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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท เพ่ือ
ใหบ้ริการดา้นงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมใหก้บับริษทัต่างๆ ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษทัฯ ไดข้ยายฐานเงินทุน และการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 และยา้ยเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2556 ในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตก้ลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มาอยูใ่นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย (อนุมติัโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังที ่6/2557 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2557) 

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

อุตสาหกรรมพลงังานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอยา่งยัง่ยนื 
 พนัธกจิ 

1. ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีใหบ้ริการครบวงจรในลกัษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
ในงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งนํ้ามนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

2. ดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมภิบาล มุ่งเนน้มาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน เพื่อการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และมัน่คง 

3. ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกคา้ 

4. พฒันาการลงทุนในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี 

 เป้าหมาย 
1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ลา้นบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม) 
2. พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ตํ่ากวา่ 4 โครงการ ภายในปี 2562 
3. ไดรั้บรางวลัมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Control) ภายในปี 2562 
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2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคญั  
กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

2548  บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การไดรั้บโครงการแรกในหน่วยธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คือ โครงการ WS Recovery Boiler 
Project มูลค่า 515 ลา้นบาท จากบริษทั ไทยอินเซอร์เนอเรท จาํกดั ซ่ึงเป็นโครงการก่อสร้างโรงงานและ
ติดตั้งอุปกรณ์เตาเผาสารละลายด่างท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไซโคลเฮกซาโนนเพื่อการผลิตไอนํ้ า และ
การเขา้ร่วมในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติวงัน้อย-แก่งคอย จากบริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) มูลค่า
โครงการ 2,100 ลา้นบาท ดาํเนินโครงการโดยกิจการร่วมคา้ CPP-TRC Joint Venture ภายใตค้วามร่วมมือ
ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร (China Petroleum Pipeline Bureau: CPP) 
เป็นบริษทัย่อยของบริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชัน่ (China National Petroleum Corporation: 
CNPC) อนัเป็นกลุ่มบริษทัพลงังานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน โดยบริษทัฯ รับเหมาช่วงงานต่อจากกิจการ
ร่วมคา้มูลค่างาน 269.35 ลา้นบาท 

 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 
ธนัวาคม 2548 ดว้ยการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไปจาํนวน 30 ลา้นหุน้ ในราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 1.70 บาท ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้หลงัการเสนอขายหุน้ 150,000,000  บาท 

2549  บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้มจงัหวดั หรือ Cross Country Pipeline 
โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติท่ีจงัหวดัสงขลา (Songkhla Transmission Pipeline Project) มูลค่างาน 540 
ลา้นบาท และไดรั้บโครงการก่อสร้างระบบส่งนํ้าฝ่ังขวา สัญญาท่ี 2 โครงการประแสร์จากบริษทั สหการ
วิศวกร จาํกดั (เจา้ของโครงการคือกรมชลประทาน) มูลค่างาน 140 ลา้นบาท 

2550  บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสําคญัไดแ้ก่ โครงการส่วนต่อขยายท่อของกลุ่มบริษทัใน
เครือซีเมนตไ์ทย (CCC Interconnecting Pipeline Project) มูลค่างาน 357 ลา้นบาท โครงการก่อสร้าง
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตั้ งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  
บางปะอิน ของบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่างาน 157 ลา้นบาท และโครงการสร้าง
ศูนยไ์บโอดีเซลบางปะอิน ของบริษทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั มูลค่างาน 757 ลา้นบาท (เร่ิมก่อสร้างปี 
2551) 

 บริษทัฯ มีการเพิ่มทุนจาํนวน 106,666,615 หุน้ ทาํใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจาก 150,000,000 
บาท เป็น 256,666,615 บาท วตัถุประสงคเ์พื่อแลกหุน้เพิ่มทุนใหม่กบัหุน้ของ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั   
ทาํใหบ้ริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นตน้มา จากการ
ผนึกกาํลงัดงักล่าว ช่วยเสริมศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจ และการแข่งขนัของบริษทัฯ เป็นอย่างมาก และ
เป็นการขยายขอบเขตของบริษทัฯ ในการเขา้ร่วมประมูลงานและรับงานของหน่วยงานราชการไดเ้พ่ิมข้ึน 

 หลงัจากการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ ภายใตช่ื้อ “สายงาน
พฒันาโครงการและการลงทุน” (Project Development and Investment) เพื่อการพฒันาโครงการ   
ขนาดใหญ่ ซ่ึงเดิมอยู่ภายใตก้ารศึกษาความเป็นไปได้ของสหการวิศวกร ซ่ึงจะช่วยขยายลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ และเป็นการเสริมโอกาส และศกัยภาพในการหารายไดท่ี้ต่อเน่ืองของบริษทัฯ ต่อไปใน
อนาคต  
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 ภายใตก้ารทาํงานของหน่วยธุรกิจใหม่ บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนในบริษทั ราชเพลิน จาํกดั ร่วมกบัพนัธมิตรอีก 
2 ราย คือ ซีแลน คอร์ปอเรชัน่ เอสดีเอน็ บีเอสดี (Zelan Corporation Sdn Bhd) ท่ีประเทศมาเลเซีย และ
บริษทั มณียา เรียลต้ี จาํกดั  ในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35:35:30 ตามลาํดบั  ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงราชเพลินเป็น
บริษัทร่วม โดยราชเพลินเป็นบริษทัท่ีได้รับสิทธิการเช่าท่ีดินระยะยาวจากสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์ สาํหรับท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ บนถนนราชดาํริติดกบัโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวณั 
เพือ่พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่   

2551  บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 6 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการมาลีบูเขาเต่าจากบริษทั เอม็ทะเล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างบริษทั มณียา กรุ๊ป 

จาํกดั กบักลุ่ม   มาลีนนท ์มูลค่าโครงการโดยรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท โดยสหการวิศวกรไดรั้บ
งานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม มูลค่างาน 372 ลา้นบาท   

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

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

4. โครงการติดตั้งระบบ CO2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
มูลค่างาน 160  ลา้นบาท  

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

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

นอกจากงานรับเหมาภายในประเทศไทย บริษทัฯ เร่ิมแสวงหาโอกาสในการขยายงานในต่างประเทศ โดย
ไดรั้บงาน 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 สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า 

 บริษทัฯ มีการจดัตั้งบริษทัย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ  TRC Investment Limited ท่ีสาธารณรัฐ   
เมอริเชียส  และ TRC International Limited ท่ีเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงถือ
หุน้ทั้งหมดโดย TRC Investment Limited โดย TRC International Limited ไดเ้ขา้ไปลงทุนหุน้เพิ่มทุนของ
บริษทั ราชเพลิน จาํกดั ทาํใหส้ัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ และ TRC International Limited ในบริษทั 
ราชเพลิน จาํกดั เป็นร้อยละ 0.32 และ 34.68 ตามลาํดบั  

 บริษทัฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 73,333,319 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น และ
จาํนวน 7,700,000 บาท เพื่อรองรับโครงการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 1 (ESOP-W1) ท่ีไดจ้ดัสรรจริงเม่ือวนัท่ี 7 
สิงหาคม 2552 และเร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 30 กนัยายน 2553   

               บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 337,699,934 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 
329,999,589 บาท 
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2552     บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 3 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการระบบท่อส่งก๊าซเพ่ือต่อขยายระบบท่อหินกอง ระยะท่ี 2 จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่างาน 267 ลา้นบาท  
2. EPC and Commissioning of the Revamp Onshore Compressor Station No.1 Project จากบริษทั 

ปตท. จาํกดั (มหาชน)  มูลค่าโครงการ 13.12 ลา้นเหรียญยโูร และ 433.8 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ร่วมกบั Siemen Ltd. และ Siemens Pte. Ltd. ในลกัษณะ Consortium มูลค่างานของบริษทัฯ 252 
ลา้นบาท 

3. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีควบคุมแรงดนัและวดัปริมาณก๊าซธรรมชาติ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
จากบริษทั ปตท. จาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ จาํกดั มูลค่าโครงการ 130 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ ประสบความสําเร็จในการขยายงานในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน โดยได้รับงานก่อสร้างท่อ
ขนส่งนํ้ ามนัจากบ่อขุดเจาะนํ้ ามนั 72 จุด ไปสู่ Rima Refinery Production Center ช่ือโครงการ 
Construction of Flow Line Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC มูลค่าโครงการ 9.96 
ลา้นโอมานเรียล ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555)  ซ่ึงดาํเนินโครงการโดยบริษทั
ยอ่ยช่ือ TRC Middle East LLC (ช่ือเดิมคือ TRC & Al-Ghalbi LLC)  ซ่ึง TRC International Limited ถือ
หุน้ร้อยละ 60 ร่วมกบัพนัธมิตรโอมาน    

2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัฯ และ TRC International Limited ขายหุน้ท่ีถือทั้งหมดในบริษทั ราชเพลิน จาํกดั ให้กบับริษทั  
มณียา เรียลต้ี จาํกดั มูลค่าขายรวม 57 ลา้นบาท ไดรั้บรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม
จาํนวน 59 ลา้นบาท (รวมรายการกลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในราชเพลิน 21 ลา้นบาท)   

 บริษทัฯ ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ โครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
เช่ือมต่อระหว่างท่อก๊าซหลกัของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไปยงัท่อก๊าซของโครงการโรงไฟฟ้าขนาด
เลก็ของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั (Gas Pipeline Construction Work for Gulf JP’s SPP Projects) จาํนวน 
7 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 831 ลา้นบาท และ 4.75 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

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

2554  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 4 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการของกลุ่มบริษทั กลัฟ์ เจพี จาํกดั  นอกจากการดาํเนินการโครงการสัญญาก่อสร้างท่อก๊าซ

ธรรมชาติ เพ่ือเช่ือมต่อระหว่างท่อก๊าซหลกัของปตท. ไปยงัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 
หรือ SPP ต่อเน่ืองจากปีก่อนแลว้ ในปีน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมโครงการก่อสร้างวางท่อก๊าซไปยงัโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ IPP  มูลค่างาน 1,185 ลา้นบาท และ 16.345 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

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

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 
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4. บริษทั สหการวิศวกร จํากัด ได้รับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล กาํลังผลิต 
400,000 ลิตรต่อวนั ในส่วนงานก่อสร้างนอกเหนือจากกระบวนการผลิต (Plant Outside Battery 
Limit: OSBL) มูลค่างาน 2,134 ลา้นบาท จากบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยออยล ์เอทานอล จาํกดัเขา้ไปร่วมลงทุน 

 จากความสาํเร็จในการดาํเนินงานของ TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน   
ทาํใหบ้ริษทัฯ เลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ จึงไดก่้อตั้งบริษทัยอ่ยอีก 1 แห่งใน
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ช่ือ TRC Engineering LLC โดย TRC International Limited ถือหุน้ร้อยละ 70 
TRC Engineering LLC ไดรั้บงานในปี 2554 รวม 3 โครงการ รวมมูลคา่งาน 2.9 ลา้นโอมานเรียล หรือ
ประมาณ 232 ลา้นบาท ซ่ึงหน่ึงในสามโครงการคือ โครงการของ PTTEP Oman Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) ท่ีดาํเนินการในสาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานได้ทยอยใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญ  
(ESOP-W1) รายไตรมาส ตามโครงการ ESOP ต่อเน่ืองจากปีก่อน จาํนวนหุน้เพิ่มทุนท่ีเกิดการใชสิ้ทธิคร้ัง
ท่ี 2-5 รวม 2,890,250 หุน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 337,699,934 
บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 333,558,339 บาท 

2555  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 3 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผา่นศนูยก์ลาง 28 น้ิว 

ระยะทาง 21 กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวดัปริมาณก๊าซ เพื่อจ่ายก๊าซให้แก่
โรงงานผลิตไฟฟ้าอุทยัซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) 
จากบริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั คิดเป็นมูลค่างาน 1,547 ลา้นบาท  

2. บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้าง
เหลก็และระบบสาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก 
บริษทั ไทย เอบีเอส จาํกดั มูลค่างาน 280 ลา้นบาท  

3. TRC Middle East LLC บริษทัย่อยท่ีสาธารณรัฐโอมานไดรั้บการต่ออายุสัญญาสําหรับงาน 
Construciton of Flow Line Rima Satelites Small Fields อายสุัญญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี มูลค่า
งานส่วนต่อสญัญา 2 ปี รวม 4.8 ลา้นโอมานเรียล   

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจ
ทัว่ไป จากเดิมจาํนวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 471,502,434 บาท โดยการออก
หุน้สามญัใหม่จาํนวน 133,802,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวนัส้ินสุดโครงการ ESOP-W1 ของบริษทัฯ ท่ีทยอยใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 30 ของ
ทุกส้ินไตรมาส เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 รวมการใชสิ้ทธิทั้งหมด 9 คร้ัง สรุปมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลง
สภาพทั้งโครงการทั้งหมด 6,586,000 หน่วย เกิดหุ้นสามญัเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP 
Warrants ทั้งหมด 6,586,000 หุ้น ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 
471,502,434 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 336,585,589 บาท 

 TRC International Limited บริษทัยอ่ย ซ้ือหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 500,000 
หุน้ ในราคาหุน้ละ 100 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50,000,000 บาท 
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2556  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 6 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการท่อเช่ือมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต มูลค่างาน 834.01 ลา้นบาท และ 7.55 

ลา้นเหรียญสหรัฐ จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
2. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา ภายใต้การดําเนินงานของกิจการร่วมค้า   

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี (บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น จาก
ประเทศจีน) สัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 70 โดยบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล 
ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และร้อยละ 30 โดยบริษทัฯ) มูลค่างาน 4,433.65 
ลา้นบาท และ103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

3. บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง 3 โครงการดงัน้ี 
- งานจา้งเหมาโครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคาร

หอ้งปฏิบติัการพลงังานประยกุต ์จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ลา้นบาท 
และ 275 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- งานก่อสร้างถนน สะพานขา้มคลองชลประทานท่ี 26 และระบบระบายนํ้ าเฟส 1 โครงการ 
TPARK Wang Noi2 จากบริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จาํกดั มูลค่างาน 163.61 ลา้นบาท  

- งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย์ และงานสุขาภิบาล อาคารเก็บสินคา้ อาคาร 9  
(ศรีราชา) เฟส 2 จากบริษทั อลคูอน จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ลา้นบาท  

4. TRC Engineering LLC ไดรั้บงาน Front End Engineering and Design (FEED) for SR-WWTP Odor 
Abatement Project จาก Oman Refinery and Petrochemical Industry Company มูลค่างาน 350,000 
โอมานเรียล ภายใตค้วามร่วมมือกบับริษทั ไออาร์พีซี จาํกดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนกังานคร้ังท่ี 2 (ESOP-
W2) ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
- ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป และลดทุนจดทะเบียนท่ีสํารองไวส้าํหรับการ

เพิม่ทุนดงักล่าว และทุนท่ีสาํรองสาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  
- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั 

177,858,559 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ESOP-W2 และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิม  

 บริษทัฯ ออกหุน้ปันผลจาํนวน 112,146,533 หุน้ ไดรั้บชาํระค่าหุน้จากการเสนอขายหุน้สามญัต่อผูถื้อหุ้น
เดิมจาํนวน 31,269,062 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 78,172,655 บาท ทาํให้ ณ ส้ินปี 2556 
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 425,514,868.50 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 408,293,386.50 บาท 

 เดือนเมษายน 2556 บริษทัฯ ยา้ยจากตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ ไปเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี่ยม 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นรายงานการ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  และบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัดีเด่น บริษทัจดทะเบียนในตลาด
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หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ดา้นผลการดาํเนินงาน และนายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดรั้บรางวลั
ผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จาํกดั” ร่วมกบับริษทั  
คูโด คองยงุ จาํกดัพนัธมิตรจากประเทศเกาหลี สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 90 ต่อ 10  ตามลาํดบั เพื่อเขา้ร่วม
ประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

2557  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ กาํลงัการผลิต 450 ตนัต่อวนั จากบริษทั 

บางจากไบโอฟเูอล จาํกดั มูลค่างาน 1,200 ลา้นบาท  
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั 

ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือมูลค่างานรวมประมาณ 890 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จาํกดั ยา้ยสํานกังานใหญ่มาตั้งอยู่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น ท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดิน
เน้ือท่ี 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา  ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 

 TRC International Limited ซ้ือหุน้ TRC Middle East LLC เพิ่มเติม ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เพ่ิมข้ึนจาก  
ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70  

 เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษทั และชาํระบญัชีบริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จาํกดั เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้
การดาํเนินธุรกิจใดๆ นบัแต่มีการจดัตั้ง จึงปิดกิจการเพือ่ลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  

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

2558  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีสาํคญัจาํนวน 3 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP):  

28” Recoating Section (RC-400) จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ลา้นบาท 
2. บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง 2 โครงการดงัน้ี  

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 
ลา้นบาท 

- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่างาน 858 ลา้นบาท 

- งานจัดหา ติดตั้ ง ทดสอบระบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีด้านกระบวนการผลิต   
ยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 837.07 ลา้นบาท (หรือ 
15,476,635.11 ยโูร) 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 มีมติท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้และการปรับสิทธิ ESOP-W2 ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท  
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- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนไม่เกิน 500 ลา้นบาท  
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัจาํนวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท            
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 

423,741,039 บาท 
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกดัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป

จาํนวนไม่เกิน 330,461,068 หุน้ 
- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 231,617,893.25 บาท จากเดิมจาํนวน 423,741,039 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนจาํนวน 655,358,932.25 บาท 
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน  1,852,943,146 หุน้ เพื่อรองรับการออกใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีออกให้กบับุคคลในวงจาํกดั รวมถึงบุคคลท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นกู ้การจ่ายหุ้นปันผล และการปรับ
สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 

 เดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ดาํเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญัดงัน้ี 
- เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท 
- ลดทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 423,741,039 บาท 
- เพิม่ทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 655,358,932.25 บาท 
- ออกหุน้ปันผลจาํนวน 830,537,602 หุน้ 

 เดือนกรกฎาคม 2558  
- ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 

4.68 ต่อปี การจ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
- เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 330,000,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท ใหก้บับุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 16 

ราย และไดรั้บเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนสุทธิจาํนวน 713.09 ลา้นบาท 
 เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2015 จาํนวน 2 รางวลั ไดแ้ก่ รางวลับริษทั    

จดทะเบียนดา้นผลการดาํเนินงานดีเด่น และรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น 
 ในระหว่างปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 

(“APOT”) ดงัน้ี 
- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซ้ือหุน้ APOT เพ่ิมจาํนวน 250,000 หุน้ ในราคา   

หุน้ละ 200 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 50,000,000 บาท ทาํให ้TRC International Limited ถือหุน้ใน 
APOT จาํนวน 750,000 หุน้  

- วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2558 มีมติอนุมติัให ้TRC Investment 
Limited บริษทัย่อยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุ้น APOT จาํนวนไม่เกิน 6.30 ลา้นหุ้น ในราคา   
หุน้ละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 1,260 ลา้นบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited 

- วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุน้งวดท่ี 1 จาํนวน 355 ลา้นบาท และวนัท่ี 
30 ตุลาคม 2558 ไดรั้บโอนหุน้ APOT จาํนวน 1,775,000 หุ้น ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของกลุ่ม  
บริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 2558 เพิ่มเป็นร้อยละ 12.25 ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC 
Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC International Limited ร้อยละ 3.64 ท่ีทุนชาํระแลว้ 
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2,060.84 ลา้นบาท 
 บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีการดาํเนินงานท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- จดัตั้งบริษทัย่อยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จาํกดั” (“CR3”) ร่วมกบั China 
Railway No. 3 Engineering Group Co., Ltd. พนัธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุน้ของสหการ
วิศวกรอยูท่ี่ร้อยละ 51 เพื่อรองรับการเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อยา่งไร   
ก็ตาม บริษทัดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้ประมูลงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีแผนการดาํเนิน
ธุรกิจต่อ ฝ่ายจดัการจึงดาํเนินการปิดกิจการเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและไดช้าํระบญัชี
แลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

- จัดตั้ งบริษัทย่อยในนาม “กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกับบริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด 
(มหาชน) สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยู่ท่ีร้อยละ 49 เพื่อรองรับงานขยายการประปา   
ส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค 

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพิม่ทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท  
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 4-7 จาํนวนหุน้

เพิม่ทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3-6 รวม 48,001,970 หุน้ (คร้ังท่ี 3 และ 4 อตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 คร้ังท่ี 5 
และ 6 อตัราการใชสิ้ทธิ 1:5) ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 
655,358,932.25 บาท และทุนท่ีชาํระแลว้ 565,345,762 บาท 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 

โครงสร้างรายได ้ ดาํเนิการโดย 
สดัส่วน
การถือหุน้
ของบริษทั 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

จาํนวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จาํนวนงิน 

(ลบ.) 
ร้อยละ 

จาํนวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ บริษทัฯ 838.68 21.21 1,923.84     61.52  1,743.27 69.29

    1.1 รายไดจ้ากใหบ้ริการ  TRC Middle East 70% - - 165.02       5.28  240.24 9.55

    ก่อสร้างระบบท่อ TRC Engineering 70% - -              -              -   16.35 0.65

  
กิจการร่วมคา้    

ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 
30% 1,132.29 28.63 462.38     14.78               -            -   

รวม 1,970.97 49.84 2,551.24    81.58  1,999.86 79.49
    1.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ  1,534.59 38.80 6.93       0.22  97.68 3.88

    ระบบวิศวกรรมและก่อสร้าง สหการวิศวกร 99.99% - -              -             -   149.28 5.93

    โรงงานในอุตสาหกรรม       

    พลงังานและปิโตรเคมี          
รวม 1,534.59 38.80 6.93       0.22  246.96 9.81

 1.3 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ สหการวิศวกร 99.99% 236.12 5.97 507.12 16.22 226.60 9.01

      ก่อสร้างงานโยธา          

 
กิจการร่วมคา้ 

ไฮโดรเทค็ สหการ 
49% 137.39 3.47 - - - -

รวม 373.51 9.44 507.12 16.22 226.60 9.01
 1.4 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 1.10 0.03 0.77       0.02               -            -   

     อ่ืนๆ TRC Engineering 70% - - 29.29       0.94  8.00 0.32

รวม 1.10 0.03 30.06       0.96  8.00 0.32
รวมรายได้จากการให้บริการ 3,880.17 98.11 3,095.35     98.98  2,481.42 98.63

2. ดอกเบีย้รับ 11.03 0.28 3.91       0.13  2.54 0.10

3. รายได้อืน่ 63.83 1.61 27.91       0.89  32.02 1.27

รวมรายได้ทั้งส้ิน 3,955.03 100.00 3,127.17 100.00 2,515.98 100.00
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1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและบริการ 

 บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรม

งานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้ งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุนด้านพลงังาน 
อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ เช่ียวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนับริษทัฯ มีบริษทัย่อยท่ี
ดาํเนินธุรกิจดา้นงานรับเหมาคือ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างงานโยธาท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 60 ปี  

บริษทัฯ มีการเขา้ร่วมงานกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนทั้งท่ีเป็นผูรั้บเหมาในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเขา้ร่วมประกวด
ราคา รวมทั้งอาจมีการเขา้ร่วมจดัตั้งกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือคอนซอร์เตียม (Consortium)  

ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทัฯ และบริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชัน่ ร่วมจดัตั้ง
กิจการร่วมคา้ ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เพ่ือดาํเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปนครราชสีมา ของบริษทั ปตท. จาํกดั 
(มหาชน) มูลค่าโครงการ 4,532.61 ลา้นบาท และ 103.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯ และบริษทั ไฮโดรเท็ค จาํกดั (มหาชน) ร่วมจดัตั้ ง กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ     
เพือ่เขา้ร่วมประกวดราคาและดาํเนินการงานจา้งเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 (วางท่อส่งนํ้ าจากอาํเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย)  ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค 
เลขท่ี กจห. 46/58 มูลค่างาน 858 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการลงทุนระหว่างบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั และบริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั 
(มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามลาํดบั ต่อมามีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัใหบ้ริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการดาํเนินการโครงการดงักล่าว โดยบริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลกาํไรและขาดทุน และความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการดาํเนินการ 

 
  ลกัษณะงานท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั คือ   

1. งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) คือ งานท่ีลกูคา้จา้งทางบริษทัฯ ใหอ้อกแบบทางวิศวกรรม งานน้ีเป็นงาน
ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหแ้ก่ลกูคา้ 

2. งานจดัซ้ือ (Procurement) คือ งานการจดัหาวสัดุก่อสร้างตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ มาเพือ่ก่อสร้างและติดตั้งตามแผน
ดาํเนินงานท่ีวางไว ้บริษทัฯ มกัไดรั้บการวา่จา้งใหด้าํเนินการงานประเภทน้ีพร้อมกบังานก่อสร้าง 

3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานการก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลงัจากท่ีไดมี้การออกแบบทาง
วิศวกรรมและจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

4. งานบริหารการก่อสร้าง (Construction Management)  คือ งานควบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้
5. งานพฒันาโครงการและการลงทุน (Project Development and Investment) คือ การแสวงหาโอกาสในการพฒันา

และลงทุนในโครงการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
 

  โดยลูกคา้อาจจา้งใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการในงานลกัษณะเดียว หรือหลายลกัษณะประกอบกนั และบริษทัฯ อาจมีการจา้ง
หรือดาํเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ เป็นพเิศษ  
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ปัจจุบนับริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดงัน้ี 
1. ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลกั

ของบริษทัฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหก้บับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี โดยใน
อดีตบริษทัฯจะทาํงานในส่วนของระบบท่อจดัจาํหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และไดส้ัง่สม
ประสบการณ์ร่วมทาํงานกบัพนัธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือขา้มจงัหวดั (Cross-country 
pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ผา่นทางกิจการร่วมคา้ CPP-TRC ซ่ึงเป็นการ
ร่วมมือระหวา่งบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน ์ บูโร สาํหรับโครงการท่อก๊าซวงันอ้ย-แก่งคอยเป็นโครงการแรก)  
จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ไดด้ว้ยตวัเอง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความ
เช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออ่ืนๆ ดว้ย เช่น ระบบท่อสาํหรับการขนส่งวตัถุดิบทางดา้นปิโตรเคมี และระบบท่อนํ้า เป็นตน้  

2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี บริษทัฯ ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ อาจจะทาํการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกบัติดตั้งระบบวิศวกรรมสําหรับโรงงาน งานท่ีบริษทัฯจะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี ซ่ึงบริษทัฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกบัพนัธมิตรจากต่างประเทศ
ผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑต์ามความประสงคข์องลูกคา้แต่ละราย 

3. ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเนน้การพฒันาโครงการ
ดา้นพลงังาน อสงัหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมลงทุนในระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้าง  
โครงการท่ีอยูใ่นระหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้และร่วมพฒันาโครงการ อาทิเช่น โครงการเข่ือนพลงังานไฟฟ้าสตึงนาํท่ีประเทศ
กมัพชูา โครงการลงทุนในสมัปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมพลงังานในต่างประเทศ เป็นตน้   

4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษทัฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพนัธมิตรทั้ งในและ
ต่างประเทศ   
 

 บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั  
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั (“สหการวิศวกร”) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนในปี 

2497 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คาํประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบนัสหการวิศวกร
ประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ธุรกิจก่อสร้างทัว่ไป   
2) ธุรกิจก่อสร้างงานสาธารณูปโภค   
3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ  
4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน  
กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงินและเขา้สู่ 

แผนฟ้ืนฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรได้ดาํเนินการฟ้ืนฟูกิจการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลสําเร็จ และ           
ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของสหการวิศวกร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547   

ในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุ้นเดิมของสหการวิศวกรไดท้าํรายการแลกหุ้นกบับริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จาํกดั 
(มหาชน) ทาํใหส้หการวิศวกรเป็นบริษทัยอ่ยของทีอาร์ซีตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็นตน้ไป  

สหการวิศวกรไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการจดัลาํดบัชั้นจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพิเศษหลายแห่ง 
อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภูมิภาค การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
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เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหส้หการวิศวกรสามารถเขา้ร่วมประมูลท่ีมีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดงักล่าวได ้ นอกจากนั้นแลว้ใน
เดือนมกราคม 2552 สหการวิศวกรยงัไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นการรับรองถึง
มาตรฐานในการทาํงานท่ีเทียบเท่าระบบสากล 

ปัจจุบนั บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 500 บาท และมีงานท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินการ 
อาทิเช่น งานก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานก่อสร้างและปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย และ
งานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการจดัเกบ็ และเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหร่ีอตัโนมติั 
(M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั 

   
 บริษทัย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน  

- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of 
Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพื่อขนส่งนํ้ามนัดิบ 
โดยระยะเวลาตามสญัญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการทาํงานท่ีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ในปี 2555 
บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายสุัญญา สาํหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี ปัจจุบนัโครงการดงักล่าวก่อสร้างแลว้เสร็จและไดส่้งมอบงานใหลู้กคา้
เรียบร้อยแลว้   

- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพือ่ประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยในปี 
2554 ไดรั้บงานวางท่อนํ้ ามนัดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานส้ินสุดปี 2555 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ไดพ้ิจารณาอนุมติัใหปิ้ดบริษทั TRC Middle 
East  LLC และบริษทั TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ผา่น TRC International 
Limited ท่ีสัดส่วนร้อยละ 70  เน่ืองจากโครงการของ Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East  LLC ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จและได้
ส่งมอบงานต่อลูกคา้เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ปี 2557 ประกอบกบัสถานการณ์ราคานํ้ ามนัท่ีปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหบ้ริษทัฯ 
ทั้งสองมิไดด้าํเนินโครงการใดๆ ตั้งแต่ปี 2558 โดยคาดวา่การจดทะเบียนเลิกกิจการ และชาํระบญัชีจะเสร็จส้ินภายในปี 2559   

 
งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยสรุปดงัน้ี 

 จาํนวน
โครงการ 

มูลคา่งานท่ีเหลือ 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 3,786.66 
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 4 2,615.73 
มูลค่างานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยงัไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษทัย่อย 9 6,402.39 
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- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)   

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  

ของบริษัทฯ(2)

(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่
เหลอื

โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

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

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 3,725.00 3,129.00 ก.พ. 58 – ต.ค. 61

2. The New Incinerator Project (มูลค่า
งาน 519 ลา้นบาท และ 11.33 ลา้น
เหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จาํกดั 

905.69 378.23 พ.ย. 57 – ก.ค. 59

3. 450 TPD Biodiesel Plant E,P,C บริษทั บางจาก ไบโอฟเูอล 
จาํกดั  

1,215.25 246.21 ธ.ค. 57 – ส.ค. 59

4. Provincial Gas Transmission Pipeline 
to Nakhon Ratchasima  
(มลูค่างานรวม 4,433.65 ลา้นบาท และ 
103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 1,626.83
 

32.15 พ.ย. 56 – ส.ค. 59

5. Natural Gas Pressure Reduction 
Station Pipeline Project  

E,P,C บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 153.83 1.07 เม.ย. 57 – มี.ค. 58

รวมงานในมือทั้งส้ิน 5 โครงการ 7,626.60 3,783.66  

 
- บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั    

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่
เหลอื

โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. จา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการ
ประปาส่วนภมิูภาค เกาะสมุย อาํเภอเกาะส
มุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 
(วางท่อส่งนํ้าจากอาํเภอดอนสกั-ลอด
ทะเล-เกาะสมุย) 

E,P,C การประปาส่วนภมิูภาค 858.00 720.63 ส.ค. 58 - เม.ย. 60

2. จดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้น
กระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) 
(มูลค่างาน 237.21 ลา้นบาท และ 15.48 
ลา้นยโูร) 
 

E,P,C โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั 

853.18 853.18 ธ.ค. 58 - ต.ค. 60
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ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

ช่ือผู้ว่าจ้าง 
มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานที่
เหลอื

โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

3. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วง
ท่ี 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัถนนศรี
นครินทร์กบัถนนกรุงเทพกรีฑาและ
ก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ ถึง 
คลองหวัหมาก 

E,P,C กรุงเทพมหานคร 827.76 758.39 ก.ค.58 - ก.ค.60

การไฟฟ้านครหลวง 229.17 229.17 ต.ค.58 - ก.ค.60

การประปานครหลวง 32.79 31.52 พ.ย.58 - ก.ค.60

4. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
หมายเลข 32 ตอนควบคุม 0401 ตอนโพ
นางดาํออก + หางนํ้าสาคร ระหวา่ง กม.
114+475 -กม. 115+750 

E,P,C สาํนกังานทางหลวงท่ี 12 22.84 22.84 ธ.ค.58 - พ.ย.59

รวมงานในมือทั้งส้ิน 4 โครงการ 2,823.74 2,615.73  
หมายเหตุ:   

(1) E = Engineering (งานวิศวกรรม) P = Procurement (งานจดัซ้ือ) C = Construction (งานก่อสร้าง) 
(2) มูลค่างานท่ีเหลือของโครงการท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ สาํหรับเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาคาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 

36.2538 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา และเงินยโูรคาํนวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 39.7995 บาทตอ่ยโูร 
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2. การตลาดและการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขนั 

กลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และ 

ส่งงานใหต้รงตามกาํหนดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้  
2. ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวศิวกรผู้บริหาร  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

มายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความรู้และประสบการณ์การทาํงานภาคปฏิบติัในงานวิศวกรรมมากกว่า 20 
ปี และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ทาํใหส้ามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการทาํงานของวิศวกร
ระดบัผูจ้ดัการโครงการอีกต่อหน่ึง 

3. ผลงานในอดีต ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตท่ีไดรั้บมอบหมายในงานโครงการจาํนวนมาก ประกอบกบั
ความสาํเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้งในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงาน
ในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ในลกัษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจต่างประเทศ ทาํใหลู้กคา้
จาํนวนมากใหค้วามเช่ือถือและไวว้างใจ มีการใชบ้ริการของบริษทัฯ ในโครงการอ่ืนๆ รวมทั้งไดแ้นะนาํต่อไปยงัลูกคา้
อ่ืนๆ ดว้ย  

4. ความสามารถของบุคลากร บริษทัฯ มีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีดาํเนินการอยู่จาํนวนมากทาํใหส้ามารถ
ใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาพนกังานท่ีมีศกัยภาพและสนบัสนุนใหพ้นกังานมี
การฝึกอบรมอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอเพื่อพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน 

5. การร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การผนึก
กาํลงักบัพนัธมิตรจากประเทศเยอรมนั ประเทศจีนผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภณัฑ์ทางดา้นปิโตรเคมีการ
ร่วมมือกับกลุ่มบริษทัพลงัานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศเพ่ือขยายงานในต่างประเทศ และการร่วมมือกบั
พนัธมิตรจากประเทศจีนในงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างดา้นสาธารณูปโภค  เป็นการเพ่ิมความสามารถใน
การดาํเนินธุรกิจ เสริมจุดแขง็ และเป็นประโยชนด์า้นการแข่งขนัของกลุ่มบริษทั  

 
กลยุทธ์ด้านการตลาด 

กลยทุธ์ดา้นการตลาดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างดา้น

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยไดรั้บความไวว้างใจของลูกคา้รายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัในเครือปตท.  

2. การขยายตลาดการวางท่อส่งก๊าซไปยงักลุ่มโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟ้ฟ้าเอกชนขนาดเลก็ (SPP) ซ่ึงงานในประเทศยงัจะเป็นสัดส่วนรายไดห้ลกัของ
บริษทัฯ และขยายตลาดไปยงัธุรกิจการก่อสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน เช่น การผลิต เอทานอล 
และไบโอดีเซล เพื่อรองรับยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ  

3. การเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานจากภาครัฐบาล ตามนโยบายพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการคา้ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟ และระบบขนส่งอ่ืนๆ เป็นตน้   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 1 - หนา้  17  
 

สภาพการแข่งขัน 
 ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อมีคู่แข่งขนัในประเทศนอ้ยราย เน่ืองจากสาํหรับการวางท่อท่ี
มีขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการทาํงานเป็นอยา่งมาก อีกทั้งตอ้งมีผลงานในอดีต
อา้งอิงในการเขา้ประมูลงาน และในบางโครงการจาํเป็นตอ้งมีพนัธมิตรต่างชาติเขา้มาร่วมประมูลงานและร่วมดาํเนินโครงการดว้ย
ตามคุณสมบติัของผูเ้ขา้ประมูลงานท่ีเจา้ของงานกาํหนด โดยถือไดว้่าบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั เน่ืองจากมี
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งมีผลงานอา้งอิงภายใตค้วามร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างชาติ สาํหรับคู่แข่ง
จากต่างประเทศนั้นก็มีจาํนวนไม่มากนกั อาทิเช่น คู่แข่งจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย เป็นตน้ ทั้งน้ี คู่แข่งขนัจากต่างประเทศก็มี
ความจาํเป็นท่ีจะต้องเขา้มาร่วมมือกับผูป้ระกอบการในประเทศ เน่ืองจากลกัษณะงานบางส่วนจะตอ้งอาศยัผูป้ระกอบการใน
ประเทศ อาทิเช่น การติดต่อกบัหน่วยงานราชการ การจดัการปัญหาดา้นมวลชนในพ้ืนท่ีก่อสร้างและบริเวณใกลเ้คียง เป็นตน้         

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีนั้น ถือไดว้่าบริษทัฯ สามารถพฒันาศกัยภาพดา้น
การแข่งขนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ให้ความสําคญักบังานดา้นวิศวกรรมหรือ Engineering ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสามารถรับงานในลกัษณะ 
Turn-key รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ไดห้ลายโครงการ อาทิเช่น โครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตไบโอดีเซลเฟส 1 ในปี 2551 โดยต่อมาในปี 2557 บริษทัฯ กส็ามารถรับงานเฟสท่ี 2 เน่ืองจากผลงานจากเฟส 1 เป็นท่ี
ยอมรับจากเจา้ของงาน โครงการผลิตเอธานอลในปี 2554 (รับงานโดยบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย) โครงการ New 
Incinerator Project จากบริษทั ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จาํกดัในปี 2557 เป็นตน้   

การรับเหมาก่อสร้างในงานโยธา และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งในประเทศเป็นจาํนวน
มาก เป็นไปตามลกัษณะปกติของธุรกิจ บริษทัฯ มีบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั บริษทัย่อยรับงานดา้นน้ี แต่อย่างไรก็ตาม กรณีงาน
สาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่นั้น จะตอ้งอาศยัการร่วมมือกบัพนัธมิตรต่างชาติดว้ย  
  

ลกัษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
สาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานใน

อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี กลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และบริษทัเอกชนท่ีอยู่ใน
ธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมดา้นพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีการใชก๊้าซ
เป็นเช้ือเพลิงในการผลิต โดยมีกลุ่มบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

ส่วนบริษทั สหการวิศวกร จาํกัด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึงให้บริการประชาชนทางด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟเห่งประเทศไทย สํานักงาน
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้  รวมถึงบริษทัภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์พลงังาน และปิโตรเคมี 

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม   
 อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

- ภาพรวมอตุสาหกรรม  
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  ประเมินการบริโภคพลังงานรวมของประเทศ  

9 เดือนแรกของปี 2558 พบว่าก๊าซธรรมชาติยงัคงเป็นพลงังานท่ีมีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 36 ของการใช้พลงังาน
ทั้งหมดโดยปริมาณการใชก้๊าซธรรมชาติเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 4,798 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 4,626 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั หากพิจารณาสัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติ ในภาคการผลิตต่างๆ พบว่าส่วน
ใหญ่ก๊าซธรรมชาติถูกนาํไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในภาคการผลิตไฟฟ้า ทั้งจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน  รายใหญ่ (IPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ 
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(SPP) มากถึงร้อยละ 61 รองลงมาเป็นการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยการใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
และอ่ืนๆ (โพรเพน อีเทน และ LPG) ร้อยละ 19 และการนาํไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 14 ในขณะท่ีร้อยละ 7 ถูกนาํไปใช้
เป็นเช้ือเพลิงในภาคขนส่ง (NGV) ปริมาณการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นผลมาจากความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึน     
ร้อยละ 3.2 เน่ืองจากอากาศท่ีร้อนจดัในช่วงฤดูร้อน และมีฝนตกชา้กว่าปี 2557 โดยการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนในเกือบทุกสาขา ยกเวน้ภาค
เกษตรกรรม ประกอบกบัการใชลิ้กไนต์ของโรงไฟฟ้า แม่เมาะท่ีลดลง เน่ืองจากมีการหยุดซ่อมบาํรุง และลดการเดินเคร่ือง เพื่อลด
ขอ้จาํกดัของระบบส่งในช่วงแรกของการทดสอบ เดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าหงสาเขา้มาในระบบ ส่วนไฟฟ้าพลงันํ้ า และไฟฟ้านาํเขา้คาดว่า
จะมีการใชล้ดลงร้อยละ 17.2 ซ่ึงจะลดลงตามปริมาณนํ้ าฝนท่ีน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา สําหรับในส่วนของการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง LPG 
และ NGV มีความตอ้งการใชท่ี้ลดลงของภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และการใชใ้นอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยการใชใ้นรถยนตค์าดว่า
จะลดลงร้อยละ 10.8 และ 2.6 ตามลาํดบั สาเหตุสําคญัมาจากการปรับลดลงของราคานํ้ ามนัอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่กลางปี 2557 และการ
ปรับข้ึนราคา LPG และ NGV ในช่วงปี 2557 ตามนโยบายโครงสร้างราคา เพ่ือสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของรัฐบาล ประกอบกบั
ขอ้จาํกดัทางดา้นสถานีบริการ NGV ท่ียงัมีไม่เพียงพอทาํใหผู้ใ้ช ้LPG และ NGV บางส่วนกลบัมาใชน้ํ้ ามนัแทน  

- แนวโน้ม 
 การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2559 ก่อใหเ้กิดนโยบายการส่งเสริม
ความร่วมมือระหวา่งสมาชิกอาเซียนในดา้นพลงังาน ไดก้าํหนดแนวทางของความร่วมมือ โดยมีโครงการหลกัท่ีสาํคญั 7 สาขา ดงัน้ี  

1. การเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG)  
2. การเช่ือมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP)  
3. การพฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถนาํถ่านหินมาใชเ้ป็นพลงังานอยา่งไม่มีมลพษิ (Coal and Clean Coal Technology) 
4. การพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานท่ีกลบัมาใชใ้หม่ไดท่ี้สะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Renewable Energy : RE)  
5. การส่งเสริมใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษพ์ลงังาน (Energy Efficiency and Conservation : 

EE&C)  
6. นโยบายการวางแผนพลงังานภูมิภาค (Regional Policy and Planning)  
7. พลงังานนิวเคลียร์สาํหรับพลเรือน (Civilian Nuclear Energy)  
โดยประเทศสมาชิกให้ความสําคญักบัการผลกัดนั การดาํเนินการโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-

ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid : APG) อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 
จากโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมต่อกนั ย่อมทาํใหส้ามารถซ้ือขายพลงังานขา้มประเทศ ไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึนและเป็นการกระตุน้ให้
เกิดการลงทุนในกิจการพลงังานจาํนวนมากตามมา ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่คง ด้านพลงังานในภูมิภาคอีกด้วย และส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนในทางบวก คือ การช่วยขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุน การลด
ตน้ทุน และสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการพฒันาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค จากการเปิดเสรีทางการคา้ก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
สินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากข้ึน ส่งผลให้ความต้องการด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงข้ึน 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมศกัยภาพทางการแขง่ขนัในภูมิภาคอาเซียน    

หากพิจารณาแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2559-2563) ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วงเงินรวม 296,649 ลา้นบาท แผนการ

ลงทุนส่วนใหญ่เป็น การลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ ปตท. ไดแ้ก่  
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 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติวงเงินรวม 162,300 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 55   
 การร่วมทุนและลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุน้ร้อยละ 100 วงเงินรวม 67,511 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ซ่ึงการลงทุน

หลกัไดแ้ก่ การลงทุนในการขยายความสามารถในการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ี
เพิม่ข้ึนในประเทศ  

 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ วงเงินรวม 39,570 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13  
 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจนํ้ ามนัและการคา้ระหว่างประเทศ วงเงินรวม 23,674 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กลุ่มประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ส้ินปี 2558 ซ่ึงถือเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง 

 สาํนกังานใหญ่และอ่ืนๆ วงเงินรวม 3,594 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ตามลาํดบั 

แผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2559-2563) 
                 (หน่วย : ลา้นบาท) 
ธุรกจิ 2559 2560 2561 2562 2563 รวม ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 19,619 32,983 34,649 46,041 29,008 162,300 55% 
แผนร่วมทุนและการลงทุนใน
บริษทัลกูท่ีถือหุน้ร้อยละ 100 

10,967 17,607 12,106 13,245 13,586 67,511 23% 

ก๊าซธรรมชาติ 11,121 10,850 6,619 5,698 5,282 39,570 13% 
นํ้ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศ 7,315 5,466 4,430 3,191 3,272 23,674 8% 
สาํนกังานใหญ่และอ่ืนๆ 1,817 608 502 342 325 3,594 1% 
รวม 50,839 67,514 58,306 68,517 51,473 296,649 100% 

      ท่ีมา : บริษทั ปตท.จาํกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 

การเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติยงัคงมีแนวโน้มเติบโตและขยายตวัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง แมว้่าแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2559-2563) จะมุง้เนน้การลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็ยงัคงเป็นการ
ลงทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงการลงทุนหลกัเป็นการลงทุนในกลุ่มระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เน่ืองจากถือเป็นธุรกิจ
หลกัของ ปตท. รวมทั้งแผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุน้ร้อยละ 100 การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการขยาย
ความสามารถในการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพื่อรองรับความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพิ่มข้ึนในประเทศ นอกจากน้ีการ
กา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารขยายตวัในความ
ตอ้งการดา้นพลงังานของกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตวัเพิ่มข้ึน ประเทศสมาชิกไดใ้ห้ความสําคญักบัการผลกัดันการดาํเนินการ
โครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
(ASEAN Power Grid : APG) อยา่งเป็นรูปธรรมจากโครงสร้างพื้นฐานท่ีเช่ือมต่อกนั ยอ่มทาํใหส้ามารถซ้ือขายพลงังานขา้มประเทศ
ได้อย่างสะดวกมากข้ึน จะเป็นการกระตุ ้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลงังานตามมาอย่างมาก ตลอดจนเสริมความมัน่คง ด้าน
พลงังานในภูมิภาคอีกดว้ย ประกอบกบัการเปิดเสรีทางการคา้ระหว่างประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ 
ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากข้ึน เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนในงานรับเหมา
ก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัประเทศสมาชิก  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดพ้จิารณาเห็นชอบโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 5 
(Natural Gas Pipeline Network) วงเงินลงทุนรวม 110,100 ลา้นบาท ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัท่อก๊าซธรรมชาติเดิมจากฝ่ังตะวนัออกไปฝ่ัง
ตะวนัตก เพื่อใหเ้ส้นทางท่อก๊าซธรรมชาติมีลกัษณะเป็นวงกลม โดยเช่ือมจาก อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปยงั อาํเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี และเช่ือมท่อก๊าซฯ จากอาํเภอแก่งคอยดงักล่าวไปยงัท่อก๊าซฯ ฝ่ังตะวนัตกท่ีจงัหวดัราชบุรี จะช่วยลดความ
เส่ียงเก่ียวกบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในประเทศ โดยเฉพาะกรณีท่ีประเทศพม่าปิดซ่อมบาํรุงท่อก๊าซฯ ประจาํปี ไทยสามารถนาํ
ก๊าซฯ จากฝ่ังตะวนัออกหรือฝ่ังอ่าวไทยไหลไปตามท่อ เพื่อช่วยเสริมความมัน่คงใหก้บัโรงไฟฟ้าฝ่ังตะวนัตกไดท้นัที นอกจากน้ี 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 5 ยงัจะช่วยรองรับโรงไฟฟ้าก๊าซของ บริษทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ท่ีร่วมทุนกบั
บริษทั มิตซุยแอนดค์มัปะนี (ไทยแลนด)์ จาํกดั ท่ีมีขนาดกาํลงัการผลิตรวม 5,000 เมกะวตัต ์โดยบริษทัฯ ติดตามเพ่ือเขา้ร่วมประมูล
งานโครงการน้ีซ่ึงถือเป็นหน่ึงในโครงการขนาดใหญ่ท่ีส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดท่ี้เพิม่ข้ึน   

 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐาน ภาคอุตสาหกรรมและพลงังาน 

- ภาพรวมอุตสาหกรรม 
สาํนกัยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค (สศช.) สรุปภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2558 ขยายตวั ร้อยละ 

23.9 เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.4 จากไตรมาส 3 ซ่ึงเป็นผลจากการก่อสร้างภาครัฐท่ีขยายตวัสูงร้อยละ 54.5 โดยการก่อสร้างของรัฐบาล
ขยายตวัร้อยละ 66.8 และการก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขยายตวัร้อยละ 15.8 ในขณะท่ีการก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.3 สอดคลอ้ง
กบัการปรับตวัลดลงของเคร่ืองบ่งช้ีท่ีสาํคญัๆ ทั้งพื้นท่ีรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ และ
ปริมาณการจาํหน่ายปูนซีเมนต ์ซ่ึงลดลงร้อยละ 17.5 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 0.8 ตามลาํดบั สาํหรับราคาวสัดุก่อสร้างลดลงต่อเน่ือง
เป็นไตรมาสท่ี 5 ท่ีร้อยละ 6.6 ตามการลดลงของตน้ทุนดา้นพลงังานและราคาวตัถุดิบ โดยเฉพาะราคาเหลก็ซ่ึงปรับตวัลดลงเน่ืองจาก
อุปทานส่วนเกินในตลาดโลกยงัอยูใ่นเกณฑสู์ง ซ่ึงภาพรวมทั้งปี 2558 ก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 15.8 โดยการก่อสร้างภาครัฐและ
ภาคเอกชนขยายตวั ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 0.7 ตามลาํดบั1  

จากปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจก่อสร้างในไทยในช่วงปี 2557 ประกอบกบัภาวะ
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและทัว่โลกท่ีตกตํ่า ทาํใหก้ารลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชะลอตวัอย่างรุนแรง จนมูลค่าตลาดรวมมี
เพียง 2 แสนลา้นบาท หลงัจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขา้ยึดอาํนาจการปกครอง และจดัตั้งรัฐบาลพร้อมกบัผลกัดนั 

ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2558 ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2557 ธุรกิจก่อสร้างค่อยๆ ฟ้ืนตวัจากเมด็เงิน
ลงทุน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในโครงการต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่และโครงการขนาดย่อย และไดมี้การอนุมติั
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของไทยปี 2558-2565 ดว้ยวงเงินลงทุนกว่า 3 ลา้นลา้นบาท โดย
แบ่งเป็นโครงการตามแผนงาน 1.9 ลา้นลา้นบาท และการลงทุนรถไฟไทย-จีน กบัรถไฟไทย-ญ่ีปุ่น อีก 1.1 ลา้นลา้นบาท สาเหตุท่ี
รัฐบาลจาํเป็นตอ้งเร่งเขน็เมกะโปรเจ็คออกมา เพื่อเป็นฟันเฟืองสาํคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ฉุดใหภ้าคเอกชนเคล่ือนตวัตามไป
ด้วย รวมถึงการจ้างงาน และการกระจายรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน บวกกับเพ่ือรองรับขนาดเศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน หลงัเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในส้ินปี 2558 และไดมี้การจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ี 6 
จงัหวดั (7 เขต) มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างฐานการผลิตเช่ือมโยงอาเซียน โดยรัฐบาลไดมี้การสนบัสนุนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ดา้นคมนาคมและสาธารณูปโภค การใหสิ้ทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างดา้วแบบไป-กลบั และการบริการ
จุดเดียวเบด็เสร็จ เพื่อจูงใจใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในพื้นท่ี ทั้งน้ี พ้ืนท่ีมีศกัยภาพท่ีเหมาะสมในการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
 _________________________ 
1 ท่ีมาของข้อมูล: สาํนักยทุธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค (สศช.) : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีส่ี ท้ังปี 2558 และ
แนวโน้มปี 2559 แถลงข่าว วันท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. 
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ระยะแรก ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั (6 เขต) ไดแ้ก่ ตาก มุกดาหาร สระแกว้ ตราด และสงขลา (ประกอบ 2 เขต คือ สะเดา และปาดงั  
เบซาร์) และปัจจุบนัไดร้วมหนองคายเพิ่มเขา้มาอีก 1 จงัหวดั เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีโครงการรถไฟสายไทย-จีนพาดผา่น รวมเป็น 6 
จงัหวดั (7 เขต) โดยจงัหวดัเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นจงัหวดัการคา้ชายแดนท่ีมีมูลค่าการคา้สูงเป็นลาํดบัตน้ๆ และส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีตั้ง
เศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS Economic Corridors) ซ่ึงมีเสน้ทางคมนาคมเช่ือมโยงไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได ้
 ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน ปี 2558 พบว่าในช่วง 8 เดือนของปี 2558 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังาน
ทดแทน 6,470 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีการใชใ้นรูปของ ไฟฟ้า ความร้อน 
และเช้ือเพลิงชีวภาพ (ประกอบดว้ย เอทานอล และไบโอดีเซล) ในสัดส่วนร้อยละ 12.26 ของการใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ยทั้งหมด การ
ใชไ้ฟฟ้า และความร้อนท่ีผลิตได้จากพลงังานทดแทน (ประกอบดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 1,007 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ และ 4,239 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ ตามลาํดบั ส่วนเช้ือเพลิงชีวภาพมี
ปริมาณการใชป้ระกอบดว้ย เอทานอล 641 พนัตนัเทียบเท่านํ้ ามนัดิบ และไบโอดีเซล 583 พนัตนัเทียบเท่านํ้ามนัดิบ 

- แนวโน้ม 
สาํนกัเศรษฐกิจการคลงัสศช. คาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตวัร้อยละ 2.8 – 3.8 โดยมีค่ากลางท่ีร้อยละ 3.3 เร่งข้ึน

จากการขยายตวัร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจาก 
(1) การเร่งข้ึนของการใชจ่้ายและการลงทุนภาครัฐ ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายและอตัราการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

2559 ท่ีสูงข้ึน ประกอบกบัความคืบหนา้ของโครงการลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีส่งผลใหอ้ตัราการเบิกจ่ายของ
รัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึน  

(2) มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีรัฐบาลประกาศเพิ่มเติมในช่วงเดือนกนัยายน 2558 – มกราคม 2559  
(3) แนวโนม้การอ่อนค่าของเงินบาท ซ่ึงจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทขยายตวัเร่งข้ึนและส่งผลใหร้ายรับและ

สภาพคล่องของผูป้ระกอบการดีข้ึนต่อเน่ืองจากในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2558 
(4) ราคานํ้ ามนัท่ีคาดว่าจะอยูใ่นระดบัตํ่ากว่าปี 2558 ซ่ึงจะสนบัสนุนอาํนาจซ้ือของประชาชนและภาคธุรกิจ และสนบัสนุน

การดาํเนินนโยบายการเงินผอ่นคลายอยา่งต่อเน่ือง  
(5) การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของภาคการท่องเท่ียวทั้งน้ี คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวั ร้อยละ 1.2 การบริโภค

ของครัวเรือนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.7 และร้อยละ 4.9 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ (-0.1) - 0.9 และ
บญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 8.2 ของ GDP 
  
 โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และโครงการรถไฟรางคู่ ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่
ใหภ้าคธุรกิจและกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการรัฐได ้ ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่า เมด็เงินลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมท่ีจะเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ทั้งโครงการต่อเน่ือง และโครงการใหม่ๆ น่าจะมีมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 142,000 - 148,500 ลา้นบาท หรือปรับตวัสูงข้ึนร้อยละ 25-30 โดยเป็นช่วงสําคญัของภาครัฐบาลในการท่ีจะเร่งผลกัดนั
โครงการลงทุนระยะเร่งด่วน ในช่วงปี 2558-2559 และเพื่อให้การลงทุนของภาครัฐยงัคงเป็นเคร่ืองจกัรสําคญั ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 ทั้งน้ี โครงการใหม่ท่ีมีความชดัเจน และไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการก่อสร้างและน่าจะเร่ิมลงทุนใน
การก่อสร้างในช่วงคร่ึงแรกของปี 2559 ไดแ้ก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา้-แก่งคอย โครงการรถไฟทางคู่ช่วง
ชุมทางจิระ-ขอนแก่น โครงการปรับปรุงท่าอากาศยาน จงัหวดัตาก และจงัหวดัยะลา โครงการศูนยข์นส่งตูสิ้นคา้ทางรถไฟท่ีท่าเรือ
แหลมฉบงั และโครงการพฒันาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง A แหลมฉบงั นอกจากน้ีรัฐบาลยงัเร่งลงทุนในโครงการใหม่ๆ ไดแ้ก่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรีสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง และสายสีส้มช่วงศูนยว์ฒันธรรมฯ- มีนบุรี รวมถึง
โครงการพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ซ่ึงหากโครงการเหล่าน้ีไดผ้า่นการเห็นชอบจากท่ีประชุม คณะรัฐมนตรีภายใน 
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ส้ินปี 2558 ก็จะสามารถเร่ิมกระบวนการลงทุนจริงในปี 2559 ทั้งน้ี สถานะโครงการดงักล่าวในปัจจุบนั อยู่ในขั้นตอนการศึกษา
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม และทบทวนแบบรายละเอียดโครงการขั้นสุดทา้ย 

การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) พร้อมการเปิดเสรีทางการคา้ 
จะก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุน และแรงไดอ้ย่างเสรีมากข้ึน และก่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศและระดบัภูมิภาค ซ่ึงจะมีส่วนช่วยลดตน้ทุนโลจิสติกส์ช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัทางการคา้และการลงทุนของไทย 
รวมทั้ งความร่วมมือในหลายๆ ด้าน รัฐบาลจึงได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และได้มีการจัดตั้ ง 
คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในธุรกิจของรัฐ (PPP: Public Private Partnerships) โดยสั่งกาํชบัใหทุ้กหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงโครงการชุดแรกท่ีจะเขา้นโยบายของ คณะกรรมการ PPP มี 5 โครงการมูลค่า 3.34 แสน
ลา้นบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพ ูโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้ าเงิน โครงการทางหลวงพิเศษ 
บางปะอิน-โคราช และทางหลวงพิเศษบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยจะมีการเร่งเวลาให้เร็วข้ึน โดยให้รัฐมนตรีตน้สังกดัของแต่ละ
โครงการเสนอใหเ้สร็จส้ินก่อนส้ินเดือน ธนัวาคม 2558 ก่อนท่ีจะนาํเร่ืองเขา้ คณะกรรมการ PPP ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ก่อนท่ี
สุดทา้ยจะนาํเสนอเร่ืองเขา้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือนมีนาคม 2559 จะเร่ิมเปิดซองประมูลในเดือน พฤษภาคม 2559 และเม่ือ
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการ
ดาํเนินโครงการรถไฟฟ้าขนาดทางมาตรฐานสายแรกของประเทศไทย 2 เส้นทางดว้ยกนั คือ หนองคาย-โคราช-แก่งคอย-ท่าเรือ  
มาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าเร่ิมการก่อสร้างในเดือน พฤษภาคม 2559 วงเงินลงทุนประมาณ 4 แสนลา้นบาท            
โดยโครงการดงักล่าวจะดาํเนินการเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ช่วงท่ี 2 แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด ช่วงท่ี 3 แก่งคอย-
โคราช ช่วงท่ี 4 โคราช-หนองคาย โดยมีการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนเพ่ือลงทุนในระบบรถไฟ รวมถึงการเดินรถและการซ่อมบาํรุง กบั
งานก่อสร้างส่วนหน่ึง ซ่ึงรวมถึง แหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า การจ่ายกาํลงัไฟฟ้า ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบอาณัติสัญญาณ 
รวมทั้งการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จงัหวดั (7 เขต) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง 
(GMS Economic Corridors) ท่ีมีเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงไปยงัประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได ้ภาครัฐไดมี้การวางแผนและเร่งพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานทางดา้นคมนาคมในพ้ืนท่ีจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 6 จงัหวดั (7 เขต) เพื่อเช่ือมโยงตามแนว GMS เป็น
ปัจจยัช่วยสนนัสนุนธุรกิจโลจิสติกส์ ซ่ึงการพฒันาประกอบดว้ยโครงการทางถนน ทางราง ทางนํ้ า และทางอากาศ อาทิ การสร้าง
สะพานเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น การก่อสร้างรถไฟทางคู่ และการเพิ่มศกัยภาพในการรองรับผูโ้ดยสารของสนามบินใน
ภูมิภาค เป็นตน้ รวมถึงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นด่านศุลกากร โดยการก่อสร้างด่านใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอาํนวย
ความสะดวกใหก้บักิจกรรมการคา้ชายแดน โดยภาพรวมของแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน และด่านศุลกากร ปี 2557-2565 เป็นการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานและด่านใน 6 จงัหวดั (7 เขต) วงเงิน 109,187 ลา้นบาท แบ่งเป็นระยะเร่งด่วน (ก่อนปี 2557-2559) วงเงิน 
21,182 ลา้นบาท ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) วงเงิน 70,639 ลา้นบาท และระยะยาว (หลงัปี 2562) วงเงิน 17,636 ลา้นบาท 
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หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) พร้อมกบัการเปิดเสรีทางการคา้  เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดียว และมีเป้าหมายส่งเสริม
อาเซียนใหเ้ป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอยา่ง
เสรี จะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีเก้ือหนุนการเติบโตของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม
เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซียน โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพสูงสุดของประเทศ ส่งผลให้เกิด
โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highways) ประกอบดว้ยเส้นทางทั้งส้ิน 23 เส้นทางรวมระยะทางประมาณ 3.84 หม่ืน
กิโลเมตร กาํหนดใหใ้ชต้วัอกัษรยอ่ AH นาํหนา้หมายเลขเส้นทางเหมือนกบัทางหลวงเอเชียโดยใชห้มายเลข 1 ตวัหรือ 2 ตวัส่วน
ทางหลวงอาเซียนท่ีมีเส้นทางแตกต่างจากทางหลวงเอเชียกาํหนดให้ใช้หมายเลข 3 ตวั ในประเทศไทยมีทางหลวงอาเซียน 12 
เส้นทางรวมระยะทาง 6,669 กิโลเมตร ทางหลวงอาเซียนดงักล่าว เช่ือมต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น การดาํเนินงานตามเส้นทางหลวง
อาเซียนเวลาน้ี คือ เร่งสร้างเส้นทางเช่ือมท่ียงัไม่สมบูรณ์และพฒันามาตรฐานถนนท่ีตํ่ากว่าชั้นท่ี 3 งานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนเป็น การ
ขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรใหเ้สร็จภายในปี 2563 อาทิ ช่วงเชียงราย-เชียงของ บนเส้นทาง AH3 ช่วงพิษณุโลก-หล่มสักบนเส้นทาง 
AH16 ช่วงสัตหีบ-พนมสารคาม บนเส้นทาง AH19 และช่วงตราด-บา้นหาดเลก็บนเส้นทาง AH123 รวมทั้งการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 6 จงัหวดั (7 เขต) ภายในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง (GMS Economic Corridors) ซ่ึงเป็นจุดยุทธศาสตร์         
ท่ีสาํคญั ภาครัฐไดเ้ร่งผลกัดนัใหเ้กิดแผนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นคมนาคมในพื้นท่ี เพื่อรองรับขนาดเศรษฐกิจท่ีจะขยายตวั
ข้ึนเป็นอยา่งมากในอนาคตอนัใกล ้และเป็นการดึงดูดนกัลงทุนจากภาคธุรกิจใหเ้ขา้มาในพื้นท่ี หากพิจารณาจากแผนดงักล่าวจะเห็น
ไดว้่า มีโครงการเกิดข้ึนมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการทางดา้นถนน ประกอบไปดว้ย โครงการก่อสร้าง รถไฟ โครงการก่อสร้าง
อุโมงค ์และโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินคา้ โครงการทางดา้นสนามบิน โครงการทางนํ้ า ไดแ้ก่ โครงการก่อสร้างท่าเรือ และ
โครงการก่อสร้างสะพาน รวมทั้งโครงการก่อสร้างและปรับปรุงด่านต่างๆ ส่งผลใหก้ารเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเติบโต
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้ขยายตวัเพิม่ข้ึนในระยะยาว อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มช่องทางในการแสวงหาโอกาส และขยายการลงทุน
ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นภายในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV คือ กมัพชูา สปป. ลาว พม่า และเวียดนาม เป็นตลาดท่ีมี
ศกัยภาพสําหรับการบริการรับเหมาก่อสร้างของไทย ประเทศเหล่าน้ีอยู่ในช่วงพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งด้านการ
คมนาคม ถนน ระบบราง สนามบิน ท่าเรือ ชลประทาน พลงังาน โทรคมนาคม รวมทั้งการก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร 
สาํนกังาน อาคารพานิชยกรรมขนาดใหญ่ ท่ีอยูอ่าศยั การเร่งพฒันาหลายๆ ดา้นเช่นน้ีเพื่อเพิ่มจงัหวะกา้วทางเศรษฐกิจใหร้วดเร็วมาก
ข้ึน ผูรั้บเหมาก่อสร้างไทยมีโอกาสเขา้ไปประมูลงานเพ่ือดาํเนินการเอง หรือรับเหมาช่วง (Subcontract) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ 
เน่ืองดว้ยภูมิประเทศท่ีตั้งติดพรมแดนและเช่ือมถึงกนักบัไทย ส่งผลใหต้น้ทุนในการเขา้ประมูลงานของผูรั้บเหมาก่อสร้างของไทย
ตํ่ากว่าคู่แข่งจากประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะตน้ทุนค่าขนส่งในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน เคร่ืองจกัร ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ อีกทั้งศกัยภาพของผูรั้บเหมาก่อสร้างของไทยอยู่ในระดับทดัเทียมกบันานาชาติ ทั้งทางดา้นเทคนิคและความชาํนาญทาง
วิศวกรรมในงานก่อสร้างและงานระบบ ประกอบกบัประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนบัสนุนท่ีเขม้แขง็ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต
วสัดุก่อสร้าง อาทิ เหล็ก ปูนซีเมนต ์เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัส่งเสริมการขยายตลาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย เพื่อกา้ว
ไปสู่ระดบัอาเซียนต่อไป  

สาํหรับแนวโนม้ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลงังานทดแทน มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจใน
ระดบัภูมิภาค ของการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งการเปิดเสรีทางการคา้  ส่งผลให้ภาครัฐเร่งผลกัดนั
แผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคม และการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในพื้นท่ี ระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่นํ้ าโขง 
(GMS Economic Corridors) ส่งผลให้เกิดความตอ้งการด้านพลงังานเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะพลงังานทดแทน จะเห็นได้จาก
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่ง เพื่อรองรับแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP 2015) นอกจากน้ี     
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ไดมี้นโยบายส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวภาพต่อเน่ือง แมปั้จจุบนัสถานการณ์นํ้ ามนั
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เช้ือเพลิงมีราคาตํ่าลงก็ตาม เพราะเป็นการส่งเสริมให้ใช้ผลผลิตการเกษตรภายในประเทศ ลดผลกระทบจากปัญหาพืชผลทาง
การเกษตร เช่น ปาลม์นํ้ ามนั ออ้ย และมนัสาํปะหลงั สร้างงานกระจายรายไดใ้หก้บัประชาชน และช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยไดว้าง
แนวทางการขบัเคล่ือนเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีสาํคญัๆ ไดแ้ก่ ระยะสั้นในปี 2559 ท่ีจะถึงน้ีจะเดินหนา้ส่งเสริมการผลิตและใชไ้บโอดีเซล 
B7 อยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงการจดัเตรียมมาตรฐานนํ้ ามนัไบโอดีเซล B10 และการดาํเนินโครงการนาํร่องการใชไ้บโอดีเซล B20 ใน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ปาล์มนํ้ ามันในประเทศ สร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยลดผลกระทบต่อ
เกษตรกร ส่วนแผนงานระยะกลางปี 2560-2564 ของการผลิตและใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพในดา้นความมัน่คงทางวตัถุดิบในการผลิตเอทา
นอลและไบโอดีเซล รวมทั้งไดมี้การเตรียมการแปรรูปขยะเป็นนํ้ามนัเช้ือเพลิง และการปลูกพืชพลงังาน เพื่อเป็นวตัถุดิบสาํหรับก๊าซ
ชีวภาพอดั หรือ CBG ซ่ึงสามารถผลิตไดจ้ากนํ้ าเสียจากโรงงาน เพ่ือจะเป็นเช้ือเพลิงทางเลือกหน่ึงในภาคขนส่ง ทดแทนการใชก้๊าซ
ธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) และจะช่วยใหพ้ื้นท่ีซ่ึงอยูห่่างจากปลายท่อส่งก๊าซไดมี้ทางเลือกในการใชเ้ช้ือเพลิงเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
เป็นการสร้างมูลค่าจากของเสียให้สามารถผลิตพลงังานเพิ่มรายได้ให้ผูป้ระกอบการ และได้ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่ง
เดินหนา้วิจยัเช้ือเพลิงชีวภาพเพิ่มศกัยภาพการผลิตพลงังานทดแทน และสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานในประเทศในอนาคตต่อไป 

 
3. การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ  

 บุคลากร 
เน่ืองจากบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลกั ทาํให้จาํนวนบุคลากรท่ีตอ้งใช้ข้ึนอยู่กับขนาดของโครงการท่ีจะได้รับ

คดัเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการจดัจา้งวิศวกรและพนกังานประจาํในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
ประมาณการรายไดข้องบริษทัฯ บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งพนกังานหรือช่างเช่ือมจาํนวนมาก โดยบริษทัฯ จะจดัเตรียมกลุ่ม
พนกังานจาํนวนหน่ึง (Standby Team) ซ่ึงรวมถึงช่างเช่ือมจาํนวนหน่ึงไวใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาฉุกเฉินท่ีพนกังานในแต่ละโครงการ
ขาดไปชัว่คราวเท่านั้น  

จากการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็ว ของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงปี 2554-2556 จึงไดมี้การว่าจา้งพนกังานประจาํในส่วนงาน
ต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาํแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบัติการ รวมถึงฝ่ายจัดซ้ือ เพื่อรองรับการ
บริหารงานขนาดใหญ่ในมือ  
 แหล่งเงนิทุน 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการใชน้โยบายการขอแหล่งเงินกูป้ระเภทสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนัการเงิน 
เป็นรายโครงการไป เพ่ือสนบัสนุนดา้นการเงินในการดาํเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจใชว้ิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมคา้ 
เพือ่เขา้ดาํเนินงาน โดยร่วมกบัคู่สญัญาเพ่ือร่วมกนัสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง   
 ผู้รับเหมาช่วง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในงานบางส่วนท่ีบริษทัไม่มีความชาํนาญ หรือช่วงเวลาท่ีมีปริมาณงานเกิน
กว่ากาํลงัคน โดยจะพิจารณาเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะกาํหนดรายละเอียดในการจา้งช่วงใหเ้หมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ทาํกบัลูกคา้ 
(Back-to-back) ทั้งในเร่ืองการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นตน้ โดยการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการ
วิศวกร จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2550 ช่วยเสริมการทาํงานของบริษทัฯ ในดา้นงานโยธา ซ่ึงสหการวิศวกรมีความชาํนาญ  
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน สําหรับ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่องานก่อสร้าง บริษทัฯ จะทาํการเช่าเพื่อนาํมาใชใ้นแต่ละโครงการตามความตอ้งการ อีกทั้ง 
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การท่ีสหการวิศวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์สาํหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขดุ รถแทรกเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถใชร่้วมกนัได ้
จึงจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
 วตัถุดบิ  

โดยทัว่ไป วตัถุดิบในการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  
1.  วสัดุก่อสร้างทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น 

ท่อ วาลว์ เป็นตน้ เน่ืองจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ดาํเนินงานอยู ่มกัมีการกาํหนดรายละเอียดของวสัดุท่ีใชจ้ากเจา้ของ
โครงการ ทาํใหใ้นบางคร้ัง บริษทัฯ ตอ้งซ้ือวสัดุดงักล่าวจากตวัแทนจาํหน่าย หรือผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบริษทัในประเทศ
ไทยหรือบริษทัต่างประเทศ แลว้แต่กรณี อย่างไรก็ตาม โดยปกติแลว้ เจา้ของโครงการมกักาํหนดรายละเอียดของวสัดุให้สามารถ
เลือกใชสิ้นคา้ไดม้ากกว่าหน่ึงบริษทั และบริษทัฯ  มกัจะมีการต่อรองและขอการยืนยนัราคาจากตวัแทนจาํหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนยื่น
ประกวดราคา และใหค้งราคาดงักล่าวไวช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

2.  วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเช่ือม อิฐ 
กระดาษทราย เป็นตน้ บริษทัฯ  จะมีการซ้ือวสัดุดงักล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซ้ือตามบริษทัคู่คา้ท่ีซ้ือขายกนัมาเป็น
ประจาํ หรืออาจมีการซ้ือจากร้านคา้ตามหนา้งานบา้งตามความจาํเป็น  

สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในและต่างประเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ในปี 2558 เท่ากบั 80:20 ตามลาํดบั 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
1. ความเส่ียงจากการประกอบธุรกจิ และกลยุทธ์ 

1.1 การพึง่พาลูกค้าน้อยราย 
เน่ืองจากบริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทัฯ จะเป็นกลุ่ม

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยการขยายฐานลูกคา้ไปในกลุ่มธุรกิจพลงังานอ่ืน อาทิ โรงไฟฟ้า พลงังานทดแทน 
รวมทั้งการติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกคา้ใหมี้ความหลากหลาย และ
เพือ่สร้างโอกาสทางธุรกิจใหก้บับริษทัฯ 

1.2 การพึง่พาพนัธมติรจัดตั้งกจิการร่วมค้า 
การประมูลงานโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ ท่ีเจา้ของโครงการมีการกาํหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ประกวดราคาไวสู้ง จน

บางคร้ังบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมประมูลได ้อาทิ กาํหนดขนาดของสินทรัพย ์ประสบการณ์การทาํงาน ความสามารถเฉพาะทาง/ 
เทคโนโลย ีเป็นตน้ ทาํใหบ้ริษทัฯ จาํเป็นตอ้งหาพนัธมิตร เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้ เพื่อยกระดบัคุณสมบติัในการเขา้ร่วมประมูลงาน 
การได้พนัธมิตรก็ทาํให้บริษทัฯมีความเส่ียงในการร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีท่ีผูร่้วมงานในกิจการร่วมคา้ไม่สามารถ
ดาํเนินงาน หรือปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างได ้อย่างไรก็ดีปัจจุบนัความเส่ียงน้ีไดล้ดลงไป เม่ือบริษทัฯ มีประสบการณ์
การทาํงานในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ประกวดราคาไดด้ว้ยตนเองมากข้ึน 

1.3 ความเส่ียงด้านบุคลากร 
งานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจงัหวะเวลาในการไดง้านใหม่ บางโครงการอาจประมูลงานไดล่้าช้า หรือ

ประมูลงานไม่ได ้อาจทาํใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนเพิม่ในแง่ของอตัรากาํลงัพลท่ีเกินความจาํเป็น รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ในตลาดแรงงานปัจจุบนั บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยการเพิ่มสัดส่วนการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม 
รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กิดการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ และทศันคติในการทาํงานของพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.4 ความเส่ียงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคบั 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ภายใตธุ้รกิจพลงังาน ปิโตรเคมี จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ปัจจุบนักฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัก็มีแนวโนม้ท่ีจะเขม้งวด
มากข้ึน โดยแต่ละโครงการตอ้งจดัทาํรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) รายงานการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) รวมทั้ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงถา้เกิดความล่าชา้ในการจดัทาํรายงานดงักล่าว ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความล่าชา้ในการอนุมติั
โครงการได ้

2. ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน  
2.1 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 

การเกิดความล่าชา้ในโครงการก่อสร้าง จะทาํใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีความล่าชา้
มีสาเหตุมาจากเจา้ของโครงการ อาทิ การส่งมอบพื้นท่ีล่าชา้ เป็นตน้ บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยการบริหารกาํลงัคน และค่าใชจ่้ายใน
โครงการนั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดความล่าชา้ข้ึน และพยายามเจรจาตามกรอบของสัญญา เพื่อขอค่าชดเชย
จากเจา้ของโครงการ 

ในกรณีท่ีความล่าชา้ของโครงการมีสาเหตุมาจากความล่าชา้ในการทาํงานของบริษทัฯ หรือจากความล่าชา้ของผูรั้บเหมา
ช่วงของบริษทัฯ บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยการวางแผนและเตรียมความพร้อมในเร่ืองของเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง แรงงาน
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ฝีมือ และวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ รวมทั้งควบคุมการทาํงานของผูรั้บเหมาช่วงอยา่งใกลชิ้ด และกาํหนดเง่ือนไขในสัญญาใหบ้ริษทัฯ 
สามารถเรียกร้องความเสียหายจากผูรั้บเหมาช่วงไดก้รณีท่ีผดิสัญญา 

2.2 ความเส่ียงจากการจดัส่งวสัดุก่อสร้างล่าช้า 
บริษทัฯ มีผูข้ายวสัดุก่อสร้างทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การสั่งซ้ือวสัดุบางรายการอาจตอ้งใชเ้วลานานในการจดัซ้ือ

และส่งของ บริษทัฯลดความเส่ียงในเร่ืองดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มวสัดุท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาสั่งซ้ือนานมาบริหารจดัการเป็นพิเศษ 
เพือ่ใหมี้การดาํเนินการจดัซ้ือล่วงหนา้นานพอท่ีจะไม่เกิดความล่าชา้จนส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จของโครงการ 

2.3 ความเส่ียงด้านความปลอดภยัในการปฎบิติังาน 
บริษทัฯ ให้ความสําคญัดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัก๊าซ และนํ้ ามนั 

บริษทัฯ มีนโยบาย และระเบียบปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมีการจดัทาํแผนงาน
ความปลอดภยั และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงานทั้งท่ีสํานกังานใหญ่ และสํานกังานโครงการ และมีการจดั
อบรมดา้นความปลอดภยัอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน และภาวะท่ีไม่ปลอดภยัต่างๆ ในการปฏิบติังาน 
 
3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 

3.1 ความเส่ียงจากการได้รับชําระค่าก่อสร้างล่าช้า หรือไม่ได้รับชําระ 
จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 ท่ียงัอยูใ่นช่วงชะลอตวั ต่อเน่ืองจากปี 2557 ส่งผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ ในวงกวา้ง  

สาํหรับธุรกิจรับหมาก่อสร้างนั้น หากเจา้ของโครงการ หรือบริษทัคู่สัญญาประสบปัญหาดา้นการเงิน และมีผลต่อการชาํระเงินแก่
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง เกิดความล่าชา้ หรือชาํระไม่ครบตามกาํหนดระยะเวลา หรือไม่ชาํระเงิน จะส่งผลกระทบใหบ้ริษทัฯ ขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ระเมินและบริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าว โดยมีนโยบายว่า บริษทัท่ีกลุ่ม
บริษทัฯ จะเขา้ประมูลงานจะตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง และมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการชาํระเงิน  
กรณีเป็นลกูคา้ใหม่ จะมีการศึกษาประวติัความเป็นมาของธุรกิจ ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกคา้อยา่งละเอียด รอบคอบ และ
ในบางกรณี อาจจะมีการเจรจาต่อรองใหลู้กคา้ชาํระเงินค่าก่อสร้างล่วงหนา้ก่อนเร่ิมงาน ทั้งน้ี ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็น
บริษทัขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงและฐานะการเงินดี และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ  จึงทาํใหค้วามเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

3.2 ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 
เงินทุนหมุนเวียนเป็นส่ิงสําคญัสําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างมาก ทั้งเพื่อใชใ้นการเตรียมการในการเขา้ประมูล

โครงการต่างๆ การใชเ้ป็นหลกัประกนักบัธนาคารสําหรับวงเงินสินเช่ือ และเพื่อการดาํเนินโครงการให้สาํเร็จตามแผนงาน เป็นตน้ 
หากบริษทัฯ บริหารสภาพคล่องไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ๆ  และส่งผลต่อการ
ดาํเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ท่ีมีอยู่ ให้แลว้เสร็จไม่ได้ตามกาํหนดเวลา กลุ่มบริษทัฯ มีมาตรการบริหารสภาพคล่องอย่าง
ระมดัระวงั โดยการเจรจาต่อรองการรับชาํระค่างวดงานกบัลูกคา้เจา้ของโครงการ และกาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ  
เพื่อใหไ้ดรั้บเงินค่างวดงานท่ีสอดคลอ้งกบัรายจ่ายในการบริหารโครงการ วางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบ วสัดุ และอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้ง
กบัช่วงเวลาท่ีตอ้งการใช้ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุน และลดตน้ทุนในการเก็บรักษา นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ มีแหล่ง
เงินทุนเพื่อสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ และเพื่อใชใ้นยามจาํเป็นดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะเป็นการขอวงเงินสินเช่ือ
ประเภทต่างๆ เพื่อใชใ้นการประมูลงาน วงเงินสินเช่ือโครงการเพื่อใชใ้นการดาํเนินโครงการ และการใชเ้ป็นเงินหมุนเวียน โดย
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีจะรักษาสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และโครงสร้างเงินทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีไดรั้บจากธนาคาร (Covenant) รวมทั้ง พยายามรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงินต่างๆ    
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สาํหรับในปี 2558 บริษทัฯ มีการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจสาํหรับโครงการขนาด
ใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การระดมทุนเพื่อการลงทุนโดยการออกหุน้กู ้100 ลา้นบาท ระยะเวลา 2 ปีใหก้บับุคคคลโดยเฉพาะเจาะจง    
ทาํใหไ้ม่กระทบกบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชใ้นการดาํเนินการปกติ  

นอกจากนั้นแลว้ จากเป้าหมายการพฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ตํ่ากว่า 4 โครงการภายในปี 2562 ในปี 2558 
กลุ่มบริษทัฯ ไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 2,525,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 12.25  
ณ ส้ินปี 2558  และจะลงทุนเพิ่มอีกไม่นอ้ยกว่า 2,750,000 ลา้นหุน้ ภายในไตรมาสแรกของปี 2559 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีสัดส่วนการถือ
หุน้ประมาณร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การระดมทุนโดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหก้บับุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 330 ลา้นหุน้ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.20 บาทต่อหุน้ และไดรั้บการอนุมติัการ
ออกหุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาทจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เพื่อการลงทุนดงักล่าว 

3.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
บริษทัฯ มีการนาํเขา้วสัดุอุปกรณ์บางรายการจากต่างประเทศ ทาํใหต้อ้งเผชิญกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าวอาจส่งผลต่อตน้ทุนและกาํไรของบริษทัฯ บริษทัฯ ลดความเส่ียงโดยตอนประเมินตน้ทุน
การเขา้ประมูลงานจะมีการประมาณการค่าอตัราแลกเปล่ียนในการซ้ือสินคา้ใหสู้งกว่าอตัราในปัจจุบนั เพื่อเป็นการสาํรองตน้ทุนเผือ่
สาํหรับความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในอนาคต และสาํหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีจาํเป็นตอ้งนาํเขา้วสัดุ และอุปกรณ์ในมูลค่า
สูง บริษทัฯ อาจใหเ้จา้ของโครงการกาํหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นอตัราสกลุเดียวกนัเพื่อลดความเส่ียง  นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงั
มีนโยบายท่ีจะทาํสัญญาซ้ือขายเงินต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อควบคุมตน้ทุนให้อยู่ในงบประมาณ และเพื่อลดความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีโครงการท่ีเป็นรายไดท่ี้เป็นทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 2 โครงการ คือ โครงการ  
Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ท่ีรับงานในนาม Sinopec-TRC Joint 
Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited 
 
4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 

 ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุน้รายใหญ่มากกวา่ร้อยละ 25 
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ถือหุน้ในบริษทัฯ จาํนวน 1,134,741,580 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.09 
ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัฯ ท่ีถือหุน้โดยนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 55) จึงทาํให้ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาประชุมผูถื้อหุ้นไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของหุ้นทั้งหมด บริษทั เคพีเค 1999 
จาํกดั อาจจะสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดสาํหรับวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้
เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหไ้ดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญเ่สนอได ้  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

1. ลกัษณะสําคัญของสินทรัพย์ถาวรหลกั 
 ทรัพยสิ์นถาวรท่ีสาํคญัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั      
มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบญัชี ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 ดงัน้ี 

 

 รายการสินทรัพย์ 
 ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

 งบการเงินรวม  

 
 รวม  

  
 บริษทัฯ   

 บริษทัย่อย  

สหการวศิวกร 
TRC 

Engineering 
 TRC 

Middle East  

กจิการร่วม
ค้าไฮโดรเท็ค 
สหการ 

1.ท่ีดิน เป็นเจา้ของ 140,472,120.00 1,590,916.00  -  -  - 142,063,036.00 

2. อาคาร เป็นเจา้ของ 212,159,475.37                 -  -  -  - 212,159,475.37 

3. ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า เป็นเจา้ของ 3,340,577.27               -  -  -  - 3,340,577.27 

4. เคร่ืองใชส้าํนกังาน เป็นเจา้ของ 77,122,054.06 7,284,863.86  -  - 23,900.69 84,430,818.61 

5.ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 66,380,969.92 22,028,183.90  -  -  - 88,409,153.82 

  เช่าซ้ือ 827,102.80  -  -  -  - 827,102.80 

6. เคร่ืองมือช่าง และ
เคร่ืองจกัร 

เป็นเจา้ของ 200,119,992.23 15,219,029.04 - - - 215,339,021.27 

7.งานระหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ 4,028,540.88         -  -  -  - 4,028,540.88 

8. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 96,661,390 79,499,530  -  -  - 176,160,920.39 

  เช่าซ้ือ 26,263,551.40 21,700,000.00       47,963,551.40 

รวมราคาทุนสินทรัพย์   827,375,774.23 147,322,522.89  -  - 23,900.69 974,722,197.81 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม   166,792,988.98 94,674,261.99  -  - 458.31 261,467,709.28 

หกั รายการระหวา่งกนั    -  - 3,123,789.62 3,430,048.00  - 6,553,837.62 

รวมมูลค่าทางบัญชี-สุทธิ   660,582,785.25 52,648,260.90 3,123,789.62 3,430,048.00 23,442.38 706,700,650.91 

 1.1  การประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์

1.2  สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีสํ่าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   
  นายประเทอืง ผลบุญ ท่ีดินว่างเปล่า  เพื่อใชเ้กบ็วสัดุ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชใ้นการก่อสร้าง ขนาด 5 ไร่ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 

10 ตาํบลมาบข่า ก่ิงอาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ระยะการเช่า 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ในอตัราค่าเช่า 31,578.95 
บาท (สญัญาปัจจุบนั) 
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 1.3  สินทรัพย์ไม่มตีัวตนทีสํ่าคัญ         
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกอบดว้ย  

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน (ล้านบาท) มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)* ภาระผูกพนั 
คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ เป็นเจา้ของ 15.09 8.02 ไม่มี 

 หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

2.  นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 
 หน่ึงในเป้าหมายของบริษทัฯ คือ พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ตํ่ากว่า 4 โครงการ ภายในปี 25562  โดยบริษทัฯ 
มีนโยบายการลงทุนในในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอื้อประโยชนต่์อการทาํธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรม
ท่ีมีแนวโนม้เจริญเติบโตโดยจะคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นสําคญั  ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจจะมีการร่วมมือกบั
พนัธมิตรหรือนกัลงทุนรายอ่ืนในการร่วมพฒันาโครงการการลงทุนดงักล่าว   
  สาํหรับดา้นการบริหารนั้น บริษทัฯ จะควบคุมดูแลบริษทัฯ ท่ีร่วมลงทุนโดยจะส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วมคา้  ทั้งน้ีจาํนวนตวัแทนจากบริษทัฯ ท่ีเขา้ไปเป็นกรรมการจะข้ึนอยูก่บัสัดส่วนการ
ถือหุน้ของบริษทัฯ ดว้ย  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ขอ้พิพาททางด้านแรงงานส่วนใหญ่          
ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานสัญญาจา้ง  ซ่ึงว่าจา้งสําหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจา้งตามสัญญา
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ  
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6.  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลสําคัญอืน่ 
 
ช่ือบริษทั : บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม

และก่อสร้างโรงงานในอตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและ
การลงทุน 

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 : 655,358,932.25 บาท 
จาํนวนทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 565,345,762.00 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั : 4,522,766,096 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 0.125 บาท 
 
บุคคลอ้างองิอืน่ๆ  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์                                 
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 
+66 2009 9000  
+66 2009 9991  
 

ผู้สอบบัญชี 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษทั สํานักงาน อวีาย จํากดั  
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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ข้อมูลทัว่ไปของนิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถอืหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 บริษทัย่อย 
ช่ือบริษทั : บริษทั สหการวศิวกร จาํกดั  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐานและงานก่อสร้างทัว่ไป  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0105497000257 
เวบ็ไซต ์ : www.sahakarn.com 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
ทุนจดทะเบียน : 500,000,000 บาท 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 500,000,000 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั : 50,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 บาท 
   
ช่ือบริษทั : TRC Investment Limited 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่างๆ  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 
เลขทะเบียนบริษทั : 079207 C1/GBL 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐ 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐ 
จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐ 
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ช่ือบริษทั : TRC International Limited 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่นTRC Investment Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่างๆ  
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษทั : 1202488 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7777 
โทรสาร : +66 2022 7788 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
จาํนวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 

 

ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : 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 
ทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 
จาํนวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  

 

ช่ือบริษทั : TRC Middle East LLC  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : 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 
ทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 150,000 โอมานเรียล 
จาํนวนหุน้สามญั : 150,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
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 กจิการร่วมค้า 
ช่ือบริษทั : กจิการร่วมค้า ไฮโดรเทค็ สหการ  
สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ : ร้อยละ 49  

(บริษทั ไฮโดรเทค็ จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 51) 
ประเภทธุรกิจ : ดาํเนินการงานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 

อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (กิจการร่วมคา้น้ี จดัตั้งข้ึนเฉพาะการดาํเนินงานก่อสร้าง
โครงการน้ีเท่านั้น) 

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

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000342674 
โทรศพัท ์ : +66 2936 1661-2  

 

 บริษทัอืน่ ๆ    
ช่ือบริษทั : บริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จาํกดั (มหาชน)  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 8.61  (ถือผ่าน TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส) 

ร้อยละ 3.64  (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) 

ประเภทธุรกิจ : ผลิต และจดัจาํหน่ายมิวรีเอท (Muriate) ของโปแตช   
ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 อาคารทีอาร์ซี (ชั้น 5) ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000478  
โทรศพัท ์ : +66 2001 7733 
โทรสาร : +66 2001 7739 
ทุนจดทะเบียน : 2,805,797,300 บาท 
ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 2,060,837,300 บาท 
จาํนวนหุน้สามญั : 20,608,373 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุน้ : 100 บาท 
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ส่วนที ่2 
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1.     จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 655,358,932.25 บาท ทุนเรียกชาํระแลว้ 566,853,708.88 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,534,829,671 หุน้ มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท   
1.1 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ 

 -ไม่มี- 
1.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -ไม่มี- 
2.    โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 

2.1 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ช่ือผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1.    กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 1,136,213,580 25.12% 

       - นางไพจิตร รัตนานนท ์ 1,472,000 0.03% 

       - บริษทั เคพเีค 1999 จาํกดั(1) 1,134,741,580 25.09% 

2.   Samlee Corporation(2) 451,499,995 9.98% 

3.    บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 320,649,995 7.09% 

4.   CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS 
      AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG(3) 

139,222,800 3.08% 

5.   นายอานนทช์ยั วีระประวติั  132,000,000 2.92% 

6.   นางสาวเพรชรัตน ์จรรยธรรมพต 100,000,750 2.21% 

7.   นายวิชิต ชินวงศว์รกลุ 69,667,100 1.54% 

8.   นายแสงชยั วสุนธรา 60,738,800 1.34% 

9.   The Hongkong and Shanghai Banking Corporation    
      Limited, Singapore Branch 

47,069,680 1.04% 

10. นางศิริกาญจน ์ศกัดิเดชภาณุพนัธ์ ณ อยธุยา 46,567,000 1.03% 

11. อ่ืนๆ 2,019,608,396 44.64% 

จํานวนหุ้นทีอ่อกและชําระแล้วทั้งหมด 4,522,766,096 100.00% 
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หมายเหตุ:  
(1) บริษทั เคพเีค 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 

3.    การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการ ESOP – W2  
จาํนวน 31,600,000 หน่วย กาํหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพระหว่างปี 2557 - 2559 ส้ินสุดโครงการวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
รายละเอียด ESOP-W2 ปรากฎในหวัขอ้ 8. “โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ยอ่ย “(ค) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร”  
หนา้ 46 - 47 

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัฯ มีการออกหุน้กูแ้ละเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัน้ี 
- ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุน้กูมี้อายุ 2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี   

จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
- เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 330,000,000 หุน้ในราคาหุน้ละ 2.20 บาท ใหก้บับุคคลในวงจาํกดัจาํนวน 16 ราย โดยไดรั้บ

เงินค่าหุน้เพิม่ทุนสุทธิจาํนวน 713.09 ลา้นบาท 
 

4.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 4.1    นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรองสาํหรับการ
ชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อาํนาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพ้ิจารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของ
บริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหวัขอ้ 14. “การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ” หัวขอ้ย่อย 
“อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 104 

 
4.2 นโยบายของบริษทัย่อย  

 -ไม่มี- 
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8.  โครงสร้างการจดัการ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั         

คณะกรรมการขอบบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาท
สาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทัฯ ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการดาํเนินงาน ทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
ตลอดจนร่วมกาํหนดวิสัยทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององคก์ร  มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

      

คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย

  รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท*์ ประธานกรรมการ      

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ       
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ       
4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ       
5. รศ.พเิศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ       
6. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร      
7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด       
9. นายโลห ์ อิง คี กรรมการและท่ีปรึกษาโครงการฝ่าย

กิจการพเิศษ
       

11. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 1       

12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 2       
13. นายชยตุ วฒักภาคย ์ ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร       

14. นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ** ท่ีปรึกษาสายงานบญัชีและการเงิน       

15. นายอาํนวย ลายไม ้ ท่ีปรึกษาโครงการ        

16. นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกลุ ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและ
โลจิสติกส์ 

       

17. นายวิศลัย ์เอกธรรมกลุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ       

รวมจาํนวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด 9 3 6 3 4 4 10 
ประธานกรรมการ    กรรมการ     

*   ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
** นางสาวจงกลณี ตนัสุวรรณ ลาออกจากประธานเจา้ท่ีการเงินตั้งแต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 แต่ยงัคงดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษาสายงาน 
      บญัชีและการเงิน  
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 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นางไพจิตร รัตนานนท ์ นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล และ       

นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม  เป็นเลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั สหการวศิวกร จาํกดั ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

กรรมการผูมี้อาํนาจ 
ลงนาม* 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 
๏

2. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ 
๏

3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ 
๏

4. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ  ๏

5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู กรรมการ  

6. นายเชวง รีศรีกิตต ์ กรรมการ 

รวมจาํนวนกรรมการ 6 4 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

  *กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ   
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั มีดงันี ้

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ี
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ 

2.   กาํหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
3.   กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และ
การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ยกเวน้นโยบายหรือการดาํเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร และ
รายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
7. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลใหมี้กระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารการจดัการความ
เส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ 
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10. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีสาํหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

11. อาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระทาํไดก้ต็่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ี กาํหนดใหร้ายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
(ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  

(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การทาํรายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

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

อ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีกาํหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์ และ/หรือ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 
12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเ้ป็นคณะกรรมการจดัการเพื่อปฏิบติังานตามท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
  ทั้งน้ี การมอบอาํนาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํให้กรรมการจดัการสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดทาํกบับริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) รวมทั้งกาํหนดใหต้อ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์สาํคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้
คาํแนะนาํและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯ ประธานกรรมการ
เป็นผูท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุม  ผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนสาํเร็จลุล่วง 
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 สรุปการเขา้ประชุมของกรรมการในปี 2558 
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2558 (คร้ัง) 

 
รายช่ือกรรมการบริษัท 
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 1/1 10/10 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
2. รศ. ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 1/1 9/10 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 1/1 10/10 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
4. นายอรุณ จิรชวาลา  1/1 10/10 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  0/1 9/10 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 1/1 10/10 ไม่ไดเ้ป็น 1/1* ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 4/6*
7. นายภาสิต ล้ีสกลุ 1/1 10/10 ไม่ไดเ้ป็น 1/1* ไม่ไดเ้ป็น 2/2 2/2 20/20
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 1/1 10/10 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 2/2 2/2 18/20
9. นายโลห์ อิง คี 1/1 7/7** ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 11/20

*   นายสมยั ล้ีสกุล ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการชุดยอ่ย คือ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเส่ียง และ
กรรมการจดัการ เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2558 

**  นายโลห์ อิง คี เขา้รับตาํแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี  17 มีนาคม 2558 แทน รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี กรรมการอิสระท่ีลาออกในเดือนกรกฎาคม 2557 
 
 สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

ปีที่เลอืก
คร้ังล่าสุด ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/การ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจําปี 

2558 

ปีในการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ
ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังถดัไป 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2548 2556 ประธานกรรมการ ไม่ใช่ 2559 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ 2548 2558 กรรมการอิสระ ใช่ 2561 
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 2550 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 
4. นายอรุณ จิรชวาลา 2552 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559 
5. รศ.พเิศษ เสตเสถียร 2548 2558 กรรมการอิสระ ใช่ 2561 
6. นายสมยั ล้ีสกลุ 2550 2557 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2560 
7. นายภาสิต ล้ีสกลุ 2556 2557 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2560 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2550 2558 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2561 
9. นายโลห ์อิง คี 2558 - กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2559 
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2. บริหาร 
แผนผงัองค์กรของบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558  

 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจาํนวน 8 คน ดงัน้ี 

1. นายภาสิต ล้ีสกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด    
3. นายโลห ์อิง คี  ท่ีปรึกษาฝ่ายโครงการพิเศษ 
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 1 
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์  ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 2  
6. นายชยตุ วฒักภาคย ์ ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
7. นางสาวอุน่เรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั 
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดงัน้ี 

1. เป็นผูส้นับสนุน และอาํนวยการการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ทั้ งในด้านปฏิบติัการและ ด้านงานอาํนวยการ 
นาํเสนองานต่อคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทั และพนกังาน 

2. ดาํเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด  งานประมูล งาน
ออกแบบ งานจดัซ้ือ การผลิต และการส่งมอบ 

3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจดัการ และนาํเสนองบประมาณประจาํปีต่อคณะกรรมการ
บริษทั และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 

4. กาํกบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 
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5. ดาํเนินการดา้นประชาสัมพนัธ์องคก์ร และชุมชนสัมพนัธ์ เป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภูมิใจของผูถื้อหุน้ 

6. ดาํเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพื่อการดาํเนินงานของบริษทั วางแผนการจดัหาทุน แหล่งทุน กลยทุธ์การจดัหาทุน การจดัทาํ
เอกสารการหาทุน และอ่ืนๆ 

7. ดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารจะดาํรงตาํแหน่งประธานคณะกรรมการจดัการโดยตาํแหน่ง 
อน่ึง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 
3. เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้ งแต่วนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2550  

การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
ประวติัการทาํงาน:  ปรากฏดงัหวัขอ้ “คณะกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี 

1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยท่ีเป็นเลขานุการ  คือ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
- หนงัสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และจดัส่ง
สาํเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บรายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศกาํหนด  และตามท่ีบริษทัฯ มอบหมาย อาทิเช่น  
- ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ทาํหน้าท่ีในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล   
- ทาํหน้าท่ีเป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตาม

กฎหมายใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558  
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน สาํหรับประธานกรรมการอตัรา 50,000 บาทต่อเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ อตัรา 25,000 

บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 4 คน อตัราคนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน อตัราคนละ 10,000 บาทต่อ
เดือน (ในเดือนมีนาคม ปี 2558 มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ใหม่ 1 คน คือ นายโลห์ อิง คี ท่ีปรึกษาโครงการ) 

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2557 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระ รวม 6 คน (รวม รศ.นพ.กาํจร  ตติยกวี อดีตประธานกรรมการ
ตรวจสอบท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2557 ดว้ย) รวมเป็นเงินโบนสัทั้งส้ิน 1,685,500 บาท    

3. ค่าเบ้ียประชุม สาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทั  
ภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ใหเ้ฉพาะกรรมการอิสระ)   

สําหรับบริษทัย่อยอ่ืนๆ ในปี 2558 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร จาํกัด             
ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ในอตัราเดือนละ 10,000 บาท   

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นดงัน้ี 
                     (หน่วย: บาท) 

 
 

กรรมการบริษทัฯ และ 
บริษัท สหการวศิวกร จํากดั 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ
สหการ
วศิวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนราย
เดือนปี 58และ
โบนสัปี 57 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทนและ

สรรหา 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 1,150,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 1,270,000 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 550,000 40,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 610,000 
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี 490,000 40,000 20,000 10,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 580,000 
4. นายอรุณ จิรชวาลา 490,000 40,000 20,000 10,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 580,000 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 490,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น  510,000 
6. นายสมยั ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ียประชุม ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ียประชุม 120,000 240,000 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ียประชุม ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ียประชุม 120,000 240,000 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้บ้ียประชุม ไม่ไดเ้บ้ียประชุม ไม่ไดเ้บ้ียประชุม 120,000 240,000 
9. นายโลห์ อิง คี 95,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 95,000 
10. รศ.นพ.กาํจร ตติยกวี* 135,500 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 135,500 
11. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 41,290 41,290 
12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 
รวมค่าตอบแทนกรรมการทอีาร์ซี 

และสหการวศิวกรปี 2558 
3,760,500 120,000 80,000 20,000 40,000 641,290 4,661,790 

*  รศ.นพ.กาํจร  ตติยกว ีเป็นอดีตกรรมการอิสระท่ีลาออกจากกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2557 ค่าตอบแทนในท่ีน้ีคือโบนสักรรมการปี 2557 
ท่ีจ่ายในปี 2558 
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(ข) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษทั  

*   ปี 2557 ประกอบดว้ยนายสมยั นายภาสิต  นางพจนีย ์ นายศกัดา และนายเชวง 

** ปี 2558 ประกอบดว้ยนายสมยั นายภาสิต นางพจนีย ์นายโลห์ อิง คี นางสาวจงกลณี (ในปี 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงินและ     
    ปัจจุบนัเป็นท่ีปรึกษาสายงานบญัชีและการเงิน) นายศกัดา นายเชวง และนายชยตุ  
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ  และเงิน

ประกนัสงัคม และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
 
 ค่าตอบแทนอืน่ 

 (ก)  ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 
     ประธานกรรมการไดรั้บเงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (ในปี 2558 รวม 48,750 บาท) ค่าเบ้ีย
ประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ รถประจาํตาํแหน่ง คนขบัรถ และค่านํ้ามนั  
       (ข) ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 เงนิกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  
 (ค)  ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 
     ใบสําคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย คร้ังที ่2 (โครงการ ESOP-W2) 

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ฯ ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 ตามโครงการ ESOP จาํนวน 32,000,000 หน่วย อาย ุ3 ปี  
ท่ีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท  และราคาใชสิ้ทธิ 4.70 บาท สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส การใชสิ้ทธิ          
คร้ังแรกกาํหนดเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน 
การปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีความตั้ งใจในการ
ทาํงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ อนัจะส่งผลทางออ้มต่อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ อีกทั้งเพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ให้ทาํงานกบับริษทัฯ และ/หรือ บริษทัย่อยต่อไปในระยะยาวอนัจะส่งผลดีต่อการ
ปฏิบติังานและการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั รวม 78 คน จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการของบริษทัฯ และบริษทั

ค่าตอบแทน 
ปี 2557* ปี 2558** 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

เงินเดือนรวม 5 16.93 8 26.70
โบนสัรวม 5 3.83 8 5.39 

รวมทั้งส้ิน   20.76   32.09 

เงนิสมทบ 
ปี 2557 ปี 2558 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) จํานวนราย จาํนวนเงนิ (ล้านบาท) 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 5 0.85 7 1.84 
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สหการ วิศวกร จาํกดั จาํนวน 11 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89  เม่ือ
เทียบกบัใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ท่ีออกทั้งหมด  

ในระหว่างปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนกังาน และไดมี้การพิจารณาจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสิทธิส่วนของพนกังานท่ีลาออกใหก้บัพนกังานท่ีเขา้เกณฑเ์พิ่มเติม ส่งผลใหจ้าํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรสุทธิก่อนการ
ใชสิ้ทธิคร้ังแรกเป็น 31,598,200 หน่วย 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 ไดมี้มติแกไ้ขราคาใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจากเดิม 
4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั
ของบริษทัฯจากเดิมมูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท และอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้ใน
อตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล จึงทาํใหมี้การปรับสิทธิการใชสิ้ทธิ ESOP – W2 เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุน้ และแกไ้ขราคาใชสิ้ทธิจาก 
3.03 บาท เป็น 0.606 บาทต่อหุน้ 

 
ในระหว่างปี 2557 – 2558 ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP – W2 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรสุทธิก่อนการใชสิ้ทธิคร้ังแรก  31,598,200 หน่วย 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัปี 2557 (คร้ังท่ี 1-3)     (9,565,897) หน่วย 
ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนกังานในปี 2557     (440,395) หน่วย 
คงเหลือ ณ ส้ินปี 2557      21,591,908 หน่วย 
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัปี 2558 (คร้ังท่ี 4 – 7)               (14,813,265) หน่วย 
ยกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนกังานในปี 2558     (262,500) หน่วย 
คงเหลือ ณ วนัส้ินปี 2558         6,516,143 หน่วย 

 
5. บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,344 คน ประกอบดว้ยพนกังาน
ประจาํ 298 คน และพนกังานชัว่คราว 1,046 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

ปี 2557 ปี 2558 
พนกังานประจาํ   

ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้าํนวยการข้ึนไป) 7 7 
สายงานปฏิบติัการ และวิศวกรรม 230 237 
สายงานบริหารองคก์ร 75 26 
ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน 17 15 
สายงานการตลาด พฒันาโครงการและการลงทุน 27 13 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2 -* 

รวม 358 298 
พนกังานชัว่คราว 987 1,046 

รวมพนักงานทั้งหมด 1,345 1,344 
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 * ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัภายนอกเป็นผูต้รวจสอบภายใน 

 ผลตอบแทนพนักงาน  
 ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจาํนวนรวมทั้งส้ิน 468.85 ลา้นบาท 

ผลตอบแทนไดแ้ก่  เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินประกนัสังคม ค่าเบ้ียประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ค่าเบ้ียประกนัสุขภาพ  และ
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
                                                                                                                             (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลตอบแทนพนักงาน 
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า) 

ปี 2557 ปี 2558 

พนกังานประจาํ 197.26 306.94 
พนกังานสัญญาจา้ง  221.28 161.91 

รวมผลตอบแทนท้ังหมด 418.54 468.85 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัมีการตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนทิสโก ้จาํกดั ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกนัสาํรองเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในอตัราร้อยละ 3-7 ของอตัราค่าจา้ง 

 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ          
 บริษทัฯ ได้จดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  บริหารโดย บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้
จาํกดั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน และเพื่อจูงใจให้พนกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว ซ่ึงใน
ปี 2558 บริษทัฯ มีเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นเงินจาํนวน 51.85 ลา้นบาท และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นเงินจาํนวน 
0.96  ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ 31 ธ.ค. 2558) 

 นโยบายการพฒันาพนักงาน  
ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ดึมัน่และมุ่งเนน้

การบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศันข์ององคก์รท่ีตอ้งการเป็นผูน้าํของประเทศใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเน้นคุณภาพและความปลอดภัย ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างอุตสาหกรรม    
ปิโตรเคมี และพลงังาน และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง   

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
1.  บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกท่ีพิจารณาจาก Job Description เน่ืองจากลกัษณะงานของบริษทัฯ ตอ้งใช้

พนกังานท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นความสาํคญัของการทาํงานอยา่งมีความสุข จึงมุ่งเนน้การ
คดัเลือกพนกังานใหถู้กตอ้งกบังาน (Put the right man to the right job) โดยเม่ือพนกังานมาเร่ิมงานกบับริษทัฯ ทางหวัหนา้งานจะมี
การช้ีแจงงานตาม Job Description ใหพ้นกังานไดรั้บทราบอยา่งละเอียดเพื่อความชดัเจนและโปร่งใสในการทาํงานต่อไป 

2.  บริษทัฯ มีกระบวนการดูแลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการพนกังานทุกระดบั โดยนอกเหนือจากสวสัดิการพ้ืนฐานตาม
กฎหมายแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํสวสัดิการอ่ืนใหก้บัพนกังานเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

2.1 การจดัทาํบตัรประกนัสุขภาพ ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานไดมี้ความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาล
ไดทุ้กท่ีทุกเวลาโดยไม่ตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งในส่วนของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน การผา่ตดัรวมถึงการรักษา
ดา้นทนัตกรรม   
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2.2 การจัดทาํประกันชีวิตและอุบติัเหตุหมู่ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทาํงานท่ีอาจมีความเส่ียง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการทาํงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นการทาํงานท่ีสถานท่ีก่อสร้าง (Site)  

2.3 การจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนักงานไดส้ะสมเงินเพื่อไวใ้ชใ้นยาม
เกษียณอายงุาน โดยบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินสมทบใหก้บัพนกังานตามจาํนวนปีท่ีกฎหมายกาํหนด ในปี 2558 น้ี 
กฎหมายเก่ียวกบักองทุนสาํรองเล้ียงชีพเปล่ียนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนกังานท่ีสามารถหกัเงินสะสมเขา้
กองทุนดงักล่าวไดใ้นอตัรา 3 -15% ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพนิิจ และความสมคัรใจของพนกังาน 

2.4 การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดรั้บ
ผลประโยชนจ์ากผลต่างของมูลค่าหุน้ท่ีเพิ่มข้ึน และเพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั 

3.  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณการข้ึน
เงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษทัฯ เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเร่ือง
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ) และปัจจัยภายใน (เช่น ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ะละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวติัการข้ึนเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกาํหนดกรอบ
ค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    

4.  ตั้งแต่ปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนการจดัทาํโครงสร้างระดบัตาํแหน่งจากเดิม 10 ระดบั เป็น 14 ระดบัวตัถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานไดมี้โอกาสในการเติบโตตามเส้นทางอาชีพมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนกังานตั้ งใจปฏิบติังานและพฒันา
ตนเองเพื่อความกา้วหนา้ต่อไป และทบทวนโครงสร้างเงินเดือนใหส้อดคลอ้งกบัการจดัทาํระดบัตาํแหน่งใหม่ โดยไดใ้หท่ี้ปรึกษาท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการจดัทาํโครงสร้างเงินเดือนทั้งในองคก์รภาครัฐและเอกชนมาทาํการศึกษาและเทียบเคียงกบั  บริษทัฯ ทั้งในธุรกิจ
เดียวกนัและธุรกิจเทียบเคียง  ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงโครงสร้างเงินเดือนท่ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละเป็นธรรม 

5.  บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานไดพ้ฒันาความรู้และทกัษะทั้ง
ความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทัว่ไป ดงัน้ี      

5.1 พนกังานใหม่  
 บริษทัฯ ไดมี้การจดัปฐมนิเทศโดยจดัให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังานอนั

ประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ความรู้พื้นฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมาย
ขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบปฏิบติัการ 
รวมถึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

5.2 พนกังานประจาํทุกระดบั  
 บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการบริหารจดัการ

ทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยการจดัอบรมมีทั้งการอบรมภายในและภายนอกโดยแบ่งตามระดบัพนกังาน
ดงัน้ี 

 ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป อาทิเช่น 
- หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียง” วตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายของความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง เพื่อสามารถนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์  และตดัสินใจเม่ือตอ้งเผชิญกบัความเสียงและ
ความไม่แน่นอนต่างๆ โดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 

- หลกัสูตร “การบริหารจดัการโครงการ EPC ท่ีประสบความสําเร็จสําหรับผูใ้หบ้ริการ” วตัถุประสงคเ์พ่ือให้มี
ความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัการบริหารโครงการ EPC และใหส่้วนงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบถึงบทบาทของตนเองในการสนบัสนุนการ
ทาํงานของโครงการ และทาํใหก้ารบริหารโครงการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
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 ระดบัพนกังาน อาทิเช่น 
- หลกัสูตร “การบริการดว้ยใจ” วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นแนวทางในงานดา้นการบริการ และตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการบริการท่ีดีเลิศ โดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 
- หลกัสูตร “แนวทางในการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน Key Performance Indicators (KPI)” วตัถุประสงค์

เพื่อใหพ้นกังาน ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผลการปฏิบติังาน รวมถึงจดัทาํ KPI รายบุคคลไดอ้ย่างถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพเป็นไปในเทิศทางดียวกนักบันโยบายของบริษทัฯ จดัข้ึนโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

- หลกัสูตร “บริหารโครงการอย่างมืออาชีพดว้ย Microsoft Project” วตัถุประสงคเ์พื่อสามารถใชง้านพ้ืนฐาน 
Microsoft Project ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ออกแบบและบริหารโครงการไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมทั้งสามารถแกไ้ขปัญหาโครงการ
โดยใชเ้ทคนิคต่างๆ โดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 

- หลกัสูตร “โครงการพฒันาขีดความสามารถดา้นภาษาให้แก่แรงงานไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน” เป็น
โครงการท่ีบริษทัฯ เขา้ร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพ่ือเพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษใหก้บัพนกังาน รองรับการขยายตลาด
ทางดา้นธุรกิจไปยงักลุ่มประเทศอาซียน โดยวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก 

สาํหรับปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้พนกังานในทุกระดบัเขา้ฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรมได ้
ดงัน้ี   

การอบรมของพนักงาน 
(ไม่รวมกรรมการบริษทั) 

ปี 2557 ปี 2558 

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก 
ระดบัพนกังาน 108 186 250 516 
ระดบัหวัหนา้งาน 102 294 129 210 

รวมช่ัวโมงการอบรม 110 480 379 726 
6. การจดัทาํกิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์ (Employee Relation) บริษทัฯ มีการจดัทาํกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ผูบ้ริหารกบัพนกังาน และพนกังานกบัพนกังาน ทั้งน้ี วตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างความรัก และสามคัคีใหเ้กิดข้ึนกบัพนกังานทุกระดบัใน
องคก์ร ดงัน้ี 

6.1 การจดัทาํกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั ซ่ึงจะมีการจดัทาํทุกๆ 2 เดือน ทั้งน้ี 
เพื่อใหพ้นกังานไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร  

6.2 การจดักิจกรรมทศันศึกษาประจาํปี ภายใตแ้นวคิด “เราคือบา้นหลงัท่ีสอง” 
6.3 จดัทาํการ์ดวนัเกิดใหก้บัพนกังานทุกท่าน 
6.4 การจดัทาํกิจกรรมกีฬาสี และเล้ียงสังสรรคปี์ใหม่ประจาํปี เพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกส่วนงานทั้งในสาํนกังาน

ใหญ่และพนกังานท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขนักีฬาเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ และไดพ้บปะ
สงัสรรคก์นัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

7. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัในการส่ือสารข้อมูลภายในองค์กรระหว่างบริษทัฯ กับพนักงาน ทั้ งพนักงานท่ี
สํานักงานใหญ่และพนักงานท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง โดยมีฝ่ายส่ือสารองคก์รเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและเปิดเผย
ขอ้มูลภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสารดงักล่าวไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผย
ไวใ้ห้พนกังานไดรั้บทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP, ขอ้กาํหนดต่างๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ วนัเกิดพนกังาน พนกังานเขา้ใหม่ประจาํเดือน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมี
การส่ือสารผา่น Email และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 – หนา้  51  
 

8. บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ รวมถึง
บริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง 

9. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนผา่นผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ
กล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน เพื่อนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารบุคคลเพื่อพิจารณาและดาํเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัอย่าง
เคร่งครัด 

 ข้อพพิาททางด้านแรงงานทีสํ่าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางด้านแรงงานท่ีสําคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมี

จาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจาก
เรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานสัญญาจา้ง  ซ่ึงบริษทัฯ ว่าจา้งสาํหรับโครงการต่างๆ โดยมีระยะเวลาว่าจา้งตามสัญญาสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาการดาํเนินงานของแต่ละโครงการ 
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9.  การกาํกบัดูแลกจิการ 

1. นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
บริษทัฯ ตระหนกัว่า การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของ

กิจการ บริษทัฯ จึงได้มีการจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึนอย่างเป็นลายลกัษณ์ โดยในปี 2558 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการ รวมทั้งขอ้ควรปฏิบติัต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หม่ปี 2558 ของโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทั        
จดทะเบียนไทย  และทบทวน “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 10 หมวด เพื่อใชเ้ป็นหลกัใน
การประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยการคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย       
ทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ความมีจริยธรรม ความยติุธรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงคใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการประพฤติและปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการฉบบัปี 2558 และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 
2558 ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดผ้นวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงานใหก้บัพนกังานทุกคน    
 บริษทัฯ ไดรั้บผลประเมินการกาํกบัดูแลกิจการประจาํปี 2558 ท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 88 (ระดบั “ดีมาก”) เพิม่ข้ึนจากปีก่อน และสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 
75 และสูงกว่าค่าเฉล่ียในทุกหมวดของการประเมิน จากการสาํรวจบริษทัจดทะเบียนจาํนวน 588 บริษทั นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดรั้บ
คะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั และหมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปร่งใส อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ”  
 
2. คณะกรรมการชุดย่อย  

ในปี 2558 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการจดัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 คณะกรรมการบริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
3. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการอิสระ 
4. นายอรุณ จิรชวาลา  กรรมการอิสระ 
5. รศ.พเิศษ เสตเสถียร  กรรมการอิสระ  
6. นายสมยั ล้ีสกลุ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
8. นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
9. นายโลห ์อิง คี  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เป็นเลขานุการบริษทั  
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 คณะกรรมการบริษทั สหการวศิวกร จํากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ  
2. นายสมยั ล้ีสกลุ  กรรมการ 
3.  นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการ  
4.  นายภาสิต ล้ีสกลุ  กรรมการ 
5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  กรรมการ 
6.  นายเชวง รีศรีกิตต ์  กรรมการ 

 
กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ และบริษทัย่อย 
  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ประกอบดว้ยนางไพจิตร รัตนานนท ์ นายสมยั   
ล้ีสกลุ นายภาสิต ล้ีสกลุ และนางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราสาํคญับริษทัฯ 

สาํหรับขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัรายละเอียดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 8 หนา้ท่ี 40 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวศรินทร์ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ ผูต้รวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบกาํหนดวนัท่ี 24 เมษายน 

2560)  กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีังนี ้

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้
ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จาํเป็น และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ กไ็ด ้

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลงัพลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หรือคดัเลือก   
ผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ การเลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพจิารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกับ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรายงานสาํคญัๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

8. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 
8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
8.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาํอย่างเป็นประจํา เพ่ือคณะกรรมการบริษทัจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 
9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่างๆ ไว ้ 

อยา่งชดัเจน 
9.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 
9.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10.2 ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 
10.3 ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน และ

ผลการดาํเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้ว่าตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบ
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กาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไวร่้วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาํเนินการ แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผล
อนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าวต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดาํเนินงานของ
บริษทัไดก้ระทาํความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และได้แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัรับทราบ และเพือ่ดาํเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้
ใหแ้ก่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และวิธีการเพ่ือให้ไดซ่ึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

12. ให้มีอาํนาจเชิญกรรมการ ผู ้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจาํทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามท่ี

จาํเป็นหรือเห็นสมควร  
 

3. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการ

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวมจาํนวน 6 คน ดงัน้ี 
1. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายอรุณ จิรชวาลา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
4. รศ.พเิศษ เสตเสถียร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
5. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
6. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบ

กาํหนดวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561) 
กฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยหน้าท่ีและความรับผิดชอบด้านการพิจารณา

ค่าตอบแทน และดา้นการสรรหากรรมการ องคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา มดีงันี ้
1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ดัการวา่มีความเหมาะสมกบัผลงาน  เทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และมีความเป็นธรรม 

1.2 ร่วมกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ  

1.3 พิจารณากาํหนดกรอบและงบประมาณในการข้ึนเงินเดือน และโบนสัประจาํปีในภาพรวมของบริษทัฯ 
1.4 ประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจาํทุกปี 
1.5 ค่าตอบแทนประจาํปีของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  และนาํเสนอค่าตอบแทนท่ี

กาํหนดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้อนุมติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ ส่วน
ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั 

1.6 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย  ์หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหร และพนักงาน 
(ESOP)  จะตอ้งร่วมกาํหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑท่ี์เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนกังานและผูถื้อหุน้ และพิจารณาความเหมาะสม
และให้ความเห็นชอบสาํหรับกรณีท่ีมีการจดัสรรใหก้รรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มี
คณะกรรมการค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการ 
- กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา  โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาการทาํงานใหบ้ริษทัฯ 
- สรรหา และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งใหค้ณะกรรมการพิจารณา เพื่อเสนอช่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง 
นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจาํเป็น หรือเห็นสมควร  
 

4. คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1  

คน รวมจาํนวน 3 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  กรรมการบรรษทัภิบาล 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการบรรษทัภิบาล 
โดยมีนางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบกาํหนดวนัท่ี 19 มีนาคม 

2561) 
กฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ องคป์ระกอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และ

การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล มดีงันี ้
1. สอบทานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและนาํเสนอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. เสนอแนวปฏิบติั และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการนาํนโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไปดาํเนินการในเชิงปฏิบติั 
5. ติดตามงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 
นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลยงัมีหนา้ท่ีในการดาํเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลตามความจาํเป็นหรือ
เห็นสมควร  
 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ี

เป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวมจาํนวน 4 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายภาสิต  ล้ีสกลุ   กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีนายชยตุ วฒักภาคย ์ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์รเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบกาํหนดวนัท่ี         

13 พฤศจิกายน 2561) 
กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่ง ขอบเขตและ

อาํนาจหนา้ท่ี การประชุม การรายงาน และการประกาศใช ้ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มดีงันี ้
1. กาํหนดนโยบายและกรอบการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีสาํคญั

ประเภทต่างๆ เช่น ความเส่ียงในการเขา้ประมูลงาน ความเส่ียงดา้นการจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ ความเส่ียงการก่อสร้าง ความเส่ียง
ทางการเงิน และความเส่ียงดา้นบุคลากร เป็นตน้ รวมถึงใหค้าํแนะนาํแก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง  

2. วางกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายบริหารความเส่ียงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตามและควบคุมใหค้วามเส่ียงของ
บริษทัฯ โดยรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ยอมรับได ้ 

3. กาํกบัดูแล สนับสนุน ผลกัดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ และทบทวนความ
เพยีงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีสาํคญั การประเมินสถานะความเส่ียง การบริหาร
ความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดในการดาํเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ในกรณีท่ีมีเร่ืองสาํคญั
ซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว   
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5. คณะกรรมการจดัการความเส่ียงมีอาํนาจจดัตั้งคณะทาํงานเพื่อทาํหน้าท่ีดา้นบริหารความเส่ียง และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง  

6. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

6. คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 ไดพิ้จารณาอนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 1 คณะ 

คือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อทาํหนา้ท่ีวางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ดงัน้ี  

1. นายสมยั ล้ีสกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายภาสิต ล้ีสกลุ  กรรมการบริหาร 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการบริหาร 
4. นายโลห ์อิง คี   กรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร มดีงันี ้

1. วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หรือเงินปันผลประจาํปี เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยหรือไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการจดัการว่ามี
เหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน 

4. ดาํเนินการใดๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงใหค้ณะกรรมการจดัการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัทางการ
เงินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพจิารณาเห็นสมควรกไ็ด ้

อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บมอบ
อาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ่ื์นใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 
หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด) ทาํกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ีจาํเป็น
หรือเห็นสมควร 
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7. คณะกรรมการจัดการ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวน 9 คน ดงัน้ี 

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

ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 1 
ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 2 
ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
ท่ีปรึกษาสายงานบญัชีและการเงิน 

 
อาํนาจในการอนุมตัิวงเงนิของคณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 คณะกรรมการจดัการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจในการอนุมตัวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ
ปี 2558 อาทิเช่น 

เร่ือง คณะกรรมการจัดการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ 
- การตดัหน้ีสูญ 
- การเบิกเงินทดรอง 
- คา่เล้ียงรับรอง การประชาสมัพนัธ์ และการบริจาค 
- การกูย้มืเงินระยะสั้นระหวา่งบริษทัในเครือ 
- การจดัหาสินทรัพยถ์าวร (ไม่รวมท่ีดิน) 

> 10 ลา้นบาท 
5-10 ลา้นบาท 

- 
- 

50-100 ลา้นบาท 
> 4 ลา้นบาท 

≤ 10 ลา้นบาท 
≤ 5 ลา้นบาท 

> 100,000 บาท/คร้ัง 
> 50,000 บาท/คร้ัง 
≤ 50 ลา้นบาท 
≤ 4 ลา้นบาท 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ มีดงันี ้ 

1. กาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจการบริหารต่างๆ ของบริษทัฯ เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณา 
2. อนุมัติควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 
3. พิจารณาการเขา้ทาํสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือทาํให้ไดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ

นาํมาใชป้ระโยชนใ์นกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการกาํหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพ่ือทาํสัญญาดงักล่าว 
4. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้

หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 
5. ดาํเนินการจดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื การกูย้มื การจดัหาวงเงินสินเช่ือ 

รวมถึงการใหห้ลกัประกนั จาํนาํ จาํนอง คํ้าประกนั และการอ่ืนๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินใดๆ ตาม
วตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย 
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6. พิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
7. มีอาํนาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง กาํหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้าํเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน

โบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายข้ึนไป 
8. ดาํเนินการอ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือ

คณะกรรมการบริหารในแต่ละคราวไป 
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการ

ปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํท่ีผดิปกติอ่ืน 
ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมีอาํนาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการจดัการไดต้ามท่ีจาํเป็นหรือเห็นสมควร  
 

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 (1)  กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนแ์ก่บริษทัฯ จากนั้นนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติั เฉพาะกรณีการเพิ่มจาํนวนกรรมการ 
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
บริษทัฯ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคลอ้งกับเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75* ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม       

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้ก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน  ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  
3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู่ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บตาํแหน่ง  

* หมายเหตุ: คุณสมบติัดา้นการถือหุน้ของกรรมการอิสระเดิมกาํหนดไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 1 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ไดอ้นุมติัใหแ้กไ้ขการถือหุน้เป็นไม่เกินร้อยละ 0.75 

(2) การสรรหากรรมการและผุ้บริหารระดับสูงสุด  
 การสรรหากรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา
คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามลาํดบั (นาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติั เฉพาะกรณีการเพิ่มจาํนวน
กรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี    

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น
สามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้

 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะกระทาํโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานท่ีความเหมาะสม และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ืออนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดตาํแหน่งในกรณีท่ีมี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

- อนุมติัใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และมีนโยบายใหผู้บ้ริหารระดบัสูงระดบัผูอ้าํนวยการ
ฝ่ายข้ึนไปวางแผนสืบทอดตาํแหน่งของตนเอง และใหมี้การพจิารณาถ่ายทอดความรู้ในการทาํงานใหก้บัพนกังานในองคก์รท่ีมี
ศกัยภาพ ท่ีเห็นวา่สามารถแทนตาํแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุ
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- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 
 การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาโท ใหเ้ป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบติัอ่ืนๆประกอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

 ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
 มีความเป็นผูน้าํ และมีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล 
 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  
 มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ คาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดขององคก์ร  

 นโยบายการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ ให้

เป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ท่ีว่า  
“ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และในกรณีท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายในกรณี
ดงักล่าว ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
4.  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย และบริษทัร่วม  

คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมโดยมอบอาํนาจใหฝ่้าย
จดัการดาํเนินการ ดงัน้ี 

- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพือ่เป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย 
และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพื่อทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล และควบคุมการดาํเนินธุรกิจ  

- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าว พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ  
- กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูล 

และดาํเนินการใดๆ ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการ
ไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพย ์

- รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และบริษทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัของบริษทัดงักล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษทั ใหน้าํเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั
ก่อนดาํเนินการใดๆ  
 
5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ โดยไดใ้ชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
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2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่นาํความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปเปิดเผย 
หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของ
บริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงอยู่ในหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ควร
หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ขอ้กาํหนดน้ี
ใหร้วมความถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืน
ระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระทาํความผดิอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงั
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายให้กรรมการ และผูบ้ริหาร แจง้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ใหบ้ริษทัฯ รับทราบ และใหน้าํส่งสาํเนาแบบรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ท่ีได้
รายงานต่อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต่์อเลขานุการบริษทั  เพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐาน และรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั   

 
6.  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 (1)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
 

บริษทัผูส้อบบญัชี 
ค่าสอบบญัชี 

สาํหรับรอบปีบญัชี 2558 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 930,000 บาท 
บริษทัย่อย:   
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 
 
กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็ สหการ 

Talal Abu-Ghazaleh & Co.  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

3,200 โอมานเรียล 
 

300,000 บาท 
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(2)  ค่าบริการอืน่ (non-audit fee) 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีสาํหรับการสอบบญัชี ปี 2558 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  23,652 บาท 
- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั      1,376 บาท 

 
7. การปฏบิัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี  

บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการใหสิ้ทธิขั้นพื้นฐานต่อผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

ท่ีประชุมผุถื้อหุน้ สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลกาํไร เงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิดโอกาส
ล่วงหนา้ในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ การ
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ และยงัสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัทุกคน ผูบ้ริหาร 
รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และในระหว่างปี ไม่มีการ
เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด  บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 บริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (หัวขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหนา้ให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ และสามารถส่ง
ขอ้มูลใหบ้ริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบตอ้งออกตามวาระ 1 ใน 3 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุม ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ผ่านช่องทางได ้3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ทางโทรสารและทาง
ไปรษณีย ์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทั ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือมาใหบ้ริษทัฯ พจิารณาแต่อยา่งใด  

เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั ในวนัท่ี 27 มีนาคม 
2558 บริษทัฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 และเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถว้นทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ เปิดเผยในเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ และไดแ้จง้ใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้รับทราบ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 
ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนัติดต่อกนั 
ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อการพิจารณา
ของผูถื้อหุน้ 

 วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งส้ิน 9 คน กรรมการท่ี
ไม่ได้ร่วมประชุมคือ รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ (ลาการประชุมเน่ืองจากปัญหาสุขภาพ) โดยประธานกรรมการ       



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 – หนา้  65  
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารสูงสุด) และคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะ ผูบ้ริหาร ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบ
บญัชีหรือตวัแทนของผูส้อบบญัชีได้เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้ชร้ะบบบาร์โค๊ดในการ
ลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียง เพ่ือช่วยอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมไดแ้นะนาํกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ให้ท่ี
ประชุมรับทราบ ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้วิธีปฏิบติัในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงท่ีตอ้งการในการลง
มติผ่านแต่ละวาระ การดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปตามลาํดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ไดร้ะบุในหนังสือเชิญประชุม สําหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการไดมี้นาํเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการต่อผูถื้อหุน้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุ้นใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม 
โดยไดใ้หผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนสําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนไดข้อให้ใช้
บตัรลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งขอ้ซกัถามในประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุม
ผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบคาํถามและใหข้อ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม ก่อนการลงมติ
ในวาระใดๆ    

 หลงัวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถาม ขอ้คิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ท่ีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้

สามารถตรวจสอบได ้ดงัน้ี   
(1) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนซ่ึงท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ   
(2) คะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ โดยระบุอยา่งชดัเจนวา่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นจาํนวนเสียงและ

สดัส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ  
(3) รายช่ือพร้อมทั้งตาํแหน่งของกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
(4) สรุปสาระสาํคญัของขอ้ซกัถาม ขอ้คิดเห็นท่ีสาํคญั และขอ้เสนอแนะ ของผูถื้อหุน้ รวมทั้ง คาํช้ีแจงของกรรมการ

และผูบ้ริหารท่ีไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ  
บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และนายทะเบียนบริษทัมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ใน
วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงอยู่ภายในกรอบเวลาท่ีกาํหนด 14 วนันบัจากวนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ วีดีทศันแ์สดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายย่อยเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กล่าวคือ ณ วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558   
บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (free float) ร้อยละ 52.47  
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีการปฏิบติัดงัน้ี 
- เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถนาํเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเป็น

การล่วงหน้า ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 1. สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็น          
ผูพ้จิารณาคุณสมบติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบั   

- กาํหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และไม่กระทาํการ
ใดๆ ท่ีเป็นการจาํกดั ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และ    

นักลงทุนสถาบนั ทั้งน้ี บริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาดาํเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง 
อาทิเช่น กรณีเป็นขอ้ร้องเรียน จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และหาวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ือง
สําคัญและมีผลต่อผูมี้ส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่พิจารณานาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีเห็นสมควร  

- การดาํเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคบั และนาํเสนอวาระต่อท่ีประชุมตามลาํดบัในหนงัสือเชิญประชุมมีการ
แสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ โดยเฉพาะ
วาระท่ีมีความสําคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามลาํดบัวาระท่ีกาํหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายบุคคล  

- เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารแนบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุม 
และส่งหนงัสือเชิญประชุมใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั และ/หรือ 14 วนั (กรณีท่ีมีวาระท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัทุนจดทะเบียน หรือวาระอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปท่ีกฎหมายกาํหนด)   

- มีการใชร้ะบบบาร์โค๊ดนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อความถูกตอ้งและแม่นยาํในการนับ
คะแนน 

- มีบตัรลงคะแนนเสียงสาํหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในกรณี
ท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง  

- ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ และ
เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และการ
ประชุมจะดาํเนินเป็นไปตามลาํดบัวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มวาระการประชุมในท่ีประชุม  

- เพื่อป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ บริษทัฯ ได้มีการกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการ
ระหว่างกนั ท่ีมีความเขม้งวดกว่าเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดในหวัขอ้ “13. รายการระหว่างกนั” และ
ทุก ไตรมาสไดมี้การนาํเสนอสรุปรายการระหว่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวโยง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของรายการ และความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็น  

- คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช้ โดยแนบเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้บงัคบัการทาํงานเพื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางไม่ชอบ และไดเ้ผยแพร่
ระเบียบขอ้บงัคบัการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ”  
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- บริษทัฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

- บริษทัฯ ไดใ้หข้อ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง  บริษทัฯ และบท
กาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใน
กรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทาํการ ให้
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งน้ี ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์
จะแจง้เตือนกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยจดหมายอิเลค็ทรอนิคใหรั้บทราบช่วงระยะเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นเวลา 
1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี และทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะนาํเสนอ
การเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบ  
  

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษทัฯ คาํนึงถึงความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และ ตระหนกัถึงความสนบัสนุนจาก ผูมี้

ส่วนได้เสียต่างๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างกาํไรให้กับบริษทัฯ บริษทัฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหาร
และพนกังาน” เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ” เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีสาํคญัเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
 

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ เป็นดงัน้ี  
 พนักงาน  

บริษทัฯ ใหค้วามสําคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายพฒันา
พนกังานใหมี้ความรู้ ความสามารถ และมีความชาํนาญในงานท่ีตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ 
คุณภาพชีวิต และความปลอดภยัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม การปฏิบติัต่อพนกังานท่ีเป็นรูปธรรมไดแ้สดงในหวัขอ้ “9. 
โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการพฒันาพนกังาน”  

 ผู้ถอืหุ้น 
บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอ และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั มุ่งบริหารงานท่ีสร้าง

ความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ เพื่อเพ่ิมความสามารถในการดาํรงกิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
ยัง่ยืนใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยมีกาํหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิของบริษทัฯ หลงัจากหกัภาษีและ
สาํรองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คู่แข่งขัน  
 บริษทัฯ มีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ภายใตก้รอบ

กติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่
เปิดเผยหรือละเลยใหข้อ้มูลความลบัของบริษทัฯ ตกอยูใ่นมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
หรือใชว้ิธีอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือทาํใหคู่้แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 
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 ลูกค้า 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด และปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงทางการคา้อยา่ง
เคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํความลบัทางการคา้ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของทุกขั้นตอนในการทาํงาน และความสมบูรณ์ของงานท่ี
ส่งมอบเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก ลกัษณะงานของบริษทัฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี  
บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัในการฝึกอบรมพนกังานดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็น
มาตรฐาน ภายใตค้วามปลอดภยัสูงสุด   

นอกจากน้ี ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลูกคา้อยา่งสมํ่าเสมอทุกโครงการ และยนิดีท่ีจะ 
นาํชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่างๆ 
เหล่าน้ี ทาํใหล้กูคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐานเสมอ 

 คู่ค้า 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการกาํหนดแนวทางและวิธีการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการ

คดัเลือกคู่คา้ไวอ้ย่างชัดเจน มีการจัดทาํระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาท่ีโปร่งใส และมี
ขั้นตอนท่ีตรวจสอบได้ และเพื่อให้แน่ใจถึงการไม่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร จดัทาํหนงัสือยืนยนัความเป็นอิสระของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ 
เป็นประจาํทุกปี 

 เจ้าหนี ้ 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด  และมีการปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงด้านการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชาํระค่าสินคา้และบริการ แต่ละปีจะมีการจัดให้เจ้าหน้ีสถาบนั
การเงินเขา้เยีย่มชมไซทโ์ครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือโครงการ เพื่อรับทราบความคืบหนา้ของโครงการ  และมีการ
จดัประชุมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพื่อร่วมกนัทบทวน และ
พิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพือ่การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน  

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิ์  
 บริษทัฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการออกแบบ การใชง้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํ “นโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั้ งแต่ปี 2556 เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั เป็นไปอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คงปลอดภยั และ
สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชง้านในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้ง และการคุกคามจากภยั
ต่างๆ  นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการจดัทาํ “ขั้นตอนการดาํเนินการเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบติักบัระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (IT Contingency Plan)” เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกนัความเส่ียง และแกไ้ขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 การละเมดิสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 

รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพ้กิาร และการจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงอีกดว้ย 
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 สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมี

นโยบายจดัสรรงบประมาณประจาํปีเพือ่ใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว  และส่งเสริมใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาชุมชน   กิจกรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและชุมชนใน
ปี 2558 ปรากฏในหวัขอ้ “11. ความรับผดิชอบต่อสงัคม”  

 ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ได้ประกาศนโยบายใหม่ด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและความ

รับผิดชอบต่อสังคม เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2558 ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบูรณาการเคร่ืองมือการบริหารจดัการเพ่ือก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรม
ดา้น HSE ควบคู่ไปกบัคุณภาพผลิตผลและการบริการแก่ลูกคา้ สวสัดิภาพของพนกังาน รวมทั้งประชาชนโดยรวม อยา่งย ัง่ยืน ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีบริษทัฯ ยดึมัน่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการบริหารและการจดัการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผูบ้ริหารทุกคนตอ้งเป็นผูน้าํ และถือเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารและจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
สาํหรับมาตรฐานการบริหารงานท่ีมีคุณภาพสากล โดยบริษทัฯ ไดผ้า่นการตรวจเพื่อรักษาใบรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ใน
เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2558 ตามลาํดบั โดยไดผ้า่นการต่ออายใุบรับรองดงักล่าว แลว้    

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ดาํเนินการตามมาตรฐาน ISO 
9001:2008 อย่างเคร่งครัด  ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งโดยคณะติดตาม
ตรวจสอบภายในระบบบริหารคุณภาพของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกัด เอง และโดยบริษทัผูใ้ห้การรับรองระบบ
บริหารคุณภาพซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ปีละ 2 คร้ัง เพื่อกาํกบัดูแลให้มีการดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อยา่งต่อเน่ือง  

2. บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งสายงานใหม่ข้ึน โดยผนวกฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพ และฝ่าย
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมเป็นสายงานบริหารคุณภาพส่วนกลาง รายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตาม
ขอ้กาํหนดของสัญญาโครงการ   
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ในปี 2558 บริษทัฯ  มีชัว่โมงการทาํงานรวมทุกโครงการทั้งส้ิน 5,962,376 ชัว่โมง เทียบกบั ปี 2557 ซ่ึงมีชัว่โมง
การทาํงาน 2,527,221 ชัว่โมง เพ่ิมข้ึน 135.93 % และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีชัว่โมงการทาํงานรวมทุกโครงการ 652,662 
ชัว่โมง เทียบกบัปี 2557 ซ่ึงมีชัว่โมงทาํงาน 1,609,780  ชัว่โมง ลดลง 59.46% รวมเป็นชัว่โมงทาํงานทั้งส้ิน 6,615,038 ชัว่โมง เทียบ
กบัปี 2557 ซ่ึงมีชัว่โมงการทาํงานรวม 4,137,001 ชัว่โมง เพิ่มข้ึนถึง 59.9 % ตลอดทั้งปี 2558 เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 1 คร้ัง คิด
เป็นสถิติ  LTIF ในปี 2558 เท่ากบั 0.15 รายต่อลา้นชัว่โมง เทียบกบัปี 2557 เท่ากบั 0.24 รายต่อลา้นชัว่โมง  

3. ในโอกาสท่ี บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดร่้วมกนัปฏิบติังาน จนประสบความสาํเร็จ ในการทาํงาน
อยา่งปลอดภยั  ไม่มีอุบติัเหตุขั้นหยดุงาน ครบ 5,000,000 ชัว่โมง เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การมอบของท่ีระลึก 
เป็นการขอบคุณในความร่วมมือ ของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  

4. มีการรณรงค ์ใหพ้นกังานทุกโครงการของบริษทัฯ ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั จนประสบความสาํเร็จ บรรลุ
เป้าหมายแห่งความปลอดภยั จึงไดมี้การจดังานสงัสรรคเ์พ่ือขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุน้จิตสาํนึกดา้นความปลอดภยัอาชีวอ
นามยัและส่ิงแวดลอ้มข้ึน เช่น  

- โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความสําเร็จในการทาํงานอย่างปลอดภยัครบ 4  
ลา้นชัว่โมง เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 จึงไดรั้บมอบประกาศนียบตัรจากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และบริษทั วอเล่ยพ์าร์สันส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

     
 

- โครงการบางจากไบโอดีเซลแห่งท่ี 2 ได้ประสบความสําเร็จในการทาํงานอย่างปลอดภยัครบ 800,000 
ชัว่โมง  เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 จึงได ้มอบของท่ีระลึก เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ ของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  
 

        
 

5. บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมและฝึกการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ท่ีสาํนกังานใหญ่ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 โดย
ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขตบางเขน มีพนกังานบริษทัฯ ท่ีปฏิบติังาน อยู่ในอาคารสํานกังาน 
บริษทัฯ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เขา้ร่วมการอบรม และฝึกภาคปฏิบติั รวมทั้งส้ิน 54 คน 
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6. จดัใหมี้การตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์ป้องกนั และระงบัเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั
แบบอตัโนมติั ไดแ้ก่ ระบบท่อนํ้ าดบัเพลิง ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั ทางหนีไฟฉุกเฉิน ตลอดจน 
เตรียมจุดรวมพลไวใ้นกรณีฉุกเฉิน รวม 3 จุด  

7. จดัใหมี้การอบรม ช้ีแจงแผนฉุกเฉิน และซอ้มอพยพหนีไฟตามกฎหมาย  เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 โดยมี
ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีทาํงานอยูใ่นอาคารสาํนกังาน ร่วมการฝึกซอ้มทุกคนรวมทั้งนายภาสิต  ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารได้
ร่วมการซอ้ม ในฐานะผูบ้ญัชาการ ภาวะฉุกเฉินดว้ย  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การอบรมผูบ้ริหารและพนักงานในหลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัสูตร
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ดงัต่อไปน้ี 

8.1 หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัฯ เม่ือวนัท่ี 12-13 พฤษภาคม 2558 มีผูเ้ขา้รับการอบรม
จาํนวน 17 คน 
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8.2 หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร จาํนวน 2 รุ่น เม่ือวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2558 มีผูเ้ขา้อบรม 
จาํนวน 17 คน และวนัท่ี 21-22 กนัยายน 2558 มีผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 36  คน 

 

   
 

8.3 หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 มีผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 28 คน 

                
 

8.4 หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน จาํนวน 3 รุ่น เม่ือวนัท่ี 25-26 มิถุนายน 2558 มีผูเ้ขา้
อบรมจาํนวน 15 คน วนัท่ี 15-16 ตุลาคม 2558 มีผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 42  คน และวนัท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2558 มีผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 
32  คน 

 

    
 

8.5 หลกัสูตรความปลอดภยัในการควบคุมการใช ้ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัป่ันจัน่ และผูเ้กาะยึดวสัดุการยกด้วย
เครน จาํนวน 2 รุ่น เม่ือวนัท่ี 26-27 มิถุนายน 2558 มีผูเ้ขา้อบรม จาํนวน 2 คน และเม่ือวนัท่ี 28-29 สิงหาคม 2558 มีผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 
20 คน  
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 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯ มีการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยห้ามติดสินบนหรือรับสินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม (ทั้งในรูปเงินสด ส่ิงของ และผลประโยชน์  อ่ืนใด)  เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทั้งของบริษทัฯ บริษทัย่อย ทั้งต่อ
ตนเอง ญาติสนิท  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เป็นตน้  

 แนวปฏบิติัการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษทัฯ มีช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ร้องเรียนกรณีเก่ียวกบัการทุจริต และ

มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการมอบหรือรับของกาํนลั ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด การเล้ียงรับรอง หรือค่าใชจ่้ายท่ีเกินขอบเขตจาํกดั 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ และแนวทางปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง การใหเ้งินบริจาคท่ีตอ้งดาํเนินไปอย่างโปร่งใส 
เป็นธรรม ภายใตก้ฎระเบียบ และขั้นตอนปฏิบติัของบริษทัฯ 

 ช่องทางทีผู้่มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
 บริษทัฯ จดัช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสใดๆ เก่ียวกบัการทาํผิดกฎหมาย ความถกูตอ้งของ

รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผดิจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืนๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาหรือเกิดความ
เสียหายต่อบริษทักบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง 
ทางอีเมล ์(E-mail Address) : chairman.auditcom@trc-con.com หรือเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

(www.trc-con.com) และClick ท่ี Icon “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ” 
 ทางโทรสาร  : +66 2022 7788 
 ทางไปรษณีย ์  : ประธานกรรมการตรวจสอบ 
         บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TRC) 
          เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
        กรุงเทพมหานคร 10220 

2. ติดต่อผา่นเลขานุการบริษทั  
 ทางอีเมล ์(E-mail Address) :  ounruen@trc-con.com 
 โทรศพัท ์   : +66 2022 7777 
 ทางโทรสาร  : +66 2022 7788 
 ทางไปรษณีย ์  : เลขานุการบริษทั 
       บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) (TRC) 
         เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
      กรุงเทพมหานคร 10220 

3. ติดต่อผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายงับริษทัฯ 
 

สาํหรับช่องทางท่ี 2 และ 3 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียน และนาํเสนอทุกขอ้ร้องเรียนต่อ
ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะรับเร่ืองร้องเรียน เพื่อสอบสวน รวบรวมขอ้มูล เอกสาร และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัต่อไป บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็ขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั และไดก้าํหนดขั้นตอนการรับ
เร่ืองและการสอบสวนซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น  
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สาํหรับพนกังานบริษทัฯ พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษทัฯ ไดมี้กระบวนการในการ
จดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียน เพื่อพิจารณาวา่เร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียนเขา้ข่ายเป็นเร่ืองท่ีอาจะเป็นการกระทาํผิดหรือไม่ และอยู่
ในความรับผดิระดบัไหน เพื่อท่ีจะไดก้าํหนดบทลงโทษสาํหรับการกระทาํผดินั้นๆ ไดอ้ยา่งเป็นธรรม และถกูตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงาน สามารถส่งขอ้ร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดงัน้ี 

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 
2. การร้องทุกข ์ผา่นหวัหนา้งานตามลาํดบัชั้น ซ่ึงระบุในกฎระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงาน 
โดยบริษทัฯ จะมีการรวบรวม นาํเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะ ท่ีพิจารณาแลว้ ว่ามีความสําคญัหรือตอ้งมี

การดาํเนินการใดๆ ต่อคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนในเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจาํปีของบริษทัฯ เพื่อสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบาะแส บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็ขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั และไดก้าํหนดขั้นตอนการ
รับเร่ืองและการสอบสวนซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยเท่านั้น โดยฝ่ายจดัการจะเป็นผูร้วบรวม 
ขอ้ร้องเรียน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพือ่พจิารณาต่อไป 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ี

เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย (อาทิเช่น ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) มีความเท่าเทียมกนั และ
น่าเช่ือถือ 

 โครงสร้างผู้ถอืหุ้น 
 บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ในรายงานประจาํปี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

โดยโครงสร้างผูถื้อหุ้นได้แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูหุ้้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยไวอ้ย่าง
ครบถว้นชดัเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้อ่ืนดว้ย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ

ไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัคา่ตอบแทนและโบนสักรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกาํหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน  เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั  

 การรายงานการมส่ีวนได้เสีย และการรายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัทาํแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและพนกังานเป็นประจาํทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี) และใหเ้ลขานุการบริษทันาํเสนอรายงานดงักล่าวต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัใน
การกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 
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 ในปี 2558 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการซ้ือขายหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้น  
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 57(1) 

จาํนวนหุ้น
ได้มา 

ระหว่างปี(2) 

จาํนวนหุ้น
จาํหน่าย
ระหว่างปี 

จาํนวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 58 
(ทุนชําระแล้ว 

565,345,762 บาท) 

หุ้น ร้อยละ 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 4,377,600 

(ในนามนางไพจิตร)
2,594,400 (5,500,000) 1,472,000 0.033

  828,567,664
(ในนาม 

บจก.เคพีเค (1999))(3)

306,173,916 - 1,134,741,580 25.090

รวม   1,136,213,580 25.123
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
1,573,332 1,893,333 - 3,466,665 0.077

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

2,546,664 2,136,666 - 4,683,330 0.104

4. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- 2,250,000 - 2,250,000 0.050

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 600,000 1,650,000 - 2,250,000 0.050

6. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร 

22,051,360 11,484,538 (28,000,000) 5,535,898 0.122

7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

600,000 1,425,000 (900,000) 1,125,000 0.025

8. นายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

600,000 1,650,000 (1,800,000) 450,000 0.010

9. นายโลห์ อิง คี 
(เขา้เป็นกรรมการ 17 มี.ค. 58) 

กรรมการ 167,352
(ณ 17 มี.ค. 58) 

501,023 - 668,375 0.015

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ผูอ้าํนวยการ
สายงานปฏิบติัการ 1 

- 1,650,000 (675,000) 375,000 0.008

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ผูอ้าํนวยการ
สายงานปฏิบติัการ 2 

360,000 1,385,000 (380,000) 750,000 0.017

12. นายชยตุ วฒักภาคย ์ ผูอ้าํนวยการ
สายงานบริหารองคก์ร 

- - - - -

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และ
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

และเลขานุการบริษทั 

500,000 1,375,000 - 1,875,000 0.041

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 220,000 1,200,000 (770,000) 650,000 0.014

รวมการถอืหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

กรณรีวมการถือหุ้นโดยบจก. เคพเีค 1999
กรณไีม่รวมการถอืหุ้นโดยบจก. เคพเีค 1999  

1,160,292,848
25,551,268 

25.654
0.565 
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หมายเหตุ:  (1) จาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คิดจากมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้0.125 บาท  
(2) การไดม้าของหุ้นขา้งตน้รวมหุน้ปันผลของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย (ESOP-W2) แลว้ 
  (3) บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 55 

  
 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย
มอบหมายใหน้ายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และนางสาวอุน่เรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุน
สมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 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 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์
+66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com   

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

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

ในปี 2558 บริษทัฯ มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯ ใหแ้ก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส่ื้อขา่ว ใน
รูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

1. การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับผลประกอบการปี 
2557 และไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2558  

2. นายภาสิต ล้ีสกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหส้มัภาษณ์รายการโทรทศันแ์ละส่ือต่างๆ เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และใหข้อ้มูลบริษทัฯ กบันกัวิเคราะห์
หลกัทรัพยใ์นงาน Road Show ต่างๆ ดงัน้ี 

โทรทศัน์:   - ช่อง Money Chanel 
    - ช่อง Sping news  
หนงัสือพมิพ:์  - ฐานเศรษฐกิจ 
    - ขา่วหุน้ 
    - กรุงเทพธุรกิจ 
    - มติชน 
สาํนกัข่าวออนไลน:์ - E Finance 
    - หุน้อินไซต ์
งาน Road Show:  
- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์   

เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน่ กรุงเทพมหานคร 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 – หนา้  77  
 

- งาน SET Thai Corporate Day 2015 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์ดีบี
เอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ณ โรงแรมโฟร์ซีซัน่ กรุงเทพมหานคร 

- งาน Thailand Infrastructure & REIT Conference 2015 จดัโดยบริษทั หลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) 
จาํกดั ท่ีโรงแรมโฟร์ซีซัน่ กรุงเทพมหานคร 

- งาน Road Show จดัโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีประเทศสิงคโปร์ 
- งาน RHB Signature Conference on Infrastructure จดัโดยบริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) ท่ีจงัหวดัภูเกต็ 
3. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์” อาทิเช่น บท

วิเคราะห์หลกัทรัพย ์TRC ท่ีออกในปี 2558  ข่าวของบริษทัฯ และบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในส่ือหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร วิดีทศันก์าร
ใหส้ัมภาษณ์ของผูบ้ริหารผา่นรายการโทรทศัน์และการเป็นวิทยากรในงานต่างๆ  การนาํเสนอขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day 
และการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2558  

4. การเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพยต่์างๆ เขา้พบผูบ้ริหาร (Company Visit)  ดงัน้ี 
รายช่ือบริษทัหลกัทรัพย์ทีม่า Company Visit บริษทัฯ 

- บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพลิ เวลธ์ จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้จาํกดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เมยแ์บงก ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

- Leading Assets United LTD 
- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซียพลสั จาํกดั 
- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

 

 งบการเงนิ และผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จาํกดั วา่จา้งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2542 และ

ปี 2550 ตามลาํดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 
ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ

บริษทัฯ ทั้งดา้นการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมของบริษทัฯ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผล
การดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 
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 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายกาํกบัดูแลกจิการ  
 ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวน ปรับปรุงแกไ้ข และอนุมติัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายฉบบั

ปี 2557 และไดท้าํการประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานภายในองคก์รรับทราบอยา่งทัว่ถึง ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายทบทวนวิสยัทศัน์ และ
พนัธกิจของบริษทัฯ อยา่งนอ้ยทุกๆ 5 ปี 

 โครงสร้าง และคุณสมบัติของกรรมการ 
กรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่า

ดว้ยบริษทัมหาชน มีความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีการจาํกดัเร่ืองเพศ บริษทัฯ มีการ
แยกตาํแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั และโครงสร้างกรรมการประกอบดว้ย
กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงทาํให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงาน 
 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใส โดยผา่นการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม และบริษทัฯ มีนโยบายในการกาํหนดให้
กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการ ในกรณีท่ีไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน    

 การแยกตําแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
 ประธานกรรมการบริษทั ไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยไดแ้ยกบทบาทหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบในการกาํกบัดูแลและบริหารไวช้ดัเจน รายละเอียดหนา้ท่ีความรับผดิชอบแสดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 
 บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด คือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 การดาํรงตําแหน่งของกรรมการในบริษทัอืน่ 
 ไม่มีกรรมการท่านใด ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนเกินกว่า 5 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอ่ืนแสดงไวใ้นหัวขอ้ประวติัของ 
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 บริษทัฯ มีการจดัทาํส่ือวีดีทศัน์แนะนาํบริษทัฯ และส่ือวีดีทศันโ์ครงการขนาดใหญ่ท่ีสาํคญั เพื่อใชใ้นการแนะนาํ

บริษทัฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงส่ือวีดีทศันแ์นะนาํบริษทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ในหนา้แรกของเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
และมีการจดัเตรียม Slide Presentation แนะนาํธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนาํเสนอใหก้บักรรมการท่ีเขา้รับ
ตาํแหน่งใหม่ รวมทั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มูลแนะนาํบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย   

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงยดึตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  และสําหรับการประเมินปี 2558 บริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบฟอร์มล่าสุดท่ีออกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยไดมี้การเพิ่มขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาในบางหัวขอ้ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน และช้ีแจงถึง
รายละเอียดในการประเมิน ซ่ึงแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หวัขอ้ใหญ่ๆ คือ  

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
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3. การประชุมคณะกรรมการ  
4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ                                                                                  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    
นอกจากนั้นแลว้ ในปี 2558 ยงัไดมี้การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไดน้าํเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

ทั้งน้ี ไดส้รุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดย่อย และกรรมการเป็น
รายบุคคลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหก้รรมการทุกท่านไดรั้บทราบ และนาํผลประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปรับปรุงต่อไป สาํหรับในปี 2558 คะแนนการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะอยูใ่นระดบัเกินกว่าร้อยละ 90 หรืออยูใ่นระดบั 
“ดีมาก”   

 การประเมนิผลการปฏบิัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบติังาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และให้นาํเสนอผลการประเมินต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติัค่าตอบแทนในแต่ละปี 

 ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระทาํผิดกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    

 คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึง จากคณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการท่ี

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ งข้ึนเพื่อทาํหน้าท่ีพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมาย จาํนวน 7 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการจดัการ โดยให้คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอาํนาจสั่งการใหฝ่้ายจดัการเขา้ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือ
จดัทาํรายงานเสนอ และ/หรือว่าจา้งท่ีปรึกษาเพือ่ใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้าํหนดสัดส่วนการถือหุน้ของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเขม้กว่า
เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 1    

 ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้่าจา้งตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีปฏิบติังาน
ดา้นการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เอง เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอิสระในการทาํงาน ผูต้รวจสอบภายในมี
สายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหาร เพื่อท ําหน้าท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน
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กรรมการบริหารและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารในปี 2558 มีการประชุม 2 คร้ัง เพื่อพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนและโบนสัของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยในภาพรวมสําหรับปี 2557 และ 2558 พิจารณาเงินเดือนปี 2558 และโบนัสปี 2557 ของประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  และพิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยคุณสมบติัของคณะกรรมการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสอดคลอ้ง
กบัการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ  

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน  เพื่อทาํหนา้ท่ี    

กาํกบัดูแลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2558 มีการประชุม 1 คร้ัง เพื่อรับทราบแผนและสรุปผลการดาํเนินงาน 
CSR ปี 2558 กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเร่ืองนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และนโยบายการดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ รับทราบผลการประเมินระดับการพฒันาความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียนไทยจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2558 และรับทราบ
หลกัเกณฑ ์CGR 2015 ท่ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ/ ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพื่อทาํหนา้ท่ี

ดา้นการบริหารความเส่ียง ในปี 2558 มีการประชุม 2 คร้ัง เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมติัแผนบริหารความเส่ียง 
และจดัทาํรายงานประจาํปี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหาร 
 ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัได้ตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 คน  เพื่อทาํหน้าท่ีวางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษทัฯ เพ่ือนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัในการพจิารณาและอนุมติัและเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการในภาพรวมใหก้บัคณะกรรมการจดัการ 

 คณะกรรมการจัดการ  
 คณะกรรมการจดัการประกอบด้วยกรรมการ ผูบ้ริหารและผูช้าํนาญการ ทั้งน้ีประธานกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ป็น

สมาชิกในคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการทาํหน้าท่ีดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในเร่ืองทัว่ๆ ไป (day-to-day 
operation) และเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการจดัการจะประชุมทุกๆ วนัองัคาร
สปัดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํกบัดูและและติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ยา่ง
คล่องตวัและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพือ่ความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน   

 เพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน เกิดระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการบงัคบัใช ้“คู่มือ
อาํนาจอนุมติัและดาํเนินการ” เพื่อใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนกังานทุกคนในองคก์ร กาํหนดระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจอนุมติัในแต่ละระดบั อีกทั้งเป็นการกระจายอาํนาจจากระดบัสูงลงสู่ระดบัล่าง เพื่อใหก้ารปฏิบติังานคล่องตวั 

และรวดเร็ว และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงคู่มืออาํนาจและดาํเนินการในปี 2552 ปี 2554-2555 และปี 2557-2558 เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 – หนา้  81  
 

 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี

ท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะจดัทาํรายงานความรับผดิชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินเป็นประจาํทุกปี เพือ่แสดงในรายงานประจาํปี   

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหน้าท่ีจดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีเช่นกนั 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายใหก้รรมการทุกคนตอ้งจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจาํทุกปี และทุก
คร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะการมีส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งจดัทาํหนงัสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี  และมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บริษทันาํเสนอสาํเนารายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 แผนสืบทอดตําแหน่ง  ปรากฏในหวัขอ้การสรรหาผูบ้ริหารสูงสุด ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัได้
แต่งตั้งนายภาสิต ล้ีสกุล เป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารแทนนายสมยั ล้ีสกุล โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2558 ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายแผนสืบทอดตาํแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่า       
นายภาสิต ล้ีสกลุ มีคุณสมบติัเป็นไปตามแผนการสืบทอดตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย 
- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  1  คน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ    4  คน 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     4  คน 

 การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 บริษทัฯ มีการแยกตาํแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั อีกทั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงทาํใหเ้กิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนาํเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสักรรมการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเพื่ออนุมติั และนาํเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารต่อท่ีประชุมกรรมการเพื่ออนุมติั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
ขอ้มูลผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา  ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยูใ่นรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั  ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
กาํหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริม สนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน โดยทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนเขา้
รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) สํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย สมาคม
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ส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานาํมาปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

สาํหรับผูบ้ริหารนั้น บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบติัการสาํหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่ง
เป็นทางการอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิผูมี้ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้กบัผูบ้ริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารทุก
ระดบั ทั้งจากสาํนกังานใหญ่ และไซทง์านต่างๆ สอบถาม แนะนาํ และใหค้วามเห็นในท่ีประชุม   

เลขานุการบริษทัจะนําเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์การ
สมัมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานขา้งตน้ต่อคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการไดส้นบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรการอบรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนก์บั
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การอบรมหลกัสูตรสาํหรับกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
การเขา้ร่วมสัมมนาท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
เป็นตน้  

ดว้ยบริษทัฯ เล็งเห็นความสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารจดัการความเส่ียง ในปี 2558 ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตร 
“Risk Management” โดยว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือเขา้มาอบรมสาํหรับผูบ้ริหารเพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ 
ต่อไป  

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหนา้ทุกปี 

โดยมีกาํหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการประชุมในวาระ
พิเศษเพิ่มตามความจาํเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผูบ้ริหารการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ มีหนา้ท่ีสรุปประเด็นเร่ืองใน
วาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียใดๆ ในเร่ืองท่ี
พิจารณา ประธานท่ีประชุมจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมในงานท่ีตนมี
ส่วนไดเ้สีย เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาํหนงัสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบเพื่อส่งใหก้รรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการก่อนวนัประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเกบ็เอกสารเก่ียวกบั
การประชุม และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอโดย
เฉล่ียไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจาํนวนคร้ังของการประชุมและ
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและการรมการชุดยอ่ยแต่ละคน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป ในปี 2558 ไดมี้การจดัประชุม
ระหว่างคณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม 2558 และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกนักบัผูส้อบบญัชี 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมจาํนวน 1 คร้ัง 
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 เลขานุการบริษทั 
 ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวอุน่เรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

เป็นเลขานุการบริษทั เพื่อทาํหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทาํหนงัสือเชิญประชุม ดูแลและจดัการ
ประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม และใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้การตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาสู่ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืน และมีความเช่ือมัน่ว่าธุรกิจ

เจริญกา้วหนา้ไดอ้ย่างมัน่คง ตอ้งมีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดาํเนิน
กิจกรรมภายใน และภายนอกองคก์ร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกั
จริยธรรม และการจดัการท่ีดี ทั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดพนัธกิจขององคก์รใหมี้การดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้มาตรฐาน
ความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน และมัน่คง และยงัมีความเช่ือต่อพนักงานว่า 
พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร จึงไดมี้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การส่งพนกังานเขา้อบรมภายนอก 
และจดัการอบรมภายใน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ประกนัสังคม เคร่ืองแบบพนกังาน การตรวจสุขภาพประจาํปี ฯลฯ และการส่งเสริม
ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบาํเพญ็ประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  
 
 ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process) 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าขององคก์รตามแนวทางความย ัง่ยืน และมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง หรือพฒันา
กระบวนการบริหารจดัการวิธีปฏิบติัต่างๆ โดยบริษทัฯ มีความใส่ใจในเร่ืองของความถูกตอ้งโปร่งใสของกระบวนการในการดาํเนิน
ธุรกิจ เร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การจา้งงาน การก่อสร้าง จนสําเร็จตาม
สญัญา และส่งมอบงาน 

บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงผลกระทบอนัอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม และส่ิงแวดลอ้ม จากกระบวนการเขา้ก่อสร้าง
งานท่ีบริษทัฯ ได้รับจากการประมูล โดยบริษทัฯ จะเขา้ไปให้ความรู้ในพื้นท่ีนั้ นๆ เพื่อให้เจ้าของพื้นท่ีเขา้ใจถึงนโยบาย การ
ดาํเนินการของโครงการ ตลอดจนการเร่ิมตน้ - จนส้ินสุดโครงการ โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่จะไดรั้บ ทั้งน้ี 
อาจจะเขา้ไปช่วยชดเชยรายไดอ้นัเกิดจากผลกระทบท่ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่างดาํเนินการ ก็จะ
เขา้ไปช้ีแจงและช่วยดาํเนินการแกไ้ขในทนัที และหากตอ้งการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ กส็ามารถร้องเรียนไดโ้ดยตรงกบับริษทัฯ  และ
หลงัจากไดด้าํเนินก่อสร้างเสร็จแลว้ บริษทัฯ จะทาํการปรับภูมิทศันต์่างๆ ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป  

1. นโยบายภาพรวม และการดาํเนินงาน 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้

มาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน และมัน่คง โดยในปี 2558 ไดมี้การ
ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “ขอ้มูลบริษทั” เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติ
ปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยการคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติั
ของบริษทัฯ ความมีจริยธรรม ความยติุธรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื   

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ของแนวทางความรับผดิชอบของกิจการท่ี
จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
บริษทัฯ มีการกาํหนดขอ้พึงปฏิบติัท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ใน

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน ฉบบัปี 2558 ในหมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่คา้หมวดท่ี 6 ขอ้พึง
ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ และหมวดท่ี 7 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
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2.   การต่อต้านการทุจริต 
ขอ้พึงปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสในเร่ืองดงักล่าว ปรากฏ

ดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2558  หมวดท่ี 10  
ทั้งน้ี ในปี 2558 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่อยา่งใด  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติั
ระหวา่งเพศ มีการวา่จา้งคนพิการทางการไดย้นิ มาเป็นพนกังานประจาํ การจา้งงานโดยไม่กาํหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง   

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน แรงงาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏดงั

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2558 หมวดท่ี 1 ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ และหมวดท่ี 2 ขอ้พึงประพฤติ
ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน  

แนวทางปฏิบติัดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
รูปธรรมปรากฏในหวัขอ้ “10. การกาํกบัดูแลกิจการ”  

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัยิ่งถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความตอ้งการ 

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัอย่างยิ่งยวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและ
พนกังาน หมวดท่ี  4  ขอ้พึงปฏิบติัต่อลกูคา้ 

บริษทัฯ มีการสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจาํทุก 6 เดือน โดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
ซ่ึงแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 10 หวัขอ้ คือ 1. การใหข้อ้มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อส่ือสาร  3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนุน 
4. การประสานแกไ้ขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกตอ้งตามความตอ้งการ 7. มุ่งเนน้ความ
ปลอดภยัระหว่างการปฏิบติังาน  8. มุ่งเนน้การปฏิบติังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 9. การใหบ้ริการหลงัส่งมอบ และ       
10. ราคา  ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกคา้จะถูกนาํเสนอต่อฝ่ายจดัการ เพื่อรับทราบ และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6.-7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
บริษทัฯ มีนโยบายให้ความสําคญักับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดัง

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน หมวดท่ี  8 ขอ้พึงปฏิบติัต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหน่ึงของ

งานเสมอ เน่ืองจากลกัษณะงานของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบังานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลงังาน และปิโตรเคมี  ซ่ึงความ
ปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหว่างการก่อสร้าง และหลงัการส่งมอบงานเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่ง  นอกจากนั้น
แลว้ บริษทัฯ ยงัมีความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลถึงชุมชนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง  

บริษทัฯ จะมีการประชาสัมพนัธ์เผย แพร่ความรู้ และทาํความเขา้ใจกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงถึงผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการเป็นระยะๆ  ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ ระหว่างดาํเนินโครงการ จนกระทัง่ส่งมอบงาน ดว้ยรูปแบบการ
ส่ือสารต่างๆ ข้ึนกบัสถานการณ์ และลกัษณะโครงการ  
 8.  การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR - ไม่มีขอ้มูลสาํหรับหวัขอ้น้ี – 
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2. การดําเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี
วา่การดาํเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัสาํคญั  

 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process)  
ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี      

1) กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ เป็นกิจกรรมท่ี  
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั จดัข้ึน โดยใหพ้นกังานของบริษทัฯ ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ เพื่อใชใ้นการ
จดัทาํส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่นอ้งๆ นกัเรียนผูพ้กิารทางสายตา ซ่ึงครูผูส้อนสามารถใชป้ฏิทินท่ีไดรั้บจากการบริจาคสร้างเป็นส่ือ
การเรียนการสอนใหเ้หมาะกบัการเรียนในแต่ละวิชา 

   
 

2) กิจกรรมรําลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ เน่ืองจากวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ของทุกปี เป็นวนั
ทหารผา่นศึก มีดอกป๊อปป้ีสีแดงเป็นสญัลกัษณ์แทนทหารผา่นศึก เพื่อเป็นการเตือนใจใหร้ะลึกถึงเลือดสีแดงของทหารท่ีไดเ้สียสละ
เพื่อประเทศชาติ และนบัเป็นโอกาสอนัดีท่ีประชาชน รวมถึงพนกังานของบริษทัฯ จะไดแ้สดงความรําลึกถึง และช่วยเหลือทหาร
ผา่นศึก และครอบครัว ดว้ยการจดัจาํหน่ายดอกป๊อปป้ี ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของทหารผา่นศึกผูก้ลา้หาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการ
รําลึกถึงคุณงามความดี และวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ โดยรายไดท้ั้งหมดไม่หักค่าใชจ่้ายใดๆ สมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก 
แก่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผา่นศึก  

3) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนกังาน และบุคคลทัว่ไปใหก้บัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี โรงพยาบาลราชวิถี ณ 
บริษทัฯ กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมท่ีทาํทุกเดือนกุมภาพนัธ์ต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551 จึงถึงปัจจุบนั และในปีน้ี เน่ืองในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้ง 61 ปีของบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ทางโรงพยาบาลฯ ไดรั้บโลหิตจาํนวน 53 ถุง  

   



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 2 – หนา้  87  
 

4) การสนบัสนุนเคร่ืองด่ืมในกิจกรรมละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่มสัยดิใน ตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอจะ
นะ จงัหวดัสงขลา 

   
      

5) กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี 2558 จดักิจกรรมการจาํหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์ โดยเงินรายได้
จากการจาํหน่ายดอกมะลิ ทางบริษทัฯ นาํไปสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะหชุ์มชนเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบความทุกขย์ากเดือดร้อน 
และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เดก็ และเยาวชนผูย้ากจน และขาดแคลนทัว่ประเทศ อีกทั้งยงัจดักิจกรรม Write for Mom โดยให้
พนกังานเขียนการ์ดซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูจ้ดัทาํข้ึนใหพ้นกังานท่ีสนใจ เขียนการ์ดถึงแม่ และจดัส่งการ์ดพร้อมดอกมะลิใหโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย เพือ่เป็นการสนบัสนุนใหค้รอบครัวของพนกังานไดรู้้สึกใกลชิ้ดกนัมากข้ึน 

   
6) บริษทัฯ ร่วมสนบัสนุนการแข่งขนัเรือประมงพื้นบา้น (การแข่งขนัเรือไฟเบอร์ คร้ังท่ี 1) ประจาํปี 2558 โดยการจดั

กิจกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงค ์เพื่ออนุรักษป์ระเพณีอนัดีงาม และการสร้างสัมพนัธ์ ความรัก ความสามคัคีใหก้บัคนในชุมชนอีก
ดว้ย ทั้งน้ี  ไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนัออกเป็น 3 รุ่น ประกอบดว้ย เรือไฟเบอร์ยาว 7 เมตร 6.8 เมตร และ 6 เมตร ณ ชายหายตล่ิงชนั 
ตาํบลตล่ิงชนั อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา  

7) บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทาํธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และคืนกาํไรกลบัสู่สังคม โดยเร่ิมจากคนใกลต้วั คือพนักงานของ
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํโครงการสู่บา้นเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นโครงการ CSR ระยะยาวซ่ึงบริษทัฯ ริเร่ิมข้ึนในปี 2555 และไดเ้ร่ิมดาํเนินการอยา่ง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา วตัถุประสงคข์องโครงการ เพือ่ช่วยฟ้ืนฟ ูพฒันาสงัคม และชุมชนท่ีเป็นบา้นเกิดของพนกังาน  

 โดยในปี 2558 บริษทัฯ ไดมี้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงชุมชนบา้นเกิดของพนกังานเพ่ือใชเ้ป็น

สาธารณะประโยชน ์2 โครงการ ดงัน้ี 
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 -  โครงการจดัสร้างเคร่ืองกรองนํ้ าใหก้บั แก่ใหก้บัชาวบา้นวดัหนองสระ เน่ืองจากประปาหมู่บา้นมีสารเคมีเจือปน
อยูไ่ม่สามารถใชใ้นการบริโภคได ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัสร้างเคร่ืองกรองนํ้ าใหช้าวบา้นเพื่อใหมี้นํ้ าท่ีสะอาดไดใ้ชอุ้ปโภคภายในหมู่บา้น
จาํนวน 96 ครัวเรือน พร้อมกันน้ี ได้ทาํการมอบอุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก และหนังสือให้กับโรงเรียนบา้นสระละมาน จังหวดั
นครสวรรค์    

 
- โครงการก่อสร้างงานเทปูนโดยรอบพระอุโบสถ วดัวงัพระหิน อาํเภอบรรพตพิสัย จงัหวดันครสวรรค ์เน่ืองจาก

สภาพเดิมพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นดินร่วนปนทราย เม่ือมีการจดักิจกรรมภายในโบสถท์าํใหเ้กิดความยากลาํบากในการเดินเทา้เขา้โบสถ ์
บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํโครงการก่อสร้างงานเทปูนโดยรอบพระอุโบสถแห่งน้ีข้ึน เพื่อใหช้าวบา้นในชุมชนไดมี้ความสะดวกในการเขา้
ทาํกิจกรรมต่างๆ กบัทางวดัมากยิง่ข้ึน พร้อมกนัน้ียงัไดม้อบอุปกรณ์กีฬาเพ่ือใหค้นในชุมชนไดใ้ชอ้อกกาํลงักายต่อไป    
 

  

 

 
8) กิจกรรมวนัพอ่แห่งชาติ ประจาํปี 2558 โดยในปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกบั

การเรียน และใหเ้ด็กนกัเรียนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์จึงไดจ้ดัทาํโครงการ “Do D for DAD ปันสุขสู่สังคม (ทาํดีเพ่ือพ่อ)” 
สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาใหก้บัโรงเรียนวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ   
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายใน 
ในดา้นต่างๆ อาทิเช่น ดา้นการเงิน การดาํเนินงาน การกาํกบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจและหนา้ท่ีในการสอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีรายงานทางการเงินอยา่ง
ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเส่ียงและ     
การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 
 บริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบภายของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ในปี 2558         
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอย่างอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษทัฯ และ
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  เพื่อทาํการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทั 
สหการวิศวกร จาํกดั โดยไดมี้ขอ้เสนอแนะต่างๆ ใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จํากัด สําหรับปี 2558 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งไดจ้ดัทาํ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 ใน
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ 
 1)  การควบคุมภายในองคก์ร 
 2)  การประเมินความเส่ียง          
 3)  การควบคุมการปฏิบติังาน 
 4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล        
 5)  ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จาํกดั มีการปฏิบติัและดาํเนินการในระบบควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ภายใตก้ฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถป้องกนัมิใหผู้บ้ริหารนาํทรัพยสิ์นไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจได ้

2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท  
 ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบภายในอิสระทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษัทฯ  และบริษัท สหการวิศวกร  จํากัด  รวมทั้ งจัดทํารายงานเสนอแก่คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง                  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในอิสระเพื่อใหข้อ้เสนอแนะท่ี
จาํเป็นในการปรับปรุงนโยบายของผูต้รวจสอบภายในอิสระและเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการ
วิศวกร จาํกดั ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และจะจดัทาํรายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทั เพื่อพจิารณาและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
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ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีสําหรับ ปี 2558  
 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดั ไดต้ั้งขอ้สังเกต 
และขอ้เสนอแนะจากรายงานขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชี (Management Letter) ซ่ึงเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจาํปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัฯ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 
1. ระบบการรับรู้รายได้: เม่ือมีการวิเคราะห์ผลแตกต่าง
ระหว่างอตัราส่วนของงานท่ีทาํเสร็จซ่ึงประเมินโดยวิศวกร
โครงการ และอตัราส่วนของงานท่ีเสร็จซ่ึงคาํนวณโดยการ
เปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง กบังบประมาณ
และมีการบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  
2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง:  ควรทบทวนประมาณการ
ตน้ทุนโครงการก่อสร้างอยา่งสมํ่าเสมอ  
3. ระบบเงินเดือน: ควรทบทวนความถูกตอ้งของขอ้มูล
พนกังานก่อนส่งขอ้มูลให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระทาํการประเมิน
ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
พนกังาน 
4.  เร่ืองอื่นๆ: ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการนาํ
สินทรัพย์ของบริษทัฯ ไปคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้กับ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง:  ควรทบทวนประมาณการ
ต้นทุนโครงการก่อสร้างอย่างสมํ่ าเสมอ  เพื่อให้ต้นทุน
โครงการท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในแต่ละงวดถูกตอ้ง 
2. เร่ืองอืน่ๆ: ควรขอใบหุน้จากบริษทัท่ีไปลงทุนทนัที 

          คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ 

3. ผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ   
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ไดว้่าจา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี 
จาํกดั ใหป้ฎิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการ วิศวกร จาํกดั ปี 2558  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฎิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
เป็นอยา่งดี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงใหน้างสาวศรินทร์ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ อดีตหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
ปี 2548 – 2557 ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั
หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12.  รายการระหว่างกนั 

 
ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการระหว่างกนักบับริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จาํกดั (มหาชน) (“APOT”)        

ซ่ึงบริษทัฯ ไดดู้แลให้การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบ
ทานการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

รายการระหว่างกนัในปี 2558 สรุปได้ ดังนี ้

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของ

รายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสรัคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  
อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั 
(มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 12 
มกราคม 2558 

รายการให้เช่าพืน้ทีอ่าคารเพือ่
เป็นสํานักงาน  

  

บริษทัฯ ให ้APOT เช่าพื้นท่ีอาคารเพื่อเป็น
สาํนกังานพื้นท่ี 450 ตารางเมตร อายสุัญญาเช่า 3 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560 
ในอตัราค่าเช่าและค่าบริการ ท่ีเท่ากบัอตัราท่ี 
บริษทัฯ ใหกิ้จการร่วมคา้ซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่าพื้นท่ี 

o ค่าเช่าพื้นท่ีสาํนกังาน 
450 ตารางเมตร ในอตัรา  
ตรม.ละ 100 บาท เป็นจาํนวน 
45,000 บาทต่อเดือน  

540,000     ขอ้มูลอตัราเช่าอาคาร TP&T (ซอยวิภาวดีรังสิต    
    19 ถนนวิภาวดีรังสิต) 
    เพือ่การพจิารณาเปรียบเทียบ 
    สัญญา 3 ปี (1 ก.ค.53-30 มิ.ย.56) ท่ี    
     บริษทัฯ เคยเช่า พ้ืนท่ี 774 ตรม.: 
     อตัราค่าเช่า: 116 บาทต่อตรม. 
     อตัราค่าบริการ: 174 บาทต่อตรม 
 

o ค่าบริการพื้นท่ีสาํนกังาน 
450 ตารางเมตร ในอตัราตรม.
ละ 200 บาท เป็นจาํนวน 
90,000 บาทต่อเดือน  

1,080,000 

o ค่าไฟฟ้า ในอตัรา 5.40 
บาทต่อหน่วย  

141,394 
  

o ค่าอปุกรณ์ทาํความเยน็ 
(Chiller) อตัราคงท่ี 354,000 
BTU/เดือน ในอตัรา 0.10 
บาทต่อ BTU 

424,800 

  
o ค่าบริการท่ีจอดรถ 4,200   
ค่านํา้มนัรถยนต์ผู้บริหาร 10,604 เรียกเกบ็ค่านํ้ามนัรถท่ีผูบ้ริหาร APOT ใชบ้ตัรเติม

นํ้ามนัของบริษทัฯ ตามจริง 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของ

รายการ (บาท) 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายได้จากการขายทรัพย์สิน 175,400 - ในไตรมาสแรกปี 2558 บริษทัฯ ไดข้าย
เฟอร์นิเจอร์ ประกอบดว้ย เกา้อ้ีสาํนกังาน 46 ตวั 
ตูไ้มเ้กบ็แฟ้ม 31 ตู ้โต๊ะทาํงานไม ้29 ตวั โต๊ะ
ประชุม 12 ตวั ให ้APOT ในราคาท่ีเทียบเคียงกบั
ราคาซ้ือขายมือสองในระบบอินเตอร์เน็ต 

- ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษทัฯ ไดข้ายเกา้อ้ีสาํนกังาน 
6 ตวั โต๊ะเอนกประสงค ์1 ตวั ให ้APOT 

นอกจากรายงานขา้งตน้แลว้ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จาํกดั (มหาชน) ท่ีจะเกิดในอนาคต กรณีรายการ
ระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติ ท่ีมีมูลค่ารายการเกิน
กว่า 30 ลา้นบาท โดยในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award  (LOA) จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั 
(มหาชน) สาํหรับการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการทาํเหมืองและโรงแต่งแร่โพแทชบาํเหน็จณรงค ์(Bamnet Narong Potash 
Project) แพค็เกจท่ี 2 Surface Processing & Facilities มูลค่างาน 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยโูร และ
12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 34,089,504,186 บาท 
 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกาํหนดนโยบายการเขา้ทาํรายการระหว่าง
กนัในอนาคตว่า จะตอ้งมีการตรวจสอบและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบั
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ทาํรายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของ
รายการว่าเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตวัในการ
ดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น 
การรับงานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขว่ารายการดงักล่าวตอ้งกระทาํดว้ยราคา
และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และใหน้าํรายการระหว่างกนั
ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป  ส่วนรายการ
ระหว่างกนัต่อไปน้ี จะตอ้งถูกนาํเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการทาํรายการ และมีมติอนุมติัใหท้าํรายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ทาํรายการ 

 รายการระหวา่งกนัท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือท่ีไม่ไดส้นบัสนุนธุรกิจปกติ 
 รายการระหวา่งกนัท่ีกระทาํดว้ยราคาและ/หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีแตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไขปกติท่ีกระทาํกบั

บุคคลภายนอก  
 รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติ

ของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 
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โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ 
บริษทัฯ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนดหรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยกาํหนด) ท่ีจะทาํข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ไม่มีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือ
เร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว
เพือ่นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี 
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
 
การอนุมตัิในหลกัการสําหรับการระหว่างกนัทีเ่ป็นรายการปกติ 

ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ท่ีมีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 การทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะต้องถูกนําเสนอและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษทัหรือ
คณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการให้ทาํรายการดงักล่าวได ้ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย
จดัการสามารถทาํรายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

สาํหรับบริษทัฯ นั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการเม่ือปี 2548 ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการว่า การทาํรายการเก่ียวโยง แมว้่าเป็น
รายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนทาํรายการ (ตามรายละเอียดท่ีอธิบาย
ในหวัขอ้ มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั ขา้งตน้) ซ่ึงเป็นการอนุมติัในหลกัการสาํหรับการทาํรายการ
เก่ียวโยงท่ีเป็นรายการปกติ และสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของพรบ.ท่ีออกใหม่  แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดน้าํเสนอเร่ืองน้ีเขา้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของ
พระราชบญัญติัดงักล่าว   
 
นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติ 
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบริษทัฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการทาํรายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทาํรายการต่อผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ
สร้างเสริมความเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานใหม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพื่อช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบขอ้กาํหนดใหม่ๆ 
รวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อจะไดป้ฏิบติัตามไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพื่อความโปร่งใสและรักษาไวซ่ึ้ง
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 – หนา้  94 
 

ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคัญ 

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชี  

- นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบ     
งบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2558 (รวม 3 ปี) 

- นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริษทั สํานักงาน สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็น        
ผูต้รวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542 - 31 ธนัวาคม 2548 และ 31 ธนัวาคม 2552 - 31 ธนัวาคม 
2555 (รวม 11 ปี) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสาํหรับงบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 ปี 2556 
ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น  จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั ทีอาร์ซี       
คอนสตรัคชั่น จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใหข้อ้สังเกตหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงิน
ได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว และนาํเสนองบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ โดยใชน้โยบายการบญัชี
เก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ไดน้าํมาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีมิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
ปี 2557 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นว่า งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ปี 2558 

ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นว่า งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2. ตารางสรุปงบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1,289,427.60     28.20 606,657.46        23.06 195,562.53 9.89

เงินลงทนุช ัว่คราว 0.00 0.00 36.80                 0.00 36.43 0.00

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 636,308.42        13.92 876,685.65        33.33 252,955.97 12.80

รายไดท้ีย่งัไม่เรียกชาํระ 1,023,022.68     22.38 396,199.79        15.06 785,135.12 39.71

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 164,027.05        3.59 77,596.74          2.95 105,822.35 5.35

เงินจ่ายล่วงหน้าแกผู่ร้บัเหมาชว่งตามสญัญากอ่สรา้ง 68,468.48          1.50 10,790.90          0.41 9,605.29 0.49

งานระหวา่งกอ่สรา้ง 27,151.38          0.59 16,140.25          0.61 2,382.54 0.12

วสัดุกอ่สรา้ง 14,323.75          0.31 18,653.11          0.71 67,345.17 3.41

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ทีจ่่าย 36,527.39          0.80 28,666.18          1.09 42,260.21 2.14

สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน 56,799.97          1.24 32,479.47          1.23 37,230.36 1.88

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 3,316,056.72     72.53 2,063,906.35     78.45 1,498,335.97 75.79

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีม่ีภาระค ํ้าประกนั 36,341.99          0.79 34,543.11          1.31 82,673.89 4.18

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทนุในการร่วมคา้ 2,375.59            0.05 2,444.86            0.09 69.27 0.00

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 455,225.62        9.96 50,000.00          1.90 50,000.00 2.53

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 706,700.65        15.46 455,000.46        17.30 325,381.63 16.46

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 8,023.12            0.18 8,832.44            0.34 5,803.36 0.29

เงินมดัจําคา่ซือ้ทีดิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,419.25 0.84 11,799.91 0.45 7,930.33 0.40

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,728.53            0.19 4,086.20            0.16 6,805.33 0.35

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 1,255,814.75     27.47 566,706.97        21.55 478,663.81 24.21

รวมสินทรพัย์หมุนเวยีน 4,571,871.47     100.00 2,630,613.31     100.00 1,976,999.78 100.00

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 33,373.39 1.69

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 552,784.25        12.09 458,390.40        17.43 321,379.18 16.26

ตน้ทนุงานทีย่งัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 967,852.97        21.17 337,902.78        12.85 96,528.17 4.88

รายไดง้านกอ่สรา้งรบัล่วงหน้า 0.00 0.00 149,396.08        5.68 33,488.33 1.69

เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 37,405.07          0.82 27,732.19          1.05 15,869.78 0.80

เงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญากอ่สรา้ง 320,987.40        7.02 105,388.44        4.00 193,915.75 9.81

เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

ประมาณการหน้ีสินจากโครงการกอ่สรา้ง 20,803.79 0.46 34,323.16 1.30 18,403.14 0.93

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินส่วนทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,531.81          0.27 101.41               0.00 243.37 0.01

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,432.89            0.03 8,360.39            0.32 2,216.41 0.11

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 52,392.86          1.15 55,760.46          2.12 14,459.03 0.73

รวมหน้ิสินหมุนเวยีน 1,966,191.04     43.01 1,203,355.31     45.74 749,376.54 37.90

2558

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม

2557 2556
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

งบแสดงฐานะการเงินรวม

จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

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

หุ้นกู ้ 100,000.00     2.18 0.00 0.00 0.00 0.00

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน - สุทธิจากส่วนทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 31,072.14 0.68 0.00 0.00 101.41 0.01

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 33,952.89       0.74 25,047.97       0.95 23,163.29 1.17

ประการหน้ีสินจากคดีความ 20,000.00       0.44 20,000.00       0.76 20,000.00 1.01

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 185,025.03     4.04 49,547.97       1.88 73,764.70 3.73

รวมหน้ีสิน 2,151,216.07 47.05 1,252,903.28 47.62 823,141.24 41.63

ส่วนของผูถื้อหุ้น

หุ้นสามญั 565,345.76     12.37 411,306.85     15.64 408,293.39 20.65

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 1,010,975.81  22.11 280,461.20     10.66 257,908.88 13.05

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 10,461.03       0.23 25,956.93       0.99 8,239.85 0.42

เงินรบัล่วงหน้าคา่หุ้นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 7,310.53         0.16 10,723.06       0.41 0.00 0.00

กาํไรสะสม

จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

บริษทัฯ 56,534.57       1.24 41,130.69       1.56 38,258.41 1.94

บริษทัย่อย 4,108.02         0.09 2,643.87         0.10 2,213.60 0.11

ยงัไม่จัดสรร 778,265.67     17.02 605,991.18     23.04 433,552.73 21.93

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 10,842.83 0.24 5,587.75 0.21 9,379.71 0.47

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,443,844.22  53.46 1,383,801.54  52.61 1,157,846.57 58.57

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุของบริษทัย่อย (23,188.82) (0.51) (6,091.51) (0.23) (3,988.03) (0.20)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,420,655.40  52.95 1,377,710.03  52.38 1,153,858.54 58.37

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,571,871.47  100.00 2,630,613.31  100.00 1,976,999.78 100.00

2558

(หน่วย : พนับาท)

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม

2557 2556
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งบกาํไรขาดทุน 
(หน่วย : พนับาท)

งบกาํไรขาดทุนรวม

จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ จํานวนเงิน รอ้ยละ

รายได้

รายไดจ้ากการให้บริการกอ่สรา้ง 3,880,171.80 98.11 3,095,342.22 98.98 2,481,418.38 98.63

รายไดจ้ากการขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ดอกเบี้ยรบั 11,029.49 0.28 3,915.65 0.13 2,541.18 0.10

เงินปันผลรบั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายไดอ่ื้น 63,831.09 1.61 27,912.27 0.89 32,018.65 1.27

รวมรายได้ 3,955,032.38 100.00 3,127,170.14 100.00 2,515,978.21 100.00

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุการให้บริการกอ่สรา้ง 3,242,393.75 81.98 2,538,294.17 81.17 2,106,362.51 83.72

ตน้ทนุขาย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 332,262.97 8.40 303,464.75 9.70 230,690.33 9.17

หน้ีสงสญัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 127.33 0.00 (563.52) -0.02 16,311.36 0.65

รวมค่าใช้จ่าย 3,574,784.05 90.38 2,841,195.40 90.85 2,353,364.20 93.54

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน

   ในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 380,248.33 9.62 285,974.74 9.15 162,614.00 6.46

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 0.00 0.00 0.00 0.00 (21.62) 0.00

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 380,248.33 9.62 285,974.74 9.15 162,592.38 6.46

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (4,753.76) (0.12) (3,355.70) (0.11) (3,143.32) (0.13)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 375,494.57 9.50 282,619.05 9.04 159,449.06 6.33

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (74,543.83) (1.89) (69,371.60) (2.22) (51,418.52) (2.04)

กาํไรสําหรับปี 300,950.74 7.61 213,247.45 6.82 108,030.55 4.29

การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 305,963.36 7.74 214,923.66 6.87 126,362.42 5.02

ส่วนทีเ่ป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุของบริษทัย่อย (5,012.62) (0.13) (1,676.21) (0.05) (18,331.87) (0.73)

300,950.74 7.61 213,247.45 6.82 108,030.55 4.29

กาํไรต่อหุ้น (บาท)
กาํไรตอ่หุ้นข ั้นพื้นฐาน

   กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.07 0.05 0.15

กาํไรตอ่หุ้นปรบัลด

   กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.07 0.05 0.15

2557 2556

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : พนับาท)

2558 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษี 375,494.57 282,619.05 159,449.06

รายการปรบักระทบยอดกาํไรกอ่นภาษีเป็น

   เงินสดรบั (จ่าย) สุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 79,401.69 53,761.36 42,935.03

   คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 127.33 (563.52) 16,311.36

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 0.00 0.00 0.00

   ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง 15,641.69 (4,760.47) (2,053.19)

   (กาํไร) ขาดทนุจากการจําหน่าย ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์ (36,362.32) (8,990.85) 329.30

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายเคร่ืองมือ อุปกรณ์และสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 533.60 602.36 118.84

   ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 0.00 657.30 2,401.66

   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                        -                        21.62

   กาํไรจากการเลิกกจิการร่วมคา้ (34.47) -                        -                        

   รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัร่วม -                        -                        -                        

   คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,813.68 25,021.26 8,239.85

   กลบัรายการตน้ทนุงานทีย่งัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (51,122.17) (7,000.00) -                        

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการกอ่สรา้ง 8,940.64 20,429.67 8,521.00

   ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ -                        -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,511.97 6,730.21 4,287.18

   ดอกเบี้ยรบั (11,029.50) (3,915.65) (2,541.18)

   คา่ใชจ่้ายดอกเบี้ย 3,690.50 1,229.91 1,634.49

กาํไรจากการดําเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหน ีส้ินดําเนนิงาน 396,607.21 365,820.63 239,655.01

สินทรัพย์ดําเนนิงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 245,417.29 (632,509.87) 232,760.93

   รายไดท้ีย่งัไม่เรียกชาํระ (621,119.72) 391,270.89 35,636.52

   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง (86,430.31) 28,225.61 170,039.62

   เงินจ่ายล่วงหน้าแกผู่ร้บัเหมาชว่งตามสญัญากอ่สรา้ง (55,735.25) (1,183.53) 96,835.79

   งานระหวา่งกอ่สรา้ง (11,011.13) (13,690.25) 5,539.65

   วสัดุกอ่สรา้ง 4,329.36 48,692.06 10,217.00

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอ่ืน (22,575.10) 4,750.89 3,286.59

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,642.34) 2,719.14 (2,760.76)

หนีสิ้นดําเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 54,475.39 132,918.17 (120,087.91)

   ตน้ทนุงานทีย่งัไมถึ่งกาํหนดชาํระ 681,072.36 248,374.61 (179,272.21)

   รายไดค้า่กอ่สรา้งรบัล่วงหน้า (148,931.10) 115,161.40 (31,375.51)

   เจ้าหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญากอ่สรา้ง 9,672.88 11,862.41 (116,103.46)

   เงินรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ตามสญัญากอ่สรา้ง 211,905.26 (88,396.64) (270,020.76)

   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการกอ่สรา้ง (22,460.00) (4,509.65) (3,295.17)

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,367.60) 41,301.43 (17,347.38)

   หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -                        -                        -                        

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (457.33) (3,248.13) (1,878.02)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 626,749.87 647,559.17 51,829.93

งบกระแสเงินสดรวม
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
(หน่วย : พนับาท)

2558 2557 2556

   เงินสดรบัคนืภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่าย 0.00 27,186.19 59,363.91

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (115,584.78) (81,662.59) (65,610.80)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 513,723.09 595,639.77 48,139.03

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุช ัว่คราวลดลง(เพิ่มขึ้น) 36.80 (0.36) (0.36)

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมี่ภาระค ํ้าประกนั(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,798.88) 48,130.78 38,447.52

เงินสดรบัจากการเลิกการร่วมคา้ 103.74 -                        -                        

เงินสดจ่ายเพื่อการลงทนุในการร่วมคา้ -                        (2,375.59) -                        

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน (405,225.62) -                        -                        

ดอกเบี้ยรบั 7,809.61 10,626.96 2,535.51

เงินสดรบัจากการจําหน่าย ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 75,870.78 9,818.20 769.29

เงินสดจ่ายซือ้ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (303,399.16) (175,347.71) (117,077.46)

เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (1,940.17) (3,209.39) (1,372.74)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (628,542.90) (112,357.11) (76,698.23)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.00 (33,373.39) (12,130.77)

เงินสดรบัจากเงินกูย้ ืมระยะยาว -                        -                        50,000.00

ชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะยาว (30,500.00) (19,500.00) -                        

เงินสดรบัจากการออกหุ้นสามญั 726,000.00 -                        -                        

เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุ้นสามญั (12,870.00) -                        -                        

เงินสดรบัจากการออกหุ้นกู ้ 100,000.00 -                        -                        

เงนิรบัล่วงหน้าคา่หุ้นจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 7,310.53 10,723.06 -                        

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 37,573.67 18,261.61 -                        

เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุจากการจัดสรรหุ้นสามญัใหม่แกผู่ถื้อหุ้นเดิม -                        -                        76,506.66

จ่ายเงินปันผล (11,535.25) (40,815.34) (33,886.05)

เงินสดรบัจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุของบริษทัย่อยจ (10,642.95) -                        -                        

จัดต ัง้บริษทัย่อยใหม่

ดอกเบี้ยจ่าย (2,605.23) (3,768.97) (5,867.16)

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงินลดลง (4,632.84) (243.37) (332.23)

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุเพิ่มขึ้น (ลดลง) -                        (368.93) 100.30

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 798,097.93 (69,085.33) 74,390.74

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินทีเ่ป็นเงินตราตา่งประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,050.02 (545.40) 2,922.20

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 685,328.14 413,651.93 48,753.74

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้ปี 611,770.46 198,118.53 149,364.79

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,297,098.60 611,770.46 198,118.53

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการทีไ่ม่ใชเ่งินสดประกอบดว้ย

ซือ้สินทรพัย์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน 43,603.94 -                        -                        

ซือ้สินทรพัย์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 24,934.36 7,029.99 984.25

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนทีบ่นัทกึเป็นตน้ทนุโครงการและสินทรพัย์ระหวา่งกอ่สรา้ง 190.92 2,503.58 4,264.20

จ่ายหุ้นปันผล 103,817             -                        56,073.27

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                        -                        

งบกระแสเงินสดรวม
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

ส่วนท่ี 3 – หนา้  100 
 

อัตราส่วนทางการเงิน  
2558 2557 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.69 1.72 2.00

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 0.97 1.20 0.55

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.32 0.61 0.04

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 85.03 48.57 27.51

ระยะเวลาในการจําหน่าย (ขาย) สินคา้ 4 7 13

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 5.23 5.69 7.02

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 69 63 51

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหน้ี (เทา่) 8.25 8.31 6.78

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 44 43 53

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
อตัรากาํไรข ั้นตน้ (%) 16.44% 18.00% 15.11%

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน (%) 9.61% 9.16% 6.55%

อตัราส่วนเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) 134.43% 206.98% 28.04%

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 7.74% 6.87% 5.02%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 16.11% 16.98% 11.79%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) 8.50% 9.33% 5.64%

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%) 66.11% 68.59% 58.47%

อตัราการหมุนของสินทรพัย์ (เทา่) 1.10 1.36 1.12

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.89 0.91 0.71

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี้ย* (เทา่) 241.57                     180.02 19.95

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั* (เทา่) 1.56 2.35 0.28

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) คาํนวณโดยใชก้าํไรสุทธิ

งบเด่ียว

29.30% 45.12% 50.19%

หมายเหต:ุ

*  ใชห้ลกั Cash Basis  
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14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
1. คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานปี 2558 

1.1 ภาพรวมของผลการดาํเนินงานปี 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
จากวิสัยทศัน์ท่ีจะกา้วไปเป็นบริษทัชั้นนาํในอุตสาหกรรมพลงังานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ดา้นความเป็นเลิศดา้น

การออกแบบ และก่อสร้างท่ีครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัฯ ไดมี้การ
กาํหนดทิศทางและกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจสาํหรับปี 2558 โดยมุ่งเนน้การเพิ่มศกัยภาพ สร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธรุกิจหลกั ทั้ง
ดา้นการลงทุนในเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การพฒันาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหก้ระบวนการทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรุปผลการ
ดาํเนินงานในปี 2558 ดงัน้ี 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม  3,955.03 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 827.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.47 รายไดจ้าก
การใหบ้ริการก่อสร้างเพ่ิมข้ึน 784.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.36 รายไดท่ี้เกิดข้ึนส่วนใหญ่มากจากโครงการระยะยาวยกมา
จากปีก่อน 

กาํไรขั้นตน้จากการใหบ้ริการก่อสร้าง 637.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 80.73 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.49 สอดคลอ้งกบั
ตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพิม่ข้ึน 

ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน 25.31 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากเป็นของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีลงทุนใน
ระหวา่งปี 

กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  จาํนวน  305.95 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 91.04 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 42.36  
อตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 7.74 ในขณะท่ีปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 6.87  

งานในมือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ ส้ินปี 2558 รวมทั้งส้ิน 9 โครงการ มูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้จาํนวน 6,402.39 ลา้นบาท 
งานท่ีไดรั้บในเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2559 
1. โครงการ Preparation and Refurbishment of Existing Decline จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 

มูลค่างาน 143.69 ลา้นบาท ระยะเวลา 11 เดือน 
2. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใตถ้นนพร้อมบ่อพกัและท่อ Riser จากบริษทั 

กสท. โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 1.14 ลา้นบาท ระยะเวลา 17 เดือน และโครงการถนนศรีนครินทร์ -  
ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานสร้างท่อร้อยสายโทรศพัทใ์ตดิ้นจากบริษทั ทีโอทีจาํกดั (มหาชน) มูลค่างาน 11.44 ลา้นบาท 
ระยะเวลา 24 เดือน 

บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of  Award ในการเป็นผูรั้บเหมาโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2 Surface 
Processing and Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) มูลค่าโครงการ 142,027,205 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
416,000,784 ยโูร และ 12,433,389,522 บาท หรือรวมประมาณ 34,089.05 ลา้นบาท ระยะเวลาโครงการ 3 ปี คาดวา่จะลงนามใน
สญัญาภายในไตรมาส 3 – 4 ปี 2559 

หากรวมโครงการใหม่ขา้งตน้กบัมูลคา่งานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีจะมี 
Backlog เพิม่ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัเป็น 40,648.15 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแผนการเขา้ประมูลงานขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญย่งัเป็นงานของกลุ่มบริษทั 
ปตท. จาํกดั (มหาชน) งานก่อสร้างในกลุ่มพลงังานและปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคจากภาครัฐ บริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ภายในปี 2559  
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จะไดรั้บงานขนาดใหญ่เพิ่มเติม ทาํใหส้ามารถมีรายไดร้วมระดบั 8 - 9 พนัลา้นบาท เป็นไปตามเป้าหมายระยะ 5 ปีวา่ การเติบโตของ
รายไดค่้าบริการก่อสร้างไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 20 ต่อปี และไม่ตํ่ากว่า 10,000 ลา้นบาทในปี 2562 
2. วเิคราะห์ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทํากาํไร  

 รายได้ 
- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 

(หน่วย : ลา้นบาท)     

รายได้จากการให้บริการ 2558 2557 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
จํานวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

 - งานระบบท่อ 1,970.97 50.80 2,551.24 82.42 -580.27 -22.74 

 - งานระบบวิศวกรรม 1,534.59 39.55 6.93 0.23 1,527.66 22,044.16 

 - งานโยธา 373.51 9.62 507.11 16.38 -133.60 -26.35 

 - ขายและบริการอ่ืน 1.10 0.03 30.06 0.97 -28.96 -96.34 

รวม 3,880.17 100.00 3,095.34 100.00 784.83 25.36 
 

ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้าง 3,880.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 784.83 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  25.36  รายไดส่้วนใหญ่มาจากงานระบบท่อของโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนและงานใหญ่ท่ี
ไดรั้บเพิ่มในปีน้ี 2 โครงการ คือ โครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
จาก บมจ. ปตท. ในเดือนกุมภาพนัธ์  2558  และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 
อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดั    สุราษฎร์ธานี ท่ีบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัไดรั้บจากการประปาส่วนภูมิภาค ในเดือนกรกฎาคม 2558  
และในช่วงตน้ปี 2558 มีการส่งมอบโครงการ Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project  มูลค่างาน 1,084 ลา้นบาท
ทาํใหโ้ครงการงานท่อท่ีอยู่ในมือลดลง ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อลดลงตาม โดยรายไดจ้ากระบบงานท่อ
ลดลงจากปีก่อน 580.27 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีรายได้จากการให้บริการระบบวิศวกรรม เช่นโครงการ 450 TPD 
Biodiesel Plant  และโครงการ New Incinerator Project ท่ีมีความคืบหนา้ในการดาํเนินการก่อสร้าง ทาํใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากการ
ใหบ้ริการก่อสร้างโดยรวมสูงกว่าปีก่อน 

- รายได้อืน่จากดอกเบีย้รับและรายได้อืน่ 
รายไดอ่ื้นในปี 2558 จาํนวน 74.86 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 43.03 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

135.19 ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจากการนาํเงินสดส่วนเกินไปลงทุนในกองทุนรวมท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูง โดยบริษทัฯ
มีรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเพ่ิมข้ึน 7 ลา้นบาท ส่วนรายไดอ่ื้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็นกาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 37 
ลา้นบาท  

 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 
ตน้ทุนการใหบ้ริการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2558  เท่ากบั 3,242.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 704.10 

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.74 สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน โดยตน้ทุนท่ีสาํคญัในการใหบ้ริการของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย คือ วตัถุดิบและคา่แรง  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
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ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2558  เท่ากบั 337.02 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
30.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.84 สาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้
สาํนกังานท่ีบริษทัฯไดมี้ลงทุนในปี 2558 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น การรับพนกังานเพิ่ม การปรับฐานเงินเดือนและโบนสั เป็น
ตน้ และค่าใชจ่้ายทางการเงินเก่ียวกบัการออกหุน้กู ้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในปี 2558 เท่ากบั 74.54 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5.17 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

7.45 สอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละกาํไรสุทธิทางภาษีท่ีเพิม่ข้ึน  รายละเอียดภาษีเงินไดแ้สดงดงัหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
 ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร 

บริษทั กาํไรขั้นตน้(ลา้นบาท) กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

ทีอาร์ซี 686.73 534.95 399.13 255.67 
              19.58% 22.35% 11.18% 10.57% 
สหการวิศวกร (69.50) (15.59) (67.73) (45.68) 
              (29.43%) (3.07%) (26.46%) (8.93%) 
TRC Middle East LLC n/a 13.91 n/a (1.53) 
 n/a 8.43% n/a (0.87%) 
TRC Engineering LLC n/a 23.56 n/a 0.86 
 n/a 80.42% n/a 2.87% 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเทค็ สหการ 12.76 n/a 9.95 n/a 
 9.29% n/a 7.24% n/a 
บริษทัฯ และบริษัทย่อย 637.78 557.05 305.96 214.92 
 16.44% 18.00% 7.74% 6.87% 

* หมายเหตุ: % ในท่ีน้ีคือ อตัรากาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรสุทธิ 

- กาํไรขั้นต้น 
กาํไรขั้นตน้ในปี 2558 อยูท่ี่ร้อยละ 16.44 ตํ่ากว่ากาํไรขั้นตน้ในปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 18.00 กาํไรขั้นตน้ของแต่ละบริษทั

เป็นดงัน้ี 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 19.58 สูงกว่าระดบัปกติตามมาตรฐานของ

บริษทัฯท่ีกาํหนดไวท่ี้ร้อยละ 15 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 22.35  เน่ืองจากในช่วงตน้ปี 2558 มีการส่งมอบโครงการ 
Navanakorn-Rangsit Interconnecting Gas Pipeline Project ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ 

- บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั มีผลขาดทุนขั้นตน้ จาํนวน 69.50 ลา้นบาท เพราะมีตน้ทุนงานแกไ้ขเปล่ียนแปลงงาน
ของโครงการ 

- TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานไม่รับงานเพิ่มเติมจึงไม่มี
กาํไรขั้นตน้ 

-  กาํไรสุทธิ และกาํไรของแต่ละส่วนงาน  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2558 เท่ากบั 305.96 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 91.04 ลา้นบาท จากท่ีปี 2557 มี

กาํไรสุทธิอยู่ท่ี 214.92 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างและกาํไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดงัหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 33  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน รายไดต้ามส่วนงานลาํดบัจากมากไปนอ้ย เป็นดงัน้ี การใหบ้ริการก่อสร้าง
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ระบบท่อ  การใหบ้ริการระบบวิศวกรรม และการขายและบริการอ่ืน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.79, 39.55, 9.63 และ 0.03  ตามลาํดบั 
โดยกาํไรส่วนใหญ่มาจากจากการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ  

 
 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น  

บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 – 2558 ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 

มูลค่าท่ีตราไว ้
ต่อหุน้ท่ีใชอ้า้งอิง 
อตัราเงินปันผล 

(บาทต่อหุน้) 

                  อตัรา (บาทต่อหุ้น)             จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) เงิน/หุน้ปันผลตอ่ 
กาํไรสุทธิหลงัหกั 
สาํรองตามกฎหมาย 

เงินปันผล หุน้ปันผล เงินปันผล หุน้ปันผล 

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 52.93% 

ปี 2556 0.50 0.05 - 40.82 - 52.85% 

ปี 2557 0.125 0.003472 0.031250 11.54 103.82 45.63% 

ปี 2558 0.125 0.01 0.0156250 45.64 71.30 30.48% 
หมายเหตุ: อตัราเงิน/หุ้นปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 จะถูกนาํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เพื่ออนุมติั โดยหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ 
ESOP-W2 เป็นหุน้สามญัคร้ังท่ี 8 ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2559 จาํนวน 28,673,215 หุ้น จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล/หุน้ปันผลดว้ย    
 

3. การวเิคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย 
 สินทรัพย์รวม 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้ งส้ินจาํนวน 4,571.87 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 จาํนวน 1,941.26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 73.80 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท)

 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 เพิ่ม/(ลด) รอ้ยละ

สินทรพัย์หมุนเวยีน 3,316.06              2,063.91              1,252.15      60.67

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 1,255.81              566.70                 689.11         121.60

รวมสินทรพัย์ 4,571.87              2,630.61              1,941.26      73.80  
 
 สินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 1,252.15 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจาํนวน 1,289.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 628.77 ลา้นบาท      
คิดเป็นร้อยละ 112.55 เป็นผลมาจาก 
1.1 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 511.17 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั คือ 

+ กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 396.61 ลา้นบาท 
+ การเปล่ียนแปลงของเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 211.91 ลา้นบาท 
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้115.58 ลา้นบาท 

1.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 628.91 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั คือ 
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- เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวในหุน้บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)  405.23 ลา้นบาท 
- เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  303.40 ลา้นบาท 
+ เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 75.87 ลา้นบาท 

1.3 เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 798.10 ลา้นบาทรายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั 
คือ 
+ เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัใหก้บับุคคลในวงจาํกดั 726 ลา้นบาท 
+ เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้100 ลา้นบาท 
- เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว 30.50 ลา้นบาท 

2. รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ เพิม่ข้ึนจาก 396.20 ลา้นบาท เป็น 1,023.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 158.21 เกิดจากงานท่ี
ดาํเนินการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ี จนกวา่จะเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจาก 566.70 ลา้นบาท เป็น 1,255.81 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
1. การลงทุนระยะยาวในหุน้สามญับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 405.23 ลา้นบาท  
2. การลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์เพิ่มข้ึนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาและจาํหน่ายระหวา่งงวดเป็นจาํนวน 251.70 

ลา้นบาท  
 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น  

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นรวมทั้ งส้ินจาํนวน 4,571.87 ลา้นบาท 
เพิม่ข้ึน 1,932.09 ลา้นบาท หรือร้อยละ 73.45 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : ลา้นบาท)

 31 ธนัวาคม 2558  31 ธนัวาคม 2557 เพิ่ม/(ลด) รอ้ยละ

หน้ีหมุนเวยีน 1,966.19              1,203.35              762.84         63.39

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 185.02                 49.55                   135.47         273.40

รวมหน้ีสิน 2,151.21              1,252.90              898.31         71.70

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,420.66              1,377.71              1,033.78      75.04

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,571.87              2,630.61              1,932.09      73.45  
 หน้ีสินหมุนเวียนเพิม่ข้ึนจาก 1,203.35 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2557 เป็น 1,966.19 ลา้นบาท รายการท่ีสาํคญัไดแ้ก่  

- เงินรับล่วงหนา้จากลกูคา้ตามสัญญาก่อสร้างเพิม่ข้ึนจาก 105.39 ลา้นบาท เป็น 320.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
204.57  ส่วนท่ีเพิม่ข้ึนส่วนใหญ่เป็นของโครงการใหม่ในปี 2558 

- ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิ่มข้ึนจาก 337.90 ลา้นบาท เป็น 967.85 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 186.43  เกิด
จากบริษทัฯ รับรู้ตน้ทุนตามผลงานท่ีผูรั้บเหมาช่วงส่งมอบ แต่ ณ วนัส้ินปีผูรั้บเหมาช่วงยงัไม่ไดเ้รียกชาํระ
ค่าบริการแต่อยา่งใด  

- รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ลดลงจากส้ินปีก่อนทั้งจาํนวน 149.40 ลา้นบาท เน่ืองจากการทยอยรับรู้เป็นรายได้
ในระหว่างปี 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนเพิ่มข้ึนจาก 49.55 ลา้นบาท เป็น 185.02 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นหุน้กูท่ี้บริษทัฯ ออกเสนอขายแก่
บุคคลในวงจาํกดั เพื่อนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนจาํนวน 100 ลา้นบาท 
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 ส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนร้อยละ 75.04 จาก 1,377.71 ลา้นบาทเป็น 2,420.66 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
ยกมา        1,377.71  ลา้นบาท 
เพิม่ทุนจากการออกหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั      758.01  ลา้นบาท 
และการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 
กาํไรเบด็เสร็จ        303.29  ลา้นบาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผล       (11.54) ลา้นบาท 
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม    (10.64) ลา้นบาท  
อ่ืนๆ            3.83  ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558    2,420.66 ลา้นบาท  

 เงนิกู้ยมืระยะยาวและการปฏบิัติตามเงือ่นไขการกู้ยมื 
ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯ ไดกู้ย้ืมระยะยาว 50 ลา้นบาท จากวงเงินกูย้ืม 100 ลา้นบาท  เพ่ือใชใ้นการก่อสร้างอาคาร

สาํนกังานแห่งใหม่ของบริษทัฯ โดยมีระยะเวลาการชาํระคืนหน้ี 5 ปี  เร่ิมทะยอยชาํระหน้ีตั้งแต่ปี 2557 ในระหว่างปี 2558  บริษทัฯ 
ไดช้าํระเงินกูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ ทั้งน้ีในระหว่างการกูย้มืเงินกูย้มืระยะยาว บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตอ้งดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงินหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกิน 2.00 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีไม่ตํ่ากว่า 3.00 เท่า ตามท่ีกาํหนดไว้
ในสัญญา (ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนดงักล่าวเท่ากบั 0.88 เท่า และ 14.66 เท่า ตามลาํดบั)  

 ทุนทีเ่รียกชําระแล้ว 
ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 655,358,932 บาท โดยมีทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 565,345,762 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 

จาํนวน 154,038,909 บาท สาเหตุจากการเพิม่ทุนในปี 2558 ดงัน้ี 
- การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W2) เป็นหุน้สามญัจาํนวน 71,773,760 หุน้  
- การออกหุน้ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 จาํนวน 830,537,602 หุน้  
- การออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคลในวงจาํกดั 330,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.20 บาทต่อหุน้ 
จากการพจิารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (เท่า) 
2558 0.89 
2557 0.91 
2556 0.71 

จากตวัเลขอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2558  0.89 เท่า บ่งบอกถึงฐานะของส่วนผูถื้อหุน้ท่ีมีมากกว่าหน้ีสินรวม และอยูใ่น
ระดบัตํ่ากวา่อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัจดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีอยูท่ี่ระดบั 2.46 เท่า 

4. สภาพคล่อง และความเพยีงพอของเงินทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการดาํเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุน้ การออกหุน้กู ้

และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ีการกูย้มืเงินเพือ่การบริหารงานโครงการมกัเป็นการกูย้มืระยะสั้นถึงปานกลาง ในลกัษณะ Project 
Finance ซ่ึงปกติจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจาํคํ้าวงเงิน แต่อยา่งไรก็ตาม จากผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ
สถานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ ทาํใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จาํกดัสามารถต่อรองยกเวน้เง่ือนไขเงินฝากคํ้าประกนัวงเงิน
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จากสถาบนัการเงินต่างๆ บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการบริหารสภาพคล่องของกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่ายปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอ  

ในปี 2558 บริษทัฯ ยงัไดรั้บเงินทุนจากการออกหุน้เพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 726 ลา้นบาท และจาก
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP-W2 คร้ังท่ี 4-7 จาํนวนรวม 44.88 ลา้นบาทมาใชใ้นการ
หมุนเวียนกิจการ  

รายจ่ายลงทุนของบริษทัฯ ในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั 
(มหาชน) และท่ีดิน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์สาํหรับขยายการดาํเนินธุรกิจ  

ปี 

งบการเงินรวม  

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง
กระแสเงินสด  

(เท่า) 

เงินสดเพ่ิมจากการดาํเนินงาน
จากงบกระแสเงินสด 

(ลา้นบาท) 

2558 1.69 0.32 511.17 

2557 1.72 0.61 593.05 

2556 2.00 0.04 45.58 
 
จากอตัราส่วนสภาพคล่องพบวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสภาพคล่องท่ีดี สินทรัพยห์มุนเวียนมากกว่าหน้ีสินหมุนเวียน ใน

ปี 2558 อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.69 เท่า ในขณะท่ีปี 2557 เท่ากบั 1.72 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดในปี 2558 เท่ากบั  
0.32 เท่า ในขณะท่ีปี 2557 เท่ากบั 0.61 เท่า อตัราส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานลดลง 81.88 ลา้น
บาท จากปี 2557 ท่ีมีอยูจ่าํนวน 593.05 ลา้นบาท เป็น 511.17 ลา้นบาทในปี 2557 เกิดจากรายการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

-  ปี 2557 บริษทัฯ ไดรั้บคืนเงินสดภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีขอคืน 27.19 ลา้นบาท 
-  ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดแ้ละไดรั้บชาํระค่าบริการมากกวา่ปีก่อน ทาํใหจ่้ายภาษีสูงข้ึน 33.92 ลา้นบาท 
วงจรหมุนของเงินสด 

ปี 

งบการเงินรวม 
ระยะเวลาการ
ดาํรงสินคา้ 

ระยะเวลารับ
ชาํระหน้ีจาก

ลูกหน้ี 

ระยะเวลาชาํระ
หน้ีแก่เจา้หน้ี 

วงจรการหมุน
ของเงินสด 

2558 4 69 44 29 

2557 7 63 43 27 

2556 13 51 53 11 

ในปี 2558 บริษทัฯ มีวงจรการหมุนของเงินสด 29 วนัใกลเ้คียงปี 2557 ท่ีอยูท่ี่ 27 วนั  
1. ระยะเวลาการดาํรงสินคา้ในปี 2557 เท่ากบั 4 วนั ลดลงจากปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 3 วนั เน่ืองจากในปี 2557 มียอดคงเหลือ

ของวสัดุก่อสร้างท่ีเตรียมไวใ้ชใ้นโครงการขนาดใหญ่เพิม่ข้ึนกว่าปีก่อนเลก็นอ้ย 
2. ระยะเวลารับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีในปี 2558 เท่ากบั 69 วนั  เพ่ิมข้ึนจากในปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั 63 วนั ส่วนใหญ่บริษทัฯ 

ไดรั้บชาํระหน้ีเป็นไปตามระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีไดรั้บจากลูกคา้ 
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3. ระยะเวลาการชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีในปี 2558 เท่ากบั 44 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงเท่ากบั  43 วนั บริษทัฯมีการจ่าย
ชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงท่ีมีใหก้บัเจา้หน้ี ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

6. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต  
ในปี 2558 ฝ่ายจดัการปรับแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ยท่ีท่ีสาธารณรัฐสุลต่าน คือ TRC Engineering LLC และ 

TRC Middle East LLC  โดยลดค่าใชจ่้านดา้นการจดัการ ขายทรัพยสิ์น และโอนบุคคลท่ีมีความชาํนาญกลบัมาทาํงานในประเทศ
ไทย และในปี 2559 จะดาํเนินการปิดและชาํระบญัชีบริษทัทั้งสอง 
 ในระหว่างปี 2558 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 
(“APOT”) จาํนวน 1.78 ลา้นหุน้และลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ 2559 จาํนวน 3.56 ลา้นหุน้ โดยกลุ่ม TRC 
มีเป้าหมายการลงทุน ใหถึ้งร้อยละ 25 ภายในคร่ึงแรกของปี 2559  การเขา้ถือหุน้ใน APOT ตั้งแต่ปี 2559 บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลการ
ดาํเนินงานของ APOT ดว้ยวิธี Equity Method ตามมาตรฐานการบญัชี ปัจจุบนั APOT อยูใ่นระหว่างปรับปรุงอุโมงคท์างลงเหมือง
แร่เดิมท่ีใชใ้นการสํารวจ ให้สามารถใช้งานในเชิงพาณิชยแ์ละเร่ิมก่อสร้างโครงการเหมืองใตดิ้น โรงงานผลิตแร่โปแตช อาคาร
สาํนกังาน โรงไฟฟ้าและงานสาธารณูปโภคต่างๆ โดยใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี ดงันั้นในช่วงเวลาดงักล่าว ผลการดาํเนินงาน
ของAPOT จะยงัมีผลขาดทุนสุทธิท่ีอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของรวมของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
จากผลการดาํเนินงานของ APOT อยา่งไรก็ตามจากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บงานใหม่เพิ่มเติม ในช่วงตน้ปี 2559 ทาํใหบ้ริษทัฯ มีงานใน
มือสูงถึงระดบั 4 หม่ืนลา้นบาท บริษทัฯไดว้างแผนการบริหารจดัการโครงการใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานอย่างสูงสุดเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ       
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัของ
ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯ ได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ     
ไดม้อบหมายให้ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ           
นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์ กาํกบัไว ้บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
ช่ือ     ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ 

 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
 

ผู้รับมอบอาํนาจ 
ช่ือ     ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ 

 
นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หรือ 
 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และ ………………………………… 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
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เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทัของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

นางไพจติร รัตนานนท์ (อาย ุ60 ปี)  
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ทีอาร์ซีและสหการวิศวกร 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:  25 เมษายน 2548 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 11 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

10/10 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ  ณ 31 ธ.ค. 58:  25.123% (1,136,213,580 หุน้)  

ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มผา่นบริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั  
ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 55 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดานายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  -  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

  -  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
-  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ.รุ่นท่ี 48 

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

- สถาบนัวิทยาการพลงังาน: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2548-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
- บริษทัจดทะเบียนอืน่: ไม่มี 
- กจิการอืน่: 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

2558-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั
2556-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั
2551-ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited ประเทศฮ่องกง 
2545-ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั

2547-2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยโตกชูุไก จาํกดั
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พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณ ี (อาย ุ62 ปี)  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง ทีอาร์ซี 

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:    9 สิงหาคม 2550 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 8 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

10/10 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   0.104% (4,683,330 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  - ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ. ตร.) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

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

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2556-ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555-ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล 
2552-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2550-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 
- กจิการอืน่:   
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

2557 ท่ีปรึกษาผูบ้ญัชาการตาํรวจ (ดา้นนิติวิทยาศาสตร์) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
2556-2557 ท่ีปรึกษา (สบ.10) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
2554-2556 ผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
2553-2554 ผูบ้ญัชาการ สาํนกังานพิสูจน์หลกัฐานตาํรวจ 
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นายอรุณ จริชวาลา  (อาย ุ62 ปี)  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ทีอาร์ซี 

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:    18 มิถุนายน 2552 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 6 ปี 6 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

10/10 4/4 2/2 1/1 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   0.050% (2,250,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา 
การอบรม:  ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 
     - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2557-ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
2556-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล  
2552-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  2 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอ่ืน) 
- กจิการอืน่:   
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2558-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)* 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กรุงเทพโสภณ จาํกดั (มหาชน)* 
2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พลงัโสภณ จาํกดั

2552-2558 ประธานกรรมการ บริษทั เค.ดบับลิว.ซี.คลงัสินคา้ จาํกดั 
2551-2558 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 
2551-2557 ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพคลงัเอกสาร จาํกดั 
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รศ. พเิศษ เสตเสถยีร  (อาย ุ59 ปี) 
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:    25 เมษายน 2548 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 10 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

9/10 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:    0.050% (2,250,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม:  ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

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

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2552-ปัจจุบนั กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2548-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
2548-2556 กรรมการตรวจสอบ 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

2553-2557 Executive Vice President, Banking Finance 1 
and Capital Market Division 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

2534-2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
- กจิการอืน่: ไม่มี 
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รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์  (อาย ุ52 ปี)  
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทีอาร์ซี 

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:  25 เมษายน 2548 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 10 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

9/10 4/4 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:     0.077% (3,466,665 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 

  ผูจ้ดัการความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk Manager: FRM)  
  ท่ีไดรั้บการรับรองจาก Global Association of Risk Professionals (GARP) 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรม:   ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 
- Risk Management Committee (RMC) รุ่นท่ี 10/2013 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 11/2010  
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2552-ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2548-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  3 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอ่ืน) 
- กจิการอืน่: 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั 

2554-ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์สไมโครอิเลก็ทรอนิคส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน)*

 - กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน)* 
2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จาํกดั (มหาชน)* 

2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เจตาแบค จาํกดั 

2538-ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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นายสมัย ลีส้กลุ  (อาย ุ60 ปี)  
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:  9 พฤษภาคม 2550 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 8 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

10/10 ไม่ไดเ้ป็น 1/1* ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 4/6* 
* ลาออกจากตาํแหน่งเม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 2558 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   0.100% (4,535,898 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดานายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   - ปริญญาตรี การจดัการ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
     - วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร ปรอ.รุ่นท่ี 16 
การอบรม:  - ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 18/2012 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 64/2007 

- สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย:  
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่น 5 (TEPCoT 5) 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทุน:  
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นท่ี 7) 
- สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร:  
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานครรุ่นท่ี 1) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2558-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  
2550-ปัจจุบนั  กรรมการ  
2556-2558  กรรมการบริหารความเส่ียง และประธานกรรมการจดัการ 
2552-2558  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
2550-2558  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
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- กจิการอืน่: 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2558-ปัจจุบนั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
2553-ปัจจุบนั กรรมการ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
2551-ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited ประเทศฮ่องกง และ  

TRC Investment Limited สาธารณรัฐเมอริเชียส 
2550-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 

2550-2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั 
2557 ประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียดิ์สทริบิวชัน่ จาํกดั 

2555-2557 รองประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
2545-2556 เลขาธิการ สหพนัธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้างแห่งประเทศไทย 
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นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์  (อาย ุ54 ปี)  
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด และผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
  ทีอาร์ซีและสหการวิศวกร 
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง    
  กรรมการจดัการ และกรรมการบริหาร ทีอาร์ซี 

วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:    9 สิงหาคม 2550 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 8 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

10/10 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 1/1 2/2 2/2 18/20 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:     0.025% (1,125,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม:  - ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

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

- คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั:  
  หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงองคก์ร” รุ่นท่ี 3/2557  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2558-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด และผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
2556-ปัจจุบนั  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555-ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล  
2550-ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการจดัการ  

บริษทัจดทะเบียนอืน่:  1 แห่ง* (ปรากฏในตารางกิจการอ่ืน) 
- อืน่:   
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2558-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด และ
ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด

บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั

2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)* 
2554-ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC และ TRC Middle East LLC 

สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน
2549-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั
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นายภาสิต ลีส้กุล  (อาย ุ32 ปี)  
- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ทีอาร์ซี และสหการวิศวกร  
- ประธานกรรมการจดัการ กรรมการบริหาร  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา และ
กรรมการบริหารความเส่ียง  ทีอาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:  21 มีนาคม 2556 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 2 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ

10/10 ไม่ไดเ้ป็น 1/1* ไม่ไดเ้ป็น 2/2 2/2 20/20
* เข้ารับตาํแหน่งวันท่ี  1 เมษายน 2558 แทนนายสมยั ลีก้ลุ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   0.010% (450,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรนายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการ และ 

ประธานกรรมการบริหาร และนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ-การเงิน  McCallum Graduate School of  Business, Bentley  
    University   สหรัฐอเมริกา 
-   ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์-การเงิน Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม:   - สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม:  
  หลกัสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นท่ี 3 
- คณะตาํรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ:  
  โครงการนกับริหารยคุใหม่เพ่ืองานพทิกัษส์ันติราษฎร์ รุ่นท่ี 1  
- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย:  
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 105/2013   
- สถาบนัพระปกเกลา้:  
  หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูน้าํยคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 
- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย:  
  หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 7 
- NIDA-Wharton:  
  หลกัสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นท่ี 5  

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  

2558-ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการจดัการ กรรมการบริหารการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง  

2556-ปัจจุบนั   กรรมการ  
2554-ปัจจุบนั   กรรมการจดัการ  
2556-2558   รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2555-2558   ผูอ้าํนวยการสายงานการตลาด 
2553-2555   รักษาการผูอ้าํนวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน  
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- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่:   
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั
2557-ปัจจุบนั กรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย 
2555-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 - หนา้ 120 
 

นายโลห์ องิ คี (อาย ุ57 ปี)  
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจดัการ และผูอ้าํนวยการโครงการ ทีอาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ:  17 มีนาคม 2558 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท: 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

7/7* ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 11/20 
* เข้ารับตาํแหน่งวันท่ี 17 มีนาคม 2558 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:     0.015% (668,375 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   Technical Diploma in Mechanical Engineering, Singapore Polytechnic  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
การอบรม:  สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย:  

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 74/2008   
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจดัการ 
2556 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการโครงการ 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่: 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 
2548 - 2556 ผูอ้าํนวยการโครงการ บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ประเทศสิงคโปร์
2548 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)
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นายศักดา ตันติวฒันกูล  (อาย ุ58 ปี)  
- กรรมการจดัการ และผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 1 ทีอาร์ซี 
- กรรมการ สหการวิศวกร 
 
วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง:  1 กมุภาพนัธ์ 2542 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่ง:  16 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการจดัการ: 18/20 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-โยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:     0.008% (375,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2556-ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 1 
2548-ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ 
2542-2556  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่: 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 
2558-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั
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นายเชวง รีศรีกติต์   (อาย ุ57 ปี)  
- กรรมการจดัการ และผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 2 ทีอาร์ซี 
- กรรมการ สหการวิศวกร 
 
วนัทีเ่ข้าดาํรงตําแหน่ง:  1 กมุภาพนัธ์ 2542 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่ง:  16 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการจดัการ: 3/20 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-เคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   0.017% (750,000 หุน้)  
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2556-ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 2 
2548-ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ 
2542-2556  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการสายงานปฏิบติัการ 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่: 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 
2552-ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558                                                                   บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 1 - หนา้ 123 
 

นายชยุต วฒักภาคย์ (อาย ุ50 ปี) 
กรรมการจดัการ และผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร ทีอาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นดาํรงตําแหน่ง:  1 สิงหาคม 2557 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่ง:  1 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการจดัการ: 19/20 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
การอบรม:  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย:   

  หลกัสูตร Risk Management  Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 2/2013 
   - ศนูยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ:  

  หลกัสูตรพฒันาภาวะผูน้าํ รุ่นท่ี 1/2013 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2558 - ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ 
2557 - ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการสายงานบริหารองคก์ร 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่: 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 
2555 - 2557 ผูต้รวจสอบภายในชาํนาญการอาวโุส องคก์ารกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
2553 - 2555 หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาติ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และการเงิน บริษทั เซอรา ซี-เคียว จาํกดั
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นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  (อาย ุ48  ปี)  
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั ทีอาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นดาํรงตําแหน่ง: 8 กนัยายน 2547 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่ง: 11 ปี 3 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรม :  ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 113/2014 
- หลกัสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 15/2007  
- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 11/2005  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58:   0.014% (1,875,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2556-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
2550-ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั 
2547-2556  ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่: 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท 
2558-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จาํกดั (มหาชน) 
2556-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)
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นางสาวเรวด ีอาจหาญ  (อาย ุ47  ปี)  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ทีอาร์ซี 
 
วนัทีเ่ข้าเป็นดาํรงตําแหน่ง: 1 กรกฎาคม 2543 
จาํนวนปีทีด่ํารงตําแหน่ง: 15 ปี 5 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2558) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การจดัการ มหาวิทยาลยั อีสเทอร์นเอเชีย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 58: 0.014% (650,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 

- บริษทั ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน)  
2543-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

- บริษทัจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 
- กจิการอืน่:  ไม่มี 

 
 
หมายเหตุ: ผูบ้ริหารและผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทุกท่านไม่มีประวติัการกระทาํผดิทางกฎหมายแต่อยา่งใด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
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 - ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และรายงานประจาํปี
ของบริษทั 

 - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. จดัเกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 

89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตาท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศกาํหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
1. ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงาน

สารสนเทศต่อสาธารณชนใหถู้ตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
5. หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในบริษทัฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที่           
31 ธันวาคม 2558 
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บริษทัฯ 

บริษทัย่อย

  
 

กรรมการและผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ 

บจก. 
สหการวศิวกร 

TRC 
International 

Limited 
ฮ่องกง 

TRC 
Investment 

Limited
สาธารณรัฐ 
เมอริเชียส 

TRC 
Engineering 

LLC 
สาธารณรัฐ
สุลต่าน
โอมาน 

TRC 
Middle East 

LLC 
สาธารณรัฐ
สุลต่าน
โอมาน 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,  X,      

2. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี  A, /      

3. นายอรุณ จิรชวาลา A, /      

4. รศ.พิเศษ เสตเสถียร /      

5. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ XX, /      

6. นายสมยั ล้ีสกลุ XXX, /, , M /, , M   X,  X,  

7. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  /, //, , M /, , M   , M M 

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

9. นายโลห์ คิง อี /, //, M      

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  M /     

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ M /     

12. นายชยตุ วฒักภาคย ์ M      

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม M      

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ M      

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

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการดําเนินงาน 
ทีม่นัียสําคญัต่อผลการดาํเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร บจก. สหการวศิวกร 
TRC Engineering LLC 

(Sultanate of Oman) 
TRC Middle East LLC 

(Sultanate of Oman) 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ X,    
2. นายสมยั ล้ีสกุล  /, , M X,  X,  
3. นายภาสิต ล้ีสกลุ /, , C, M   
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  /, , M , M M 
5. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู /   
6. นายเชวง รีศรีกิตต ์ /   
7. Mr. Kamal Macki  / / 

X = ประธานกรรมการ   XX = ประธานกรรมการตรวจสอบ  A = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ 
 = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  C = ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร M = ผูบ้ริหาร 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ไดว้่าจา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี 
จาํกดั โดยใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2558 ทั้งน้ี ใหเ้ป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และ
บริษทั สหการวิศวกร จาํกดั  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จาํกดั แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
เป็นอยา่งดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงใหน้างสาวศรินทร์ทิพย ์เหล่ามหาเมฆ อดีตหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
ปี 2548 – 2557 ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั
หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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อืน่ๆ 

-ไม่มี- 
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