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น
สามญั (ESOP-W2) เป็นหุน้สามญัจาํนวน 6,026,933  หุน้ จากการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

ปี 

งบการเงินรวม 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

(เท่า) 

2557 0.91 

2556 0.71 

2555 1.53 

จากตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2557  0.91 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผูถื้อหุ้นท่ีมีมากกว่า
หน้ีสินรวม ตลอดจนศกัยภาพในการลงทุนเพ่ิมดว้ยวธีิก่อหน้ี  
 

 4. สภาพคลอง และความเพียงพอของเงินทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการดาํเนินงาน  เงินทุนจากส่วนของผูถื้อ

หุน้ และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์การกูย้มืเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการมกัเป็นการกูย้มืระยะสั้นถึงปานกลาง ในลกัษณะ 
Project Finance ซ่ึงปกติจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจาํคํ้าวงเงิน แต่อยา่งไรกต็าม จากผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง และสถานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัสามารถต่อรองยกเวน้เง่ือนไขเงิน
ฝากคํ้าประกนัวงเงินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ   บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการบริหารสภาพคล่องของกิจการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอ สาํหรับในปี 2557 บริษทัฯ ยงัไดรั้บเงินทุนจากการเร่ิม
ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP-W2  คร้ังท่ี 1-3 จาํนวนรวม 28.98 ลา้นบาทมาใชใ้นการ
หมุนเวยีนกิจการ รายละเอียดการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 เป็นดงัน้ี 
หุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 - 3 9,565,897 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ  3.03 บาทต่อหุน้ 
เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของ ESOP-W2 คร้ังท่ี 1 - 3 28,984,667.91 บาท 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้:   

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ก่อนการใชสิ้ทธิ ESOP-W2           408,293,386.50 บาท 
ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 คร้ังท่ี 1 - 3 4,782,948.50 บาท 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ณ วนัท่ี 7 มกราคม 2558ปัจจุบนั  413,076,335.00 บาท 

 
รายจ่ายลงทุนของบริษทัฯในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นการสร้างอาคารสาํนกังานแห่งใหม่เพ่ือรองรับปริมาณ

ของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของธุรกิจ และการลงทุนในเคร่ืองจกัรและยานพาหนะสาํหรับขยายการดาํเนินธุรกิจ 
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ปี 

งบการเงินรวม  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด  

(เท่า) 

เงินสดเพ่ิมจากการดาํเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด 

(ลา้นบาท) 

2557 1.72 0.61 593.05 

2556 2.00 0.04 45.58 

2555 1.41 n/a (498.05) 

 
จากอตัราส่วนสภาพคล่องพบว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสภาพคล่องท่ีดี ทรัพยสิ์นหมุนเวียนมากกว่าหน้ีสิน

หมุนเวียน ในปี 2557 อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.72 เท่า ในขณะท่ีปี 2556 เท่ากบั 2.00 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงิน
สดในปี 2557 เท่ากบั  0.61 เท่า ในขณะท่ีปี 2556 เท่ากบั 0.04 เท่า อตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจาก
กิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน 547.46 ลา้นบาท จากปี 2556 จาํนวน 45.58 ลา้นบาท เป็น 593.05 ลา้นบาทในปี 2557  ส่วน
ใหญ่เกิดจาก 

1. บริษทัฯ มีกาํไรก่อนภาษีจากกิจกรรมดาํเนินการหลงัปรับกระทบรายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน เพ่ิมข้ึน จาํนวน 
124.57 ลา้นบาท 

2. บริษทัฯ จ่ายเจา้หน้ีการคา้ นอ้ยกวา่ปีก่อนจาํนวน 253.01 ลา้นบาท 
3. บริษทัฯ จ่ายชาํระหน้ีสินอ่ืนๆ นอ้ยกวา่ปีก่อนจาํนวน 58.65 ลา้นบาท 
4. บริษทัฯ มีเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 127.97 ลา้นบาท 

บริษทัฯ จ่ายชาํระภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 48.23 ลา้นบาท 

วงจรหมุนของเงินสด 

ปี 

งบการเงินรวม 
ระยะเวลาการ
ดาํรงสินคา้ 

ระยะเวลารับ
ชาํระหน้ีจาก

ลกูหน้ี 

ระยะเวลาชาํระ
หน้ีแก่เจา้หน้ี 

วงจรการหมุน
ของเงินสด 

2557 7 63 43 27 

2556 13 51 53 11 

2555 4 34 33 5 
 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด ยาวกวา่ปี 2556 จาก 11 วนั เป็น 27 วนั เพ่ิมข้ึน 16 วนั เกิดจาก 
1. ระยะเวลาการดาํรงสินคา้ในปี 2557 เท่ากบั 7 วนั ลดลงจากปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 13 วนั เน่ืองจากในปี 2556 มี

ยอดคงเหลือของวสัดุก่อสร้างท่ีเตรียมไวใ้ชใ้นโครงการขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงไดมี้การทยอยเบิกใช้
ในระหวา่งปีแลว้ และ ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การสาํรองสินคา้คงเหลือไวไ้ม่มากเท่าปีก่อน เน่ืองจากอยู่
ในระยะเพ่ิงเร่ิมตน้โครงการ 

2. ระยะเวลารับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีในปี 2557 เท่ากบั 63 วนั  เพ่ิมข้ึนจากในปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั 51 วนั ส่วนใหญ่
บริษทัฯ ไดรั้บชาํระหน้ีเป็นไปตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
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3. ระยะเวลาการชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีในปี 2557 เท่ากบั 43 วนั ลดลงจากปี 2556 ซ่ึงเท่ากบั  53 วนั บริษทัฯไดจ่้าย
ชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงท่ีมีใหก้บัเจา้หน้ี ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

5.  ภาระผูกพันดานหน้ีสินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

6.  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต  
จากผลการดาํเนินงานของ TRC Engineering LLC (“TRCE”) บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานท่ีขาดทุน

อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2556 อยา่งมีนยัสาํคญั จาํนวน 46.78 ลา้นบาท  และ 85.51 ลา้นบาทตามลาํดบั  และในปี 
2557 มีการชะลอการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยทั้งสองบริษทัท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน เน่ืองจากปัญหาดา้นการจดัการ
ภายในประเทศโอมานส่งผลใหมี้การชะลอการเปิดประกวดราคางานรับเหมาก่อสร้าง   ทาํใหร้ายไดร้วมปี 2557 ของทั้งสอง
บริษทัลดลงเป็นอยา่งมาก ฝ่ายจดัการไดพ้ยายามลดตน้ทุนในการดาํเนินธุรกิจดว้ยการลดทรัพยากร มีการโอนยา้ยวศิวกรคน
ไทยกลบัมาช่วยงานของบริษทัฯ  ขายทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ โดยบริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มื 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืและ เงินทดรอง TRCE จาํนวน 75.49 ลา้นบาท ทั้งจาํนวนแลว้    แต่อยา่งไรกต็าม ฝ่ายจดัการยงัมองเห็น
โอกาสการไดรั้บงานท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานในอนาคต จึงจะยงัคงการประกอบธุรกิจในโอมานอยู ่
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ    ขอ
รับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระสาํคญัของทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

 
 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางพจนีย เผาสวัสดิ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของ นางพจนีย เผาสวัสดิ์ กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้” 
  ชื่อ     ตําแหนง     ลายมือชื่อ 
 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 
 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

ผูรับมอบอํานาจ 
ชื่อ     ตําแหนง     ลายมือชื่อ 

 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 

 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

นางไพจิตร รัตนานนท์  
อาย ุ59 ปี  
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม ทอีาร์ซี 
กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม สหการวศิวกร 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 25 เมษายน 2548 
   
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

            - วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 48 
การอบรม 
- ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังน้ี 

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

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน: หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 5 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  ณ 31 ธ.ค. 57 25.314% (208,236,316 หุน) ถือหุนโดยตรงและโดยออม 

ผานบริษัท เคพีเค 1999 จํากัด ที่นางไพจิตรถือหุนอยูรอยละ 55 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  มารดานายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ รองประธาน 
เจาหนาที่บริหาร และผูอํานวยการสายงานการตลาด 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556-ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 
 2551-ปจจุบัน  กรรมการ    

TRC International Limited ประเทศฮองกง 
 2548-ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  

บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 2547-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ   

บริษัท ไทยโตกุชูไก จํากัด 
 2545-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  

บริษัท เคพีเค 1999 จํากัด 
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รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ 
อาย ุ51 ปี  
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 
 

วนัที่เข้าเป็นกรรมการบริษทัฯ  25 เมษายน 2548 
 

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

การอบรม 
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี ้

- Risk Management Committee (RMC) รุนที่ 10/2013 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 11/2010  
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่35/2005 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57    0.048 (393,333 หุน) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไมมี 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2554-ปจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

  บริษทั สตารไมโครอิเล็กทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
  - กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) 

 2553-ปจจุบัน รองศาสตราจารย คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

 2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 

 2552-ปจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เจตาแบค จํากัด 

 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 2551-2553 กรรมการ 
สมาคมนักวิเคราะหลักทรัพย 

 2550-2553 คณบดี 
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 
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พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณ ี
อาย ุ61 ปี  
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง ทีอาร์ซี 
 

วนัที่เข้าเป็นกรรมการบริษทัฯ  9 สิงหาคม 2550 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 

การอบรม 
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี ้

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

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.077 (636,666 หุน) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไมมี 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2557-ปจจุบัน ที่ปรึกษาผูบัญชาการตํารวจ (ดานนิติวิทยาศาสตร) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2556-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2555-ปจจุบัน กรรมการบรรษทัภิบาล 

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2552-ปจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2550-ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2556-2557 ที่ปรึกษา (สบ.10) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2554-2556 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 2553-2554 ผูบัญชาการ 

สํานักงานพิสูจนหลักฐานตาํรวจ 
 2551-2553 จเรตํารวจ  

สํานักงานจเรตํารวจ 
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นายอรุณ จิรชวาลา 
อาย ุ61 ปี  
กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ทีอาร์ซี 
 

วนัที่เข้าเป็นกรรมการบริษทัฯ  18 มิถุนายน 2552 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร, Stanford University 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร, Stanford University 
- นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง 
 

การอบรม 
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี ้
  - Director Certification Program (DCP) รุนที ่88/2007 

- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 34/2005 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   ไมมี 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไมมี 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2557-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา   

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2556-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2555-ปจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภบิาล  

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2552-ปจจุบัน กรรมการอิสระ 

บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 
 2552-ปจจุบัน ประธานกรรมการ 

บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากดั 
 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารยูโอบี จาํกัด (มหาชน) 
 2550-ปจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) 
 2549-ปจจุบัน กรรมการ 

บริษัท พลังโสภณ จํากัด 
 2551-2557 ประธานกรรมการ 

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากดั 
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รศ. พเิศษ เสตเสถียร 
อาย ุ58 ปี  
กรรมการอสิระ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทอีาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ  25 เมษายน 2548 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรฐัอเมริกา 
 
การอบรม 
ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังน้ี 

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

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.018 (150,000 หุน) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2552-ปจจุบัน  กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2548-ปจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2553-2557  Executive Vice President, Banking Finance 1 and Capital Market Division  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 2548-2556 กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2534-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน) 

 2552-2553 Executive Vice President, Corporate Finance Law Division 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
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นายสมัย ลีส้กลุ 
อาย ุ59 ปี  
- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ทีอาร์ซี และสหการวศิวกร 
- กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเส่ียง  
  ประธานกรรมการจัดการ ทีอาร์ซี 
  

วนัที่เข้าเป็นกรรมการบริษทัฯ  9 พฤษภาคม 2550 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนัศศินทรแหงจุฬาลงกรณ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลกัสูตร ปรอ.รุนที่ 46 
 

การอบรม 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:  

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุนที่ 18/2012 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่64/2007 

- สถาบันวทิยาการการคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย: หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุน 5 (TEPCoT 5) 
- สถาบันวทิยาการตลาดทุน: หลักสูตรผูบริหารระดบัสูงของสถาบันวทิยาการตลาดทุน (วตท. รุนที่ 7) 
- สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร: หลักสูตรผูบริหารระดบัสูง ดานการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุนที่ 1) 
   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.670 (5,512,840 หุน) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บิดานายภาสิต ลีส้กุล กรรมการ รองประธานเจาหนาที่

บริหาร และผูอํานวยการสายงานการตลาด 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2556-ปจจุบัน กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการจัดการ 
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 2554-ปจจุบัน กรรมการ 
TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลตานโอมาน 

 2553-ปจจุบัน  กรรมการ 
TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลตานโอมาน 

 2552-ปจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 2551-ปจจุบัน กรรมการ  
TRC International Limited ประเทศฮองกง และ TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส  

 2550-ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) และบริษัท สหการวศิวกร จํากัด 

 2557  ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณียดสิทริบิวชัน่ จํากดั 
 2555-2557 รองประธานกรรมการบริษทั ไปรษณียไทย จาํกัด 
 2545-2556 เลขาธิการสหพันธธุรกิจบริหารออกแบบและกอสรางแหงประเทศไทย 
 2549-2553 กรรมการ  บริษัท ราชเพลิน จํากัด 
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นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ 
อาย ุ53 ปี  
- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวศิวกร 
- กรรมการจัดการ กรรมการบรรษทัภิบาล   กรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
   กรรมการบริหารความเส่ียง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   ทีอาร์ซี 
- กรรมการผู้จัดการ สหการวศิวกร 
 

วนัที่เข้าเป็นกรรมการบริษทัฯ  9 สิงหาคม 2550 
 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรม        
- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: CG Forum รุนที่ 3/2557 
- ผานการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี ้

- Risk Management Committee Program (RMP) รุนที่ 4/2014 
- Director Certification Program (DCP) รุนที่ 151/2011 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุนที่ 9/2009 
- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 64/2007   

- ผานการอบรมจากคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงองคกร” รุนที ่3/2557  
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.018 (150,000 หุน) 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
 2556-ปจจุบัน - รองประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา  

   และกรรมการบริหารความเส่ียง 
  บริษทั ทีอารซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผูจดัการ 
  บริษทั สหการวศิวกร จาํกัด 
- กรรมการอิสระ 
  บริษทั อควา คอรเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 2555-ปจจุบัน กรรมการบรรษทัภิบาล 
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน) 

 2554-ปจจุบัน กรรมการ  
TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลตานโอมาน 

 2550-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการจัดการ  
บริษัท ทอีารซี คอนสตรัคชั่น จํากดั (มหาชน)  

 2549-ปจจุบัน กรรมการ  
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 
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นายภาสิต ลีส้กุล  
อาย ุ31 ปี 
- กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม กรรมการจัดการ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
   และผู้อาํนวยการสายงานการตลาด ทีอาร์ซี 
- กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม สหการวศิวกร 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ 21 มีนาคม 2556 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน  McCallum Graduate School of  Business, Bentley University   สหรัฐอเมริกา 
 
การอบรม 
- คณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ: โครงการนักบริหารยุคใหมเพ่ืองานพิทักษสันติราษฎร รุนที่ 1  
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 105/2013   
- สถาบันพระปกเกลา: หลักสูตรประกาศนียบัตรผูนํายุคใหมในระบอบประชาธิปไตย รุนที่ 2 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุนที่ 7 
-  NIDA-Wharton: หลักสูตร NIDA Executive Leadership Program รุนที่ 5  
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.018 (150,000 หุน) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตรนายสมัย ลี้สกุล กรรมการ และประธานเจาหนาที่

บริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท ประธานกรรมการ 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2557-ปจจุบัน กรรมการ 
ชมรมนักลงทุนสัมพันธแหงประเทศไทย 

 2556-ปจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2555-ปจจุบัน - ผูอํานวยการสายงานการตลาด 
  บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

  - กรรมการ 
  บริษัท สหการวิศวกร จํากัด 

 2554-ปจจุบัน กรรมการจัดการ   
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2553-2555 รักษาการผูอํานวยการสายงานพัฒนาโครงการและการลงทุน 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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นายศักดา ตนัติวฒันกลู 
อาย ุ57 ปี 
กรรมการจัดการ และผู้อาํนวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบท่อ ทอีาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-โยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57    ไมมี 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2556-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการงานวางระบบทอ 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2548-ปจจุบัน กรรมการจัดการ 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2542-2556 ผูชวยผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการ 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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นายเชวง รีศรีกติต์ 
อาย ุ56 ปี 
- กรรมการจัดการ และผู้อาํนวยการสายงานปฏิบัตกิารงานก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี 
   และระบบการผลติ ทีอาร์ซี 
- กรรมการ สหการวศิวกร 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร-เครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.011 (90,000 หุน) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2556-ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการงานกอสรางโรงงานปโตรเมีและระบบการผลิต 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2552-ปจจุบัน กรรมการ 
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด  

 2548-ปจจุบัน กรรมการจัดการ 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2542-2556 ผูชวยผูอํานวยการสายงานปฏิบัติการ 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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นายชยุต วฒักภาคย์ 
อาย ุ49 ปี 
ผู้อาํนวยการสายงานบริหารองค์กร ทอีาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
การอบรม 
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  หลักสูตร Risk Management  

Committee Program (RMP) รุนที่ 2/2013 
- ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณฯ: หลักสูตรพัฒนาภาวะผูนํา รุนที่ 1/2013 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   ไมมี 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2557 - ปจจุบัน ผูอํานวยการสายงานบริหารองคกร 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2555 - 2557 ผูตรวจสอบภายในชํานาญการอาวุโส  
องคการกระจายเสียง และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ThaiPBS) 

 2553 - 2555 หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ 

 2552 - 2553 ผูจัดการฝายบัญชี และการเงิน  
บริษัท เซอรา ซี-เคียว จํากัด 
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นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม 
อาย ุ47  ปี 
ผู้จัดการฝ่ายการเงนิและนักลงทุนสัมพนัธ์ และเลขานุการบริษัท ทอีาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
การอบรม 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 
112/2014 
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุนที่ 15/2007  
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 11/2005  
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57   0.015 (125,000 หุน) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2556-ปจจุบัน -  ผูจดัการฝายการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ 
   บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ จํากัด (มหาชน)  

 2550-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 2547-2556 ผูจัดการฝายการเงินองคกร 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 
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นางสาวเรวด ีอาจหาญ 
อาย ุ46 ปี 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทอีาร์ซี 
 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจัดการ มหาวิทยาลัย อีสเทอรนเอเชีย 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 57 0.007 (55,000 หุน) 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไมมี 
 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 2543-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชี 
บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 
 

หมายเหตุ: ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทุกท่านไม่มีประวติัการกระทาํผิดทางกฏหมายแต่
อยา่งใด 
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2. หนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 - ทะเบียนกรรมการ 
 - หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และรายงาน

ประจาํปีของบริษทั 
 - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. จดัเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตาม

มาตร 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บ
รายงานนั้น 
3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตาท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
1. ให้คาํแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และ

รายงานสารสนเทศต่อสาธารณชนใหถ้ตูอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
5. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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3. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ในบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

บริษัทฯ 

บริษัทยอย 

  
 

กรรมการและผูบริหาร 
ของบริษัทฯ 

บจก. 
สหการ
วิศวกร 

TRC 
International 

Limited 
ประเทศ
ฮองกง 

TRC 
Investment 

Limited
สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

TRC 
Engineering 

LLC 
สาธารณรัฐ
สุลตาน
โอมาน 

TRC  
Middle 

East LLC 
สาธารณรัฐ
สุลตาน
โอมาน 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,       

2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี /, A      

3. นายอรุณ จิรชวาลา /, A      

4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร /      

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ XX, /      

6. นายสมยั ล้ีสกลุ XXX, , 
M 

X, XXX,
, M 

  X,  X, 

7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 
///, , M 

/, //, ///, 
, M 

  
, M M

8. นายภาสิต ล้ีสกลุ ///, , M ///, , M     

9. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ///, M      

10. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ///, M /, ///, M     

11. นายชยตุ วฒักภาคย ์ M      

12. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม M      

13. นางสาวเรวดี อาจหาญ M      

X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร  A = กรรมการตรวจสอบ 
/ = กรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ /// = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557    (เฉพาะบริษัทยอยท่ีมีผลการดําเนินงาน 
ท่ีมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

ชื่อกรรมการและผูบริหาร บจก. สหการวิศวกร 
TRC Engineering 

LLC 
(Sultanate of Oman) 

TRC Middle East 
LLC 

(Sultanate of Oman) 

1. นายสมยั ล้ีสกุล  X, XXX, , M X,  X,  

2. นางไพจิตร รัตนานนท ์    
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  //, ///, , M , M M 
4. นายภาสิต ล้ีสกลุ ///, , M   

5. นายเชวง รีศรีกิตต ์ /,///, M   

6. Mr. Kamal Macki  / / 
X = ประธานกรรมการ  XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ XXX = ประธานกรรมการบริหาร   A = กรรมการตรวจสอบ 
/ = กรรมการ // = กรรมการผูจ้ดัการ /// = กรรมการบริหาร  = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
M = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน  
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2548 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวศรินทร์ทิพย ์

เหล่ามหาเมฆ ผูซ่ึ้งไดรั้บวฒิุการศึกษาปริญญาตรีทางดา้นการบญัชี สาขาตน้ทุน และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้น
การตรวจสอบภายในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนมาร่วมงานกบับริษทัฯ เป็นเวลา 10 ปี 
พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทาํงานในต่างประเทศ โดยมีประวติัการฝึกอบรมกบัสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย ดงัน้ี 

- ปี 2550: หลกัสูตร “Risk Based Audit”  
- ปี 2551: หลกัสูตร “Operation Auditing”  
- ปี 2551: หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในประเทศไทย  
- ปี 2554: หลกัสูตร “Consulting: Activities, Skills & Attitudes”  
- ปี 2554: หลกัสูตร “Creative Problem-Solving Techniques for Auditors” 
จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 เพ่ือให้การทาํงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การ

พิจารณาวา่จา้ง “บริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จาํกดั”  มาเป็นผูต้รวจสอบภายในสาํหรับปี 2558 โดยนางสาวศรินทร์
ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ ยงัคงดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดิม 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 

 




