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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2541 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท เพื่อ
ใหบ้ริการดา้นงานรับเหมาก่อสร้าง และวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และก่อสร้างและติดตั้งระบบวศิวกรรมใหก้บับริษทัต่าง ๆ ใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บริษทัฯ ไดข้ยายฐานเงินทุน และการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ เขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2548 และยา้ยเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใน
วนัท่ี 23 เมษายน 2556 ในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ภายใตก้ลุ่มอสงัหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง และตั้งแต่วนัท่ี 2 มกราคม 2557 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัใหห้ลกัทรัพยข์องบริษทัฯ มาอยูใ่นหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (ผ่านการทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2559) 

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

อุตสาหกรรมพลงังานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ท่ีมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 พนัธกจิ 

1. ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ท่ีให้บริการครบวงจรในลกัษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ใน 
งานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งน ้ ามนั และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนดา้นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคมและชุมชน เพื่อการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และมัน่คง 

3. ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพโดยค านึงถึงความปลอดภยั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
4. พฒันาการลงทุนในธุรกิจพลงังานและ ปิโตรเคมี 

 เป้าหมาย 
1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี เป้าหมายคือ มียอดขายรวม 10,000 ลา้นบาท ภายในปี 2562 (งบการเงินรวม) 
2. พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 4 โครงการ ภายในปี 2562 
3. ไดรั้บรางวลัมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Total Quality Control) ภายในปี 2562 

 ค่านิยม 
T - Transparency, Ethics & Integrity   
      ซ่ือสตัย ์โปร่งใส ใส่ใจจริยธรรม 
R - Respect and Trust   
      เคารพกนัและกนั เช่ือมัน่ไวใ้จ 
C - Commitment  
      มุ่งมัน่สู่คุณภาพ ปลอดภยัทุกเวลา รักษาส่ิงแวดลอ้ม รับผิดชอบต่อสงัคม 
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2. การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  
กลุ่มบริษทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธุรกิจ และไดรั้บเหมางานโครงการขนาดใหญ่อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

 ปี 2555  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญัจ านวน 3 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการออกแบบ จดัหาและก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นผ่านศูนยก์ลาง 28 น้ิว ระยะทาง 21 

กิโลเมตร สถานีควบคุมก๊าซ สถานีควบคุมและวดัปริมาณก๊าซ เพ่ือจ่ายก๊าซให้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้าอุทยัซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (GUT Gas Pipeline Project) จากบริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จ ากดั คิดเป็นมูลค่างาน 1,547 
ลา้นบาท  

2. บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดรั้บงานเหมาก่อสร้างโครงการอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็กและระบบ
สาธารณูปโภค หรือ Civil works for ABS VI/Green ABS Expansion Project จาก บริษทั ไทย เอบีเอส จ ากดั มูลค่างาน 
280 ลา้นบาท  

3. TRC Middle East LLC บริษทัยอ่ยท่ีสาธารณรัฐโอมานไดรั้บการต่ออายสุัญญาส าหรับงาน Construciton of Flow Line 
Rima Satelites Small Fields อายสุญัญาเดิม 3 ปี ไปอีก 1 ปี + 1 ปี มูลค่างานส่วนต่อสญัญา 2 ปี รวม 4.8 ลา้นโอมานเรียล   

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป จากเดิม
จ านวน 337,699,934 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 471,502,434 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
133,802,500 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   

 วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เป็นวนัส้ินสุดโครงการ ESOP-W1 ของบริษทัฯ ท่ีทยอยใชสิ้ทธิทุกวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส 
เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 30 กันยายน 2553 รวมการใชสิ้ทธิทั้งหมด 9 คร้ัง สรุปมีผูใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพทั้งโครงการทั้งหมด 
6,586,000 หน่วย เกิดหุน้สามญัเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP Warrants ทั้งหมด 6,586,000 หุ้น ท าให้บริษทัฯ 
มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 471,502,434 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 336,585,589 บาท 

 TRC International Limited บริษทัยอ่ย ซ้ือหุ้นบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 500,000 หุ้น ในราคา 
หุน้ละ 100 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท 

 ปี 2556  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญัจ านวน 6 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการท่อเช่ือมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต มูลค่างาน 834.01 ลา้นบาท และ 7.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2. โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติสระบุรี-นครราชสีมา ภายใตก้ารด าเนินงานของกิจการร่วมคา้ ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

(บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน) สัดส่วนการลงทุนประมาณ
ร้อยละ 70 โดยบริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ จากประเทศจีน และร้อยละ 30 
โดยบริษทัฯ) มูลค่างาน 4,433.65 ลา้นบาท และ103.45 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง 3 โครงการดงัน้ี 
- งานจา้งเหมาโครงการก่อสร้างศูนยป์ฏิบติัการระบบท่อเขต 8 และโครงการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบติัการพลงังาน

ประยกุต ์จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 206.70 ลา้นบาท และ 275 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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- งานก่อสร้างถนน สะพานขา้มคลองชลประทานท่ี 26 และระบบระบายน ้ าเฟส 1 โครงการ TPARK Wang Noi2 จาก
บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จ ากดั มูลค่างาน 163.61 ลา้นบาท  

- งานจา้งเหมาก่อสร้างโครงสร้าง สถาปัตย ์และงานสุขาภิบาล อาคารเก็บสินคา้ อาคาร 9 (ศรีราชา) เฟส 2 จากบริษทั 
อลูคอน จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 93.48 ลา้นบาท  

 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 ไออาร์
พีซี จ ากดั (มหาชน) 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อกรรมการและ/หรือพนกังานคร้ังท่ี 2 (ESOP-W2) ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากหุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.50 บาท  
- ยกเลิกการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป และลดทุนจดทะเบียนท่ีส ารองไวส้ าหรับการเพ่ิมทุนดงักล่าว 

และทุนท่ีส ารองส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1  
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 336,585,589 บาท เป็น 425,514,868.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญั 177,858,559 หุ้น   

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอ
ขายต่อผูถื้อหุน้เดิม  

 บริษทัฯ ออกหุน้ปันผลจ านวน 112,146,533 หุน้ และไดรั้บช าระค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามญัต่อผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 
31,269,062 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงิน 78,172,655 บาท ท าให้ ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 
425,514,868.50 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 408,293,386.50 บาท 

 เดือนเมษายน 2556 บริษทัฯ ยา้ยจากตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ ไปเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  

 เดือนพฤศจิกายน 2556 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาลดีเยี่ยม ตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่บริษทัจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด่นดา้นรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี  และบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลัดีเด่น บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ดา้นผลการด าเนินงาน และ
นายสมยั ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่น ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ  

 บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จ ากดั” ร่วมกบับริษทั คูโด คองยุง 
จ ากดัพนัธมิตรจากประเทศเกาหลี สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90 ต่อ 10  ตามล าดบั เพ่ือเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

 ปี 2557  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญัจ านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
1. โครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซลแห่งใหม่ ก าลงัการผลิต 450 ตนัต่อวนั จากบริษทั บางจากไบโอ   

ฟเูอล จ ากดั มูลค่างาน 1,200 ลา้นบาท  
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งเตาเผา Waste Gas ท่ีโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ จงัหวดัสงขลา จากบริษทั ทรานส์ ไทย-

มาเลเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั มูลค่างาน 519,000,000 บาท และ 11,330,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือมูลค่างาน
รวมประมาณ 890 ลา้นบาท 
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 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จ ากดั ยา้ยส านกังานใหญ่มาตั้งอยู่เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 เป็นอาคาร 6 ชั้น ท่ีตั้งอยูบ่นท่ีดินเน้ือท่ี 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ซ่ึง
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 

 TRC International Limited ซ้ือหุ้น TRC Middle East LLC เพ่ิมเติม ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 60 เป็น 
ร้อยละ 70  

 เดือนตุลาคม 2557 มีการปิดบริษทั และช าระบญัชีบริษทั กิจการร่วมคา้ เอสเคเค จ ากดั เน่ืองจากยงัไม่ไดมี้การด าเนินธุรกิจ
ใด ๆ นบัแต่มีการจดัตั้ง จึงปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ  

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดเ้ร่ิมทยอยใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 1-3 จ านวนหุ้นเพ่ิม
ทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-2 รวม 5,954,933 หุ้น ท าให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 
425,514,869 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 411,306,853 บาท 

 ปี 2558  

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้างโครงการท่ีส าคญัจ านวน 4 โครงการ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯ ไดรั้บงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project (PLLEP): 28” Recoating Section 

(RC-400) จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 3,725 ลา้นบาท 
2. บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดรั้บงานรับเหมาก่อสร้าง 3 โครงการดงัน้ี  

- โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 จากกรุงเทพมหานคร มูลค่างาน 885.7 ลา้นบาท 
- โครงการรับเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวดั           

สุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 จากการประปาส่วนภูมิภาค รับงานในนามกิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ 
มูลค่างาน 858 ลา้นบาท 

- ไดรั้บ Letter of Intent (“LOI”) งานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้น
กระบวนการผลิตยาเสน้พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั มูลค่างาน 837.07 ลา้นบาท (หรือ 
15,476,635.11 ยโูร) และไดล้งนามในสญัญาในเดือนมกราคม 2559 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้กู ้และการ
ปรับสิทธิ ESOP-W2 ดงัน้ี 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญั จากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท  
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูโ้ดยเฉพาะเจาะจงจ านวนไม่เกิน 500 ลา้นบาท  
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท            
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 425,514,868.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 423,741,039 บาท 
- อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัแบบมอบอ านาจทัว่ไปจ านวนไม่เกิน 

330,461,068 หุน้ 
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 231,617,893.25 บาท จากเดิมจ านวน 423,741,039 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จ านวน 655,358,932.25 บาท 
- อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  1,852,943,146 หุน้ เพ่ือรองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้กบั

บุคคลในวงจ ากัด รวมถึงบุคคลท่ีได้จองซ้ือหุ้นกู ้การจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W2 
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 เดือนพฤษภาคม 2558 บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญัดงัน้ี 
- เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 0.50 บาท เป็นหุน้ละ 0.125 บาท 
- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 423,741,039 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 655,358,932.25 บาท 
- ออกหุน้ปันผลจ านวน 830,537,602 หุน้ 

 เดือนกรกฎาคม 2558  
- ออกหุน้กูใ้หก้บับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี การ

จ่ายช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
- เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 330,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 2.20 บาท ให้กบับุคคลในวงจ ากดัจ านวน 16 ราย และไดรั้บ

เงินค่าหุน้เพ่ิมทุนสุทธิจ านวน 713.09 ลา้นบาท 
 เดือนพฤศจิกายน 2558 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SET Awards 2015 จ านวน 2 รางวลั คือ รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นผลการ

ด าเนินงานดีเด่น และรางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ดีเด่น 
 ในระหวา่งปี 2558 มีการลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ดงัน้ี 

- เดือนมกราคม 2558 TRC International Limited ซ้ือหุ้น APOT เพ่ิมจ านวน 250,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 200 บาท   
คิดเป็นจ านวนเงิน 50,000,000 บาท ท าให ้TRC International Limited ถือหุน้ใน APOT จ านวน 750,000 หุน้  

- วนัท่ี 16 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2558 มีมติอนุมติัให้ TRC Investment Limited บริษทั
ยอ่ยท่ีสาธารณรัฐเมอริเชียส ซ้ือหุน้ APOT จ านวนไม่เกิน 6.30 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 200 บาท รวมมูลค่าประมาณ 
1,260 ลา้นบาท จาก Thermal Trade and Investment Litmited 

- วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุ้นงวดท่ี 1 จ านวน 355 ลา้นบาท และวนัท่ี 30 ตุลาคม 
2558 ไดรั้บโอนหุ้น APOT จ านวน 1,775,000 หุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม  บริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 
2558 เพ่ิมเป็นร้อยละ 12.25 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 8.61 และ TRC 
International Limited ร้อยละ 3.64 ท่ีทุนช าระแลว้ 2,060.84 ลา้นบาท 

 บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยและจดทะเบียนเพ่ิมทุน ดงัน้ี 
- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “บริษทั กิจการร่วมคา้ซีอาร์สามและสหการ จ ากดั” (“CR3”) ร่วมกบั China Railway No. 3 

Engineering Group Co., Ltd. พนัธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นของสหการวิศวกรอยูท่ี่ร้อยละ 51 เพื่อ
รองรับการเขา้ร่วมประมูลงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้ประมูลงาน
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย และไม่มีแผนการด าเนินธุรกิจต่อ ฝ่ายจดัการจึงด าเนินการปิดกิจการเพ่ือลดค่าใชจ่้าย
ในการบริหารจดัการและไดช้ าระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2558 

- จดัตั้งบริษทัยอ่ยในนาม “กิจการร่วมคา้ไฮโดรเท็ค สหการ” ร่วมกบับริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) สัดส่วนการ
ถือหุน้ของสหการวศิวกรอยูท่ี่ร้อยละ 49 เพ่ือรองรับงานขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี จากการประปาส่วนภูมิภาค โดยสหการวิศวกรเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานของกิจการร่วมคา้ทั้งหมด โดย
บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการ
ด าเนินการ 

- เดือนพฤษภาคม 2558 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท  
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 4-7 จ านวนหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเกิด
จากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3-6 รวม 48,001,970 หุน้ (คร้ังท่ี 3 และ 4 อตัราการใชสิ้ทธิ 1:1 คร้ังท่ี 5 และ 6 อตัราการใชสิ้ทธิ 1:5) 
ท าใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 655,358,932.25 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 565,345,762 
บาท 

 ปี 2559  

 เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface 
Processing and Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) มูลค่า 142,027,205 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยูโร และ 12,433,389,522 บาท หรือ 34,089,504,186 บาท และในเดือนพฤษภาคม ไดรั้บ 
Notice to Proceed จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงาน Early Works Engineering, Site 
Preparation, TRC Site Facilities และงานส ารวจพ้ืนท่ี ซ่ีงเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาโครงการ Turnkey Delivery of APOT 
Project Package 2. Surface Processing and Facilities ในส่วนงานดา้นวิศวกรรม และSite Preparation มูลค่า 10,200,000  
ยโูร และ 294,938,000 บาท หรือ 711,358,100 บาท ทั้งน้ี APOT ไดรั้บประทานบตัรท าเหมืองใตดิ้นเม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 
2558 

 เดือนมีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 มีมติอนุมติัให้ด าเนินการปิดบริษทั TRC Middle East 
LLC และTRC Engineering LLC ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดบริษทั 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 มีมติท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้กู ้ดงัน้ี 
- อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ใหก้บับุคคลในวงจ ากดัท่ีไดจ้องซ้ือหุ้นกูข้องบริษทัฯ 

ท่ีเสนอขายในวงจ ากดัเป็นจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 
- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 655,358,932.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 570,665,282.63 

บาท 
- อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 155,708,160.25 บาท จากทุนจดทะเบียน 570,665,282.63 บาท เป็นทุน     

จดทะเบียน 726,373,442.88 บาท เพื่อ 
(ก) รองรับการจ่ายหุน้ปันผล จ านวน 570,437,860 หุน้ 
(ข) รองรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหก้บับุคคลในวงจ ากดัท่ีไดจ้องซ้ือหุน้กู ้จ  านวน 675,000,000 หุน้ 
(ค) การปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 จ านวน 227,422 หุน้ 

 เดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ด าเนินการเก่ียวกบัหุน้สามญัดงัน้ี 
- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท 
- เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท 
- ออกหุน้ปันผลจ านวน 570,436,077 หุน้ 

 ในระหว่างปี 2559 มีการลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ผ่าน 
TRC Investment Limited ไดจ่้ายค่าหุ้นงวดท่ี 2 งวดท่ี 3 และงวดท่ี 4 รวมจ านวน 905 ลา้นบาท และไดรั้บโอนหุ้น APOT 
จ านวน 2,750,000 หุ้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัฯ ใน APOT ณ ส้ินปี 2559 เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22 
ประกอบดว้ยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ท่ี     
ทุนช าระแลว้ 2,688.31 ลา้นบาท  

 ระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเขา้เป็นหลกัทรัพยใ์นกลุ่มดชันี SET100  
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 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 คร้ังท่ี 8 - 9 (คร้ังสุดทา้ย) จ านวนหุน้
เพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 7 - 9 รวม 42,783,587 หุน้ (อตัราการใชสิ้ทธิ 1:5) ท าใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 726,373,442.88 บาท และทุนท่ีช าระแลว้ 641,998,220 บาท 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

โครงสร้างรายได ้ ด าเนินการโดย 
สัดส่วน
การถือหุน้
ของบริษทั 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 
จ านวนงิน 
(ลบ.) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการ บริษทัฯ 
 

1,240.08 33.18 838.68 21.21 1,923.84  61.52  

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

      ก่อสร้างระบบท่อ TRC Engineering 70% - - - -              -             -    

  

กิจการร่วมคา้    
ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 

30% 132.98 3.56 1,132.29 28.63 462.38   14.78  

 
กิจการร่วมคา้ 

ไฮโดรเทค็ สหการ 
49% 423.35 11.33 137.39 3.47 - - 

รวม 1,796.41 48.07 2,108.36 53.31 2,551.24  81.58  

1.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ   650.15 17.40 1,534.59 38.80 6.93     0.22  

    ระบบวศิวกรรมและก่อสร้าง สหการวศิวกร 99.99% 508.39 13.60 - -              -              -    

    โรงงานในอุตสาหกรรม         

     พลงังานและปิโตรเคมี           

รวม 1,158.54 31.00 1,534.59 38.80 6.93     0.22  

1.3 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 
 

272.63 7.30     

      ก่อสร้างงานโยธา สหการวศิวกร 99.99% 469.72 12.57 236.12 5.97 507.12  16.22  

รวม 725.35 19.87 236.12 5.97 507.12 16.22 

1.4 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ บริษทัฯ 
 

- - 1.10 0.03 0.77 0.02  

     อ่ืน ๆ TRC Engineering 70.00% - - - - 29.29 0.94  

รวม - - 1.10 0.03 30.06     0.96  

รวมรายได้จากการให้บริการ 3,697.30 98.94 3,880.17 98.11 3,095.35   98.98  

2. ดอกเบีย้รับ 3.20 0.09 11.03 0.28 3.91     0.13  

3. รายได้อืน่ 36.40 0.97 63.83 1.61 27.91     0.89  

รวมรายได้ทั้งส้ิน 3,736.90 100.00 3,955.03 100.00 3,127.17 100.00 
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1. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและบริการ 

 บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบทางวิศวกรรม

งานวางระบบท่อ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้ งในและต่างประเทศ รวมทั้ งธุรกิจพฒันาโครงการและการลงทุนดา้นพลงังาน 
อสังหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี โดยบริษัทฯ เช่ียวชาญงานวางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบนับริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ี
ด าเนินธุรกิจดา้นงานรับเหมาคือ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 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 เพื่อด าเนินงานโครงการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปนครราชสีมา ของบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) มูลค่าโครงการ 4,532.61 ลา้นบาท และ 103.40 ลา้นเหรียญสหรัฐ   

ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษทัฯ และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ร่วมจดัตั้ง กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ เพื่อ
เขา้ร่วมประกวดราคาและด าเนินการงานจา้งเหมา ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะท่ี 1 ส่วนท่ี 2 (วางท่อส่งน ้ าจากอ าเภอดอนสกั-ลอดทะเล-เกาะสมุย)  ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค 
เลขท่ี กจห. 46/58 มูลค่างาน 858 ลา้นบาท โดยมีสดัส่วนการลงทุนระหวา่งบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั และบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั 
(มหาชน) เป็นร้อยละ 49 และร้อยละ 51 ตามล าดบั ต่อมามีบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัให้บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการด าเนินการโครงการดงักล่าว โดยบริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ไม่ขอรับส่วนแบ่งผลก าไรและขาดทุน และความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเกิดจากการด าเนินการ 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมขยายขอบเขตการด าเนินงานไปสู่การลงทุนมากข้ึนโดยในระหวา่งปี 2558 - 2559 บริษทัฯ มีการลงทุนใน
หุ้นสามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ผ่านบริษทัย่อย คือ TRC Investment Limited จ านวน 
6,300,000 หุน้ หรือร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited จ านวน 750,000 หุน้ หรือร้อยละ 2.79 รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน 
APOT ร้อยละ 26.22 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 APOT มีทุนช าระแลว้จ านวน 2,688,308,700 บาท 

ลกัษณะงานท่ีบริษทัฯ ด าเนินการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกั คือ   
1. งานออกแบบทางวศิวกรรม (Engineering) คือ งานท่ีลูกคา้จา้งใหบ้ริษทัฯ ออกแบบทางวศิวกรรม งานน้ีเป็นงานท่ี

ตอ้งใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดใหแ้ก่ลูกคา้ 
2. งานจัดซ้ือ (Procurement) คือ งานการจัดหาวสัดุก่อสร้างตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มาเพ่ือก่อสร้างและติดตั้งตามแผน

ด าเนินงานท่ีวางไว ้บริษทัฯ มกัไดรั้บการวา่จา้งใหด้ าเนินการงานประเภทน้ีพร้อมกบังานก่อสร้าง 
3. งานก่อสร้าง (Construction) คือ งานก่อสร้างและติดตั้งระบบงานวิศวกรรมจริงหลงัจากท่ีไดมี้การออกแบบทาง

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

และลงทุนในโครงการท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
โดยลูกคา้อาจจา้งใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการในงานลกัษณะเดียว หรือหลายลกัษณะประกอบกนั และบริษทัฯ อาจมีการจา้ง

หรือด าเนินการรับเหมาช่วงงานบางส่วนของแต่ละโครงการใหก้บัผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ เป็นพิเศษ  
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ปัจจุบนับริษทัฯ มีหน่วยธุรกิจ 4 หน่วย ดงัน้ี 
1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ โดยงานหลกั

ของบริษทัฯ คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กบับริษทัในกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี โดยใน
อดีตบริษทัฯจะท างานในส่วนของระบบท่อจัดจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Gas Distribution Pipeline) เป็นหลกั และได้สั่งสม
ประสบการณ์ร่วมท างานกบัพนัธมิตรต่างประเทศในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติบนบกขา้มประเทศ หรือขา้มจงัหวดั (Cross-country 
pipeline) ซ่ึงเป็นงานขนาดใหญ่ (ในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บงานวางท่อก๊าซธรรมชาติขา้มจงัหวดั ผ่านทางกิจการร่วมคา้ CPP-TRC 
ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหว่างบริษทัฯ กบับริษทั ไชน่า ปิโตรเลียม ไพพไ์ลน์ บูโร ส าหรับโครงการท่อก๊าซวงัน้อย-แก่งคอยเป็น
โครงการแรก)  จนกระทัง่ปัจจุบนั บริษทัฯ สามารถรับงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ไดด้ว้ยตวัเอง นอกจากน้ี บริษทั
ฯ ยงัมีความเช่ียวชาญในงานวางระบบท่ออ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ท่อส าหรับการขนส่งวตัถุดิบทางดา้นปิโตรเคมี ท่อน ้ า และท่อน ้ ามนั 

2. ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี บริษทัฯ ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี โดยบริษทัฯ อาจจะท าการก่อสร้าง
โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมกบัติดตั้งระบบวิศวกรรมส าหรับโรงงาน งานท่ีบริษทัฯ จะรับติดตั้งระบบวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ซ่ึงบริษัทฯ อาจมีการร่วมลงทุนหรือร่วมเสนองานกับพนัธมิตรจาก
ต่างประเทศผูเ้ป็นเจา้ของเทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑต์ามความประสงคข์องลูกคา้แต่ละราย 

3. ธุรกจิพฒันาโครงการและการลงทุน เป็นหน่วยธุรกิจท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตั้งแต่ปี 2550 โดยจะมุ่งเนน้การพฒันาโครงการ
ดา้นพลงังาน อสงัหาริมทรัพย ์โรงไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี วตัถุประสงคเ์พ่ือร่วมลงทุนในระยะยาวและรับงานรับเหมาก่อสร้าง  
โครงการท่ีอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได ้และร่วมพฒันาโครงการ อาทิเช่น โครงการเข่ือนพลงังานไฟฟ้าสตึงน า ท่ี
ประเทศกมัพชูา โครงการลงทุนในสมัปทานขนาดใหญ่ โครงการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมพลงังานในต่างประเทศ เป็นตน้ และไดมี้
การเขา้ไปร่วมลงทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) โดยไดล้งทุนผ่านบริษทัยอ่ย คือ TRC International Limited  
และ TRC Investment Limited ทั้งน้ี เพ่ือสร้างโอกาสในการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างโครงการ และกลุ่มบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทน
การลงทุนในรูปเงินปันผลในระยะยาว และ/หรือก าไรจากการขายหุน้ในอนาคต 

4. ธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายขยายงานออกสู่ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมือกับพนัธมิตรทั้ งในและ
ต่างประเทศ   

 บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  
บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั (“สหการวิศวกร”) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม ยไูนเต็ดเอ็นจิเนียร่ิงส์ จ ากดั ก่อตั้งข้ึนในปี 

2497 ดว้ยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง ค าประกอบ เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   
กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ในปี 2540 สหการวิศวกรประสบปัญหาทางการเงินและเขา้สู่

แผนฟ้ืนฟูกิจการในปี 2543 อย่างไรก็ตาม สหการวิศวกรไดด้ าเนินการฟ้ืนฟูกิจการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการเป็นผลส าเร็จ และศาล
ลม้ละลายกลางไดมี้ค าสัง่ยกเลิกการฟ้ืนฟกิูจการของสหการวศิวกร เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2547   

ในเดือนเมษายน 2550 ผูถื้อหุ้นเดิมของสหการวิศวกรไดท้ ารายการแลกหุ้นกับบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากัด 
(มหาชน) ท าใหส้หการวศิวกรเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2550 เป็นตน้มา 
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ปัจจุบนัสหการวศิวกรประกอบธุรกิจหลกั 4 ประเภท คือ 
1) ธุรกิจก่อสร้างทัว่ไป   
2) ธุรกิจก่อสร้างงานสาธารณูปโภค   
3) ธุรกิจก่อสร้างอาคาร และ  
4) ธุรกิจก่อสร้างโรงงาน  
สหการวิศวกรไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บการจดัล าดบัชั้นจากหน่วยงานราชการในระดบั 1 และระดบัพิเศษหลาย

แห่ง อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมการขนส่งทางน ้ าและพณิชยนาวี กรมทรัพยากรน ้ า การท่าเรือแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็น
ตน้ ซ่ึงท าใหส้หการวศิวกรสามารถเขา้ร่วมประมูลท่ีมีมูลค่าโครงการสูงจากหน่วยงานราชการดงักล่าวได ้นอกจากนั้นแลว้ตั้งแต่ปี 
2552 สหการวศิวกรไดรั้บการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซ่ึงเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการท างานท่ี
เทียบเท่าระบบสากล 

ปัจจุบนั บริษทั สหการวิศวกร จ ากัด มีทุนจดทะเบียน และทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 500 ลา้นบาท และมีงานท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ คือ งานก่อสร้าง ถนนศรีนครินทร์ ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 งานก่อสร้างและปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 
และงานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการจดัเก็บ และเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหร่ี
อตัโนมติั (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

 บริษัทย่อยทีส่าธารณรัฐสุลต่านโอมาน  
- TRC Middle East LLC จดัตั้งในปี 2552 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งเฉพาะกิจ เพ่ือรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of Flow 

Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลกัษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อยอ่ยเพ่ือขนส่งน ้ ามนัดิบ โดย
ระยะเวลาตามสญัญาเร่ิมแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 – เมษายน 2555) และจากการท างานท่ีเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ในปี 2555 
บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายสุญัญา ส าหรับงานเพ่ิมเติมอีก 2 ปี โครงการดงักล่าวก่อสร้างแลว้เสร็จและไดส่้งมอบงานใหลู้กคา้
เรียบร้อยแลว้ตั้งแตปี่ 2557 

- TRC Engineering LLC จดัตั้งในปี 2554 เพ่ือประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจพลงังาน โดยในปี 
2554 ไดรั้บงานวางท่อน ้ 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 ท่ีสดัส่วนร้อยละ 70 เน่ืองจากโครงการท่ีไดรั้บจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East  LLC ไดก่้อสร้างแลว้เสร็จ
และไดส่้งมอบงานต่อลูกคา้แลว้ ประกอบกบัสถานการณ์ราคาน ้ ามนัท่ีปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้ั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ 
ทั้งสองมิไดด้ าเนินโครงการใด ๆ ปัจจุบนับริษทัทั้งสองอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และช าระบญัชีคาดวา่จะเสร็จ
ส้ินภายในกลางปี 2560 
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งานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีงานท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ โดยสรุปดงัน้ี 

 จ านวน
โครงการ 

มูลค่างานท่ีเหลือ 
(ลา้นบาท) 

บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 3 2,479.93 
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 3 1,199.66 
มูลค่างานทีอ่ยู่ระหว่างก่อสร้างทีย่งัไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 3,679.59 

- บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)   
 

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานท่ีเหลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

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

E,P,C บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

3,725.00 1,897.52 ก.พ.58 - ต.ค.61 

2. LNTP for Turnkey Delivery of APOT 
Project Package 2. Surface Processing 
and Facilities (Project value 294.94 MB   
and Euro 10.20 Million) 

E,P,C,C บริษทั อาเซียน
โปแตชชยัภูมิ จ  ากดั 
(มหาชน)   

711.36 514.88 พ.ค.59 - ก.ย.60 

3.  Preparation and Refurbishment of 
Existing Decline  

E,P,C บริษทั อาเซียน
โปแตชชยัภูมิ จ  ากดั 
(มหาชน)   

143.69 67.53 ม.ค.59 - มิ.ย.60 

รวมงานในมือทั้งส้ิน 3 โครงการ 4,580.05 2,479.93  

- บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั    
 

ช่ือโครงการ 
ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานท่ีเหลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

1. จา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการ
ประปาส่วนภูมิภาค เกาะสมุย อ  าเภอ
เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 
ส่วนท่ี 2 (วางท่อส่งน ้าจากอ าเภอดอน
สัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) 

E,P,C การประปาส่วน
ภูมิภาค 

855.67 294.86 ส.ค.58 - เม.ย.60 

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

E,P,C โรงงานยาสูบ 
กระทรวงการคลงั 

829.29 320.90 ธ.ค.58 - ต.ค.60 
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ช่ือโครงการ 

ลกัษณะ
ของการ
รับเหมา(1) 

 
ช่ือผู้ว่าจ้าง  

มูลค่างาน  
ของบริษัทฯ(2) 
(ล้านบาท) 

มูลค่างานท่ีเหลอื
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาของ
โครงการ 

3. โครงการถนนศรีนครินทร์-ร่มเกลา้  
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างทางแยกต่างระดบัถนน   
ศรีนครินทร์กบัถนนกรุงเทพกรีฑาและ
ก่อสร้างถนนจากถนนศรีนครินทร์ ถึง 
คลองหวัหมาก 

E,P,C 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร 827.76 381.68 ก.ค.58 - ก.ค.60 

การไฟฟ้านครหลวง 229.17 176.46 ต.ค.58 - ก.ค.60 

การประปานครหลวง 32.79 17.53 พ.ย.58 - ก.ค.60 

  บริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) 

11.44 7.09 ก.พ.59 - ก.ค.60 

  บริษทั กสท 
โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) 

1.14 1.14 
 

ม.ค.59 - ก.ค.60 

รวมงานในมือทั้งส้ิน 3 โครงการ 2,787.26 1,199.66  
หมายเหตุ: 
(1) E = Engineering (งานวศิวกรรม) P = Procurement (งานจดัซ้ือ) C = Construction (งานก่อสร้าง) 
(2) มลูค่างานท่ีเหลือของโครงการท่ีเป็นสกุลเงินยโูร ค านวณเป็นเงินบาทท่ีอตัราแลกเปล่ียน 37.3791 บาทต่อยโูร 

 
2. การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์การแข่งขัน 
กลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพของงาน บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะควบคุมงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และ 

ส่งงานใหต้รงตามก าหนดเวลาเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้  
2. ช่ือเสียงและประสบการณ์ของกลุ่มวิศวกรผู้บริหาร  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานในธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างมายาวนาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความรู้และประสบการณ์การท างานภาคปฏิบติัในงานวิศวกรรมมากกวา่ 20 ปี 
และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางในวงการ ท าให้สามารถมีส่วนช่วยตรวจสอบดูแลการท างานของวิศวกรระดบัผูจ้ดัการ
โครงการอีกต่อหน่ึง 

3. ผลงานในอดตี  ดว้ยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตท่ีไดรั้บมอบหมายในงานโครงการจ านวนมาก ประกอบกบั
ความส าเร็จในการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ทั้ งในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ งานก่อสร้างโรงงานใน
อุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี ในลกัษณะ Turn-key และการขยายธุรกิจเขา้สู่ธุรกิจต่างประเทศ ท าให้ลูกคา้จ านวนมากให้
ความเช่ือถือและไวว้างใจ มีการใชบ้ริการของบริษทัฯ ในโครงการอ่ืน ๆ รวมทั้งไดแ้นะน าต่อไปยงัลูกคา้อ่ืน ๆ ดว้ย  

4. ความสามารถของบุคลากร บริษทัฯ มีพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีด าเนินการอยูจ่  านวนมากท าให้สามารถ
ให้บริการกับลูกคา้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพและสนับสนุนให้พนักงานมีการ
ฝึกอบรมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการท างาน 

5. การร่วมมอืกบัพนัธมติร เพ่ือเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การผนึก
ก าลังกับพันธมิตรจากประเทศเยอรมัน ประเทศจีนผู ้เ ป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมี  
การร่วมมือกบักลุ่มบริษทัพลงัานและปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในประเทศเพ่ือขยายงานในต่างประเทศ และการร่วมมือกบัพนัธมิตรจาก
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ประเทศจีนในงานท่อส่งก๊าซธรรมชาติและงานก่อสร้างดา้นสาธารณูปโภค เป็นการเพ่ิมความสามารถในการด าเนินธุรกิจเสริม      
จุดแขง็ และเป็นประโยชน์ดา้นการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัฯ 

กลยุทธ์ด้านการตลาด 
กลยทุธ์ดา้นการตลาดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
1. การรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ บริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึงในดา้นการเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างดา้น

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยไดรั้บความไวว้างใจของลูกคา้รายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทัใน
เครือปตท. ทั้งน้ี ดว้ยการเนน้เร่ืองการควบคุมคุณภาพของงานตามระบบ ISO ท่ีทางบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตั้งแต่ปี 2550 และ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ซ่ีงเป็นบริษทัยอ่ย ไดก้ารรับรองเช่นเดียวกนัในปี 2552 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งเคร่งครัด
ใหก้ารส่งมอบงานตรงต่อเวลาและสอดคลอ้งตามเกณฑท่ี์ลูกคา้ก าหนด 

2. การขยายบริการด้านงานก่อสร้างทีม่กีระบวนการผลติผลติภัณฑ์ทางด้านปิโตรเคมหีรือพลังงานทดแทน จากนโยบาย
และยทุธศาสตร์พลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของภาครัฐ บริษทัฯ ไดส้ะสมประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงาน
ท่ีมีกระบวนการผลิตพลงังานทดแทน เช่น โรงงานผลิตไบโอเอทานอล และไบโอดีเซล โดยไดมี้การส่งมอบงานไปแลว้หลาย
โครงการ ปัจจุบนัน้ี บริษทัฯ มีความพร้อมทั้งทีมวศิวกรดา้นงานออกแบบวศิวกรรมและทีมก่อสร้างท่ีมีความช านาญในการก่อสร้าง
กระบวนการผลิตดงักล่าว ก่อใหเ้กิดโอกาสในการน าเสนองานและขยายการบริการใหแ้ก่ลูกคา้ 

3. การขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษทัฯ ไดพ้ฒันารูปแบบการใหบ้ริการแบบครบวงจรในหลากหลายประเภท เช่น   
- Engineering + Procurement + Construction (EPC) 
- Engineering + Procurement + Construction + Commissioning (EPCC) และ  
- Engineering + Procurement + Construction + Finance (EPCF)  

 รวมไปถึง Operation and Maintenance (O&M) ทั้งน้ี เพ่ือรองรับความตอ้งการของลูกคา้ให้หลากหลายมากข้ึน มี
โอกาสน าเสนองานใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้ใหม่ทั้งในประเทศและประเทศใกลเ้คียง เพ่ือรองรับการเปิดตลาดเสรีของกลุ่มประเทศ AEC 

4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพ่ือเสริมศกัยภาพในการรับงานจากกลุ่มลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
บริษทัฯ ด าเนินการแสวงหาและสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจอยูใ่นทุกโอกาส มีการผนึกก าลงักบัพนัธมิตรจากประเทศเยอรมนั 
จีน เดนมาร์ก และอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นประโยชน์ดา้นการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัฯ 

5. การเพิ่มความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้า บริษทัฯ มีนโยบายและไดด้ าเนินการเร่ืองการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้
เป็นระยะ ๆ ตลอดการด าเนินการโครงการ และมีการน าผลการประเมินมาวเิคราะห์เพ่ือพฒันาการบริการใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
เกิดความยนิดีท่ีจะบอกต่อ และ/หรือเลือกใชบ้ริการของบริษทัฯ อีก 

6. การรักษาช่ือเสียงบริษัทฯ  ดว้ยผลงานและการบริหารงานโดยกลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการบริหารงานธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมายาวนานจนท าให้บริษทัฯ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางในวงการ ส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับรางวลั 
Outstanding Company Performance Awards และ Outstanding Investor Relations Awards จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในปี 2558 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาช่ือเสียงเหล่าน้ีไวใ้หย้ ัง่ยนื ดว้ยการพฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความเช่ียวชาญ
ในสายงานท่ีด าเนินการอยู่ และรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพ ให้ได้รับความสุขจากการปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดงานบริการท่ีมี
ประสิทธิผลต่อกลุ่มลูกคา้ และเกิดประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
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สภาพการแข่งขัน 
  ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อมีคู่แข่งขนัในประเทศนอ้ยราย เน่ืองจากการวางท่อท่ีมี
ขนาดใหญ่ และมีระยะทางยาวตอ้งอาศยัประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการท างานเป็นอย่างมาก อีกทั้งตอ้งมีผลงานในอดีต
อา้งอิงในการเขา้ประมูลงาน ซ่ึงกรณีน้ีนบัวา่บริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบการแข่งขนัเน่ืองดว้ยประสบการณ์ท่ีผ่านมา นอกจากน้ี การ
สร้างเครือข่ายพนัธมิตรและการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจท าใหบ้ริษทัฯ สามารถท่ีจะเขา้ร่วมประมูลงานขนาดใหญ่ท่ีตอ้งการ
ความเช่ียวชาญสูงดว้ยการร่วมมือกบักลุ่มพนัธมิตรทางธุรกิจต่างชาติท่ีมีประสบการณ์มาอยา่งยาวนาน อีกทั้งยงัเป็นกลุ่มบริษทัท่ีมี
ช่ือเสียงและมีผลงานเป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศ เช่น จีน อิตาลี เป็นตน้         

ส่วนการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมีนั้น ทางบริษทัฯ ไดพ้ฒันารูปแบบการให้บริการ
เป็นแบบ EPC โดยเนน้การสร้างศกัยภาพบุคลากรดา้นงานวิศวกรรมซ่ึงถือเป็นหัวใจหลกัของงานออกแบบก่อสร้าง รวมถึงการ
สร้างศกัยภาพดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งใหสู้งข้ึน เพ่ือตอบสนองกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการบริการแบบครบวงจร (Turn-key) 
 ส่วนธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา และงานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิเช่น งานถนน งานสะพานนั้น มีคู่แข่งใน
ประเทศเป็นจ านวนมาก ทางบริษทัฯ มอบหมายให้บริษทัยอ่ย คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูรั้บเหมาชั้น 1 
กบัหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง เป็นผูรั้บงานด้านน้ี โดยใชว้ิธีพิจารณาคดัเลือกเขา้ร่วมงานโครงการท่ีทาง 
บริษัทฯ มีความช านาญ ให้ผลตอบแทนดี หากเป็นกรณีโครงการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่ทางบริษทัฯ เองจะเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัด้วยการร่วมมือกับกลุ่มพนัธมิตรต่างชาติ ท่ีมีช่ือเสียงและมากไปดว้ยประสบการณ์ ทั้ งน้ีจะท าให้
สามารถรับงานขนาดใหญ่ และเฉพาะทางไดเ้ป็นอยา่งดี   

 
ลกัษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

ส าหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และ
บริษทัเอกชนท่ีอยู่ในธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมด้านพลงังาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และบริษทัท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมท่ีมีการใชก๊้าซเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต โดยมีกลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

ส่วนบริษทั สหการวิศวกร จ ากัด กลุ่มลูกคา้เป้าหมายคือ หน่วยงานราชการของรัฐ ซ่ึงให้บริการประชาชนทางด้าน
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย ส านักงาน
กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ รวมถึงบริษทัภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย ์พลงังาน และปิโตรเคมี 

 
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้ม 

สถานการณ์เศรษฐกจิ 
 เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558 โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการขยายตวัของ
การส่งออก การฟ้ืนตวัของการผลิตภาคเกษตรและฐานรายไดเ้กษตรกร การลงทุนภาครัฐยงัอยูใ่นเกณฑสู์ง และยงัคงมีแรงขบัเคล่ือน
จากภาคการท่องเท่ียว ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 
รายงานวา่แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2560  คาดวา่มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 2.9 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน
รวมขยายตวัร้อยละ 2.7 และร้อยละ 5.3 ตามล าดบั  
 กลไกในขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญและพัฒนา ประการหน่ึงมาจากพลังงาน พลังงานเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต ในภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม แรงงาน สังคม ตลอดจนภาคครัวเรือน ก็ลว้นตอ้งพ่ึงพาพลงังานดว้ยกนัทั้ งส้ิน ทางกระทรวงพลงังานได้ก าหนด
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นโยบายพลงังาน 4.0 เพื่อขบัเคล่ือนแรงสนบัสนุนเศรษฐกิจ ภายใตห้ลกัการส าคญัคือ การยกระดบัประสิทธิภาพของระบบพลงังาน
ในปัจจุบนั และน านวตักรรมท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันา ซ่ึงตอ้งครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต จดัหา แปรรูป ไปจนถึงการ
ใช ้โดยแบ่งตามประเภทพลงังาน ไดแ้ก่ น ้ ามนัเช้ือเพลิง ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า ในแนวทางการพฒันาดา้นน ้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นได้
ใหห้ลกัส าคญัความพร้อมดา้นโครงสร้างพิน้ฐาน โดยมีแผนจะพฒันาระบบท่อให้มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความมัน่คงใน
การขนส่งน ้ ามนั ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งน ้ ามนัทางรถยนต ์และท าใหโ้ครงสร้างราคาขายปลีกน ้ ามนัในต่างจงัหวดัใกลเ้คียงกบั
ราคาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากข้ึน 

ความต้องการและการใช้พลงังาน 
 ตามรายงานการของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน พบวา่ความตอ้งการการใชพ้ลงังาน
เชิงพาณิชยข์ั้นตน้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ี่ระดบั 2,094 เทียบเท่าพนับาร์เรลน ้ ามนัดิบต่อวนั เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
1.3 โดยการใชก๊้าซธรรมชาติ มีสดัส่วนการใชสู้งสุดคิดเป็นร้อยละ 43 มีการใชล้ดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 44 การใชน้ ้ ามนั
มีสัดส่วนการใชร้องลงมาคิดเป็นร้อยละ 38 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 38 นอกจากนั้นการใชถ่้านหินน าเขา้ การใช้
ลิกไนต ์และพลงังานน ้ า/ไฟฟ้าน ้ าเขา้มีสดัส่วนการใชเ้ทียบเท่ากบัปีก่อน ดงัน้ี 

 
สัดส่วนการใช้พลงังานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

 

 
ส าหรับการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยข์ั้นต้นในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2559 อยู่ท่ีระดับ 1,023 เทียบเท่าพนับาร์เรล

น ้ ามนัดิบต่อวนั ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.0 เป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 67 อยา่งไรก็ตามก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งพลงังานท่ี
ใชใ้นอุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด ดงัน้ี 
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แนวโน้ม 
จากการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบใน แผนระบบ

รับส่งและโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ เพ่ือความมัน่คงของโครงการลงทุนในส่วนท่ี 1 (โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ)
ระยะท่ี 2 จ านวน 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เสน้ท่ี 5 และโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบน
บก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี - วงัน้อยท่ี 6 (RA#6) ไปยงัจงัหวดัราชบุรี เพ่ือสร้างความมัน่คงและรองรับ
ความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยก าหนดใหส้ามารถจ่ายก๊าซเขา้ระบบไดภ้ายในปี 2564 และมอบหมายให้
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้  าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ  

ปลายปี 2559 ทางคณะกรรมการของบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (“ปตท.”) มีมติอนุมติัแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560-2564) 
วงเงินรวม 338,849 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

                   (หน่วย : ลา้นบาท) 
ธุรกจิ 2560 2561 2562 2563 2564 รวม ร้อยละ 

ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน 20,647 36,847 35,970 9,935 40,882 144,308 43% 
แผนร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือหุน้
ร้อยละ 100 

47,265 51,975 14,313 13,944 7,551 135,048 40% 

ธุรกิจน ้ ามนัและการคา้ระหวา่งประเทศ 10,376 9,036 7,265 7,785 6,736 41,198 12% 
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 4,556 3,887 2,382 2,066 2,304 15,195 4% 
ส านกังานใหญ่และอ่ืน ๆ 817 510 556 597 620 3,100 1% 

รวม 83,661 102,282 60,486 34,327 58,093 338,849 100% 
      ท่ีมา : ข่าวท่ีบริษทั ปตท.จ ากัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย วนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 
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ทั้งน้ี การลงทุนส่วนใหญ่ของ ปตท. เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน และธุรกิจน ้ ามนัซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ 
ปตท. โดยมีการลงทุนหลกัไดแ้ก่ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และพฒันาสถานีบริการ การร่วมทุนและการลงทุนในบริษทัลูกท่ีถือ
หุน้ร้อยละ 100 อาทิการลงทุนในการขยายความสามารถในการน าาเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพ่ือรองรับความตอ้งการใชก๊้าซ
ธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึนในประเทศ นอกจากน้ีการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็ยงัคง
เป็นอีกปัจจยัท่ีส่งผลต่อเน่ืองใหก้ารขยายตวัในความตอ้งการดา้นพลงังานของกลุ่มประเทศอาเซียนขยายตวัเพ่ิมข้ึน ผลจากนโยบาย
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสมาชิกอาเซียนในดา้นพลงังาน รวมทั้งประเทศสมาชิกไดใ้หค้วามส าคญักบัการผลกัดนัการด าเนินการ
โครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 
(ASEAN Power Grid : APG) อยา่งเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียงัไดมี้การลงนามขอ้ตกลงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2002 
และต่อมาไดร้วมถึงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบท่อส่งก๊าซระหวา่งกนั และส่งเสริม
การคา้ก๊าซเสรีดว้ยความปลอดภยัผา่นระบบเครือข่ายน้ี และมีแผนท่ีจะเพ่ิมจ านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 
1 โครงการภายในปี 2020 เพ่ือรองรับปริมาณก๊าซท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการ จากโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเช่ือมต่อกนั ย่อมท าให้
สามารถซ้ือขายพลงังานขา้มประเทศไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน จะเป็นการกระตุน้ให้เกิดการลงทุนในธุรกิจพลงังานตามมาอยา่งมาก 
ตลอดจนเสริมความมัน่คง ดา้นพลงังานในภูมิภาคอีกดว้ย ประกอบกบัการเปิดเสรีทางการคา้ระหวา่งประเทศสมาชิก ก่อให้เกิดการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะช่วยเพ่ิมช่องทางในการขยาย
การลงทุนในรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในประเทศและขยายไปยงัประเทศสมาชิก 

จากปัจจยัขา้งตน้ทางดา้นพลงังานและความตอ้งการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมัน่คงในระยะยาว ประกอบกบัแผนการลงทุนท่ี
ชดัเจน ท าใหเ้ห็นวา่โอกาสงานในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างดา้นงานวางท่อยงัมีแนวโนม้ท่ีดี โดยบริษทัฯ ไดติ้ดตามเพ่ือเขา้ร่วม
ประมูลงานโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
 การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2559 ก่อให้เกิดนโยบาย 
การส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสมาชิกอาเซียนในดา้นพลงังาน ไดก้ าหนดแนวทางของความร่วมมือ โดยมีโครงการหลกัท่ีส าคญั 
7 สาขา ดงัน้ี 

1. การเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG)  
2. การเช่ือมโยงระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP)  
3. การพฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถน าถ่านหินมาใชเ้ป็นพลงังานอยา่งไม่มีมลพิษ (Coal and Clean Coal Technology) 
4. การพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานท่ีกลบัมาใช้ใหม่ได้ท่ีสะอาดและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (Renewable 

Energy: RE)  
5. การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency and 

Conservation: EE&C)  
6. นโยบายการวางแผนพลงังานภูมิภาค (Regional Policy and Planning)  
7. พลงังานนิวเคลียร์ส าหรับพลเรือน (Civilian Nuclear Energy)  

 โดยประเทศสมาชิกใหค้วามส าคญักบัการผลกัดนั การด าเนินการโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-
ASEAN Gas Pipeline : TAGP) และโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี 
จากโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเช่ือมต่อกนั ยอ่มท าใหส้ามารถซ้ือขายพลงังานขา้มประเทศไดอ้ยา่งสะดวกมากข้ึน และเป็นการกระตุน้ให้
เกิดการลงทุนในกิจการพลงังานจ านวนมากตามมา ตลอดจนเสริมสร้างความมัน่คง ดา้นพลงังานในภูมิภาคอีกด้วย และส่งผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนในทางบวก คือ การช่วยขยายโอกาสทางการคา้ และการลงทุน การลด
ตน้ทุน และสร้างความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการพฒันาการของเศรษฐกิจในภูมิภาค จากการเปิดเสรีทางการคา้ก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
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สินคา้และบริการ ตลอดจนการลงทุนและแรงงานได้อย่างเสรีมากข้ึน ส่งผลให้ความตอ้งการด้านพลงังานมีแนวโน้มสูงข้ึน 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัในภูมิภาคอาเซียน    
 ในส่วนของพลังงานไฟฟ้า ซ่ึง เป็นหัวใจส าคัญด้านการผลิตสินค้าและบริการ ก็จะต้องเตรียมความพร้อม 
ในการจดัหาอยา่งเพียงพอและมีตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้โดยโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน หรือ ASEAN Power Grid 
เป็นหน่ึงในวิสัยทศัน์อาเซียน 2563 ในส่วน ASEAN Vision 2020 ไดริ้เร่ิมโครงการมาตั้งแต่ปี 2543 มีการศึกษาและคดัเลือก
โครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าระหวา่งประเทศเพ่ือนบา้น เร่ิมจากการด าเนินการในกรอบสัญญาแบบทวิภาคีเช่ือมโยงระบบ
ส่งเพ่ือแลกเปล่ียนซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่ง 2 ประเทศ จากนั้นจึงจะค่อย ๆ ขยายเป็นการเช่ือมโยงในระหวา่งกลุ่มประเทศเพ่ือนบา้น 
และทา้ยท่ีสุดจะเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าของทุกประเทศในอาเซียนเขา้ดว้ยกนั ดงัรูปดา้นล่าง ส าหรับโครงการเช่ือมโยงระบบส่งของ
ประเทศไทยท่ีแลว้เสร็จและมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายไฟฟ้าแลว้ ประกอบดว้ยระบบสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหวา่งประเทศไทยกบั
สาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) และระบบสายส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย โดยในปัจจุบนัประเทศไทยซ้ือ
ไฟฟ้าจาก สาธารณรัฐประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผา่นระบบส่งไฟฟ้าเช่ือมโยง รวม 1,800 Glossary Link เมกะวตัต ์และมีแผนรับซ้ือ
ไฟฟ้าเพ่ิมอีกจ านวน 4,000 เมกะวตัต ์ภายในปี 2562 ในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าเช่ือมโยงไทยกบัมาเลเซียนั้นมีมานานแลว้ ปัจจุบนั
มีการแลกเปล่ียนซ้ือขายไฟฟ้ากบัมาเลเซียรวม 385 เมกะวตัต ์และก าลงัด าเนินการก่อสร้างโครงการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้า 
เพ่ือรับซ้ือไฟฟ้าเพ่ิมอีก 100 เมกะวตัต ์ส่วนการเช่ือมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าอ่ืน ๆ ของอาเซียน ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ
ก่อสร้าง นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัไดด้ าเนินความร่วมมือกบักลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง หรือ Greater Mekong Sub-Region-
GMS ซ่ึงประกอบดว้ยประเทศสมาชิก 6 ประเทศไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เป็นตน้ ปัจจุบนัคณะกรรมการประสานงานซ้ือขายไฟฟ้าของ
ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง อยูใ่นระหวา่งเตรียมการจดัท ากฎระเบียบ (Grid Code) ส าหรับการซ้ือขายไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : http://www.egat.co.th 
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ส าหรับการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติระหว่างอาเซียน ได้มีการลงนามข้อตกลงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติ 
ตั้งแต่ปี 2545 และต่อมาไดร้วมถึงการเช่ือมโยงท่อก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อีกดว้ย โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างระบบท่อส่งก๊าซ
ระหวา่งกนั และส่งเสริมการคา้ก๊าซเสรีดว้ยความปลอดภยัผ่านระบบเครือข่ายน้ี ปี 2558 มีโครงการเช่ือมท่อก๊าซก่อสร้างแลว้เสร็จ
และด าเนินการแลว้ 13 โครงการ เช่ือมต่อ 6 ประเทศ ระยะทางรวมกนั 3,673 กิโลเมตร ปัจจุบนัมีสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
ท่ีมีถงัเก็บและสามารถเปล่ียนของเหลวให้เป็นก๊าซ ตามชายฝ่ัง 4 แห่ง รองรับไดป้ระมาณ 17.8 ลา้นตนั คณะมนตรีอาเซียนดา้น
ปิโตรเลียม จะเพ่ิมจ านวนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ย 1 โครงการ ภายในปี 2563 เพ่ือรองรับปริมาณก๊าซท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการ โดยประเมินวา่ยอดการใชก๊้าซของกลุ่มประเทศอาเซียน จะเพ่ิมข้ึนจาก 14,500 ลา้นคิวบิกฟุตต่อวนั ในปี 
2556 เป็นจ านวน 23,000 ลา้นคิวบิกฟตุต่อวนัในปี 2578  

นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีเตรียมส าหรับจะบรรจุในแผนปฏิบติัการปี 2560 อยูร่ะหวา่งพิจารณาโครงการให้สอดคลอ้งแผน
ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง 20 ปี ตามท่ีนายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายไว ้คาดวา่จะใชเ้งินลงทุนมากกวา่ 2 แสน
ลา้นบาท จะเป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2559 เช่น รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง รถไฟทางคู่ระยะท่ี 2 จ านวน 7 เส้นทาง รวม 1,493 
กิโลเมตร ไดแ้ก่ ปากน ้ าโพ-เด่นชยั 285 กิโลเมตร มูลค่า 56,056.80 ลา้นบาท จิระ-อุบลราชธานี 309 กิโลเมตร มูลค่า 35,836 ลา้นบาท 
ขอนแก่น-หนองคาย 174 กิโลเมตร มูลค่า 26,057 ลา้นบาท ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 167 กิโลเมตร มูลค่า 23,379.05 ลา้นบาท สุราษฎร์
ธานี-สงขลา 324 กิโลเมตร มูลค่า 51,818 ลา้นบาท หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ 45 กิโลเมตร มูลค่า 7,940 ลา้นบาท เด่นชยั-เชียงใหม่ 189 
กิโลเมตร มูลค่า 59,916.79 ลา้นบาท เด่นชยั-เชียงของ 217 กิโลเมตร 76,980 ลา้นบาท และบา้นไผ-่นครพนม 355 กิโลเมตร 60,353 
ลา้นบาท โดยจะขออนุมติั ครม. ปี 2560 เม่ือแลว้เสร็จในปี 2563-2564 จะท าให้โครงข่ายรถไฟทางคู่ของประเทศไทยครบทุก
เส้นทางเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียน โครงการรถไฟฟ้ามี 4 สายทาง คือ สายสีเขียว (สมุทรปราการ-บางปู) 7 กิโลเมตร มูลค่า 
9,529 ลา้นบาท สายสีเขียว (คูคต-ล าลูกกา) 7 กิโลเมตร มูลค่า 9,326 ลา้นบาท สายสีน ้ าเงิน (บางแค-พุทธมณฑล สาย 4) 8 กิโลเมตร 
มูลค่า 21,120 ลา้นบาท และสายสีส้มตะวนัตก (ศูนยว์ฒันธรรมฯ-ตล่ิงชนั) 16.4 กิโลเมตร มูลค่า 85,288 ลา้นบาท มอเตอร์เวย์
นครปฐม-ชะอ า 119 กิโลเมตร มูลค่า 80,600 ลา้นบาท ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง 19 กิโลเมตร มูลค่า 32,000 ลา้นบาท และ
โครงการปรับปรุงสนามบินภูมิภาค เช่น กระบ่ี อยา่งไรก็ตามโครงการลงทุนปี 2560 ยงัไม่น่ิง อาจจะบรรจุท่าเรือแหลมฉบงั เฟส 3 
มูลค่า 88,284 ลา้นบาท รับกบัแผนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และระบบสายพานกระเป๋าสนามบินสุวรรณภูมิ 
3,200 ลา้นบาท เขา้ไปดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (www.prachachat.net) 
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หากมองโอกาสการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างยงัคงสามารถขยายการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จะเห็นไดจ้ากการ
ท่ีภาครัฐเร่งเบิก-จ่าย งบประมาณในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2559 ถึงไตรมาส 2 ของปี 2560 เพ่ือผลกัดนัให้เกิดความต่อเน่ืองใน
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ในดา้นสาธารณูปโภค ดา้นคมนาคมขนส่งภายในประเทศและขยายการเช่ือมโยงไปยงัประเทศสมาชิก
อาเซียนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงกนัในดา้นต่าง ๆ 
พร้อมรับกบัการเปิดเสรีทางการคา้ เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ในการรวมตวักนัเป็นหน่ึงเดียว และมีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั สามารถเคล่ือนยา้ยสินคา้ ธุรกิจ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอยา่งเสรี จะเห็นได้
จากประเทศสมาชิกในหลายประเทศเร่ิมจดัท าแผนรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในดา้น
การคา้ การลงทุน รวมทั้งการพฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และ การคมนาคม จดัท าโซนน่ิงเขตอุตสาหกรรม
และเขตท าการเกษตร รวมทั้งเร่ืองเตรียมความพร้อมเร่ือง คน แรงงาน และการศึกษา เพ่ือรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวหลงัเปิด AEC ไวเ้ป็นอยา่งดี  

 
3. การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 บุคลากร 
เน่ืองจากบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาเป็นหลกั ท าให้จ านวนบุคลากรท่ีตอ้งใชข้ึ้นอยู่กบัขนาดของโครงการท่ีจะไดรั้บ

คดัเลือกจากการประกวดราคาในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ มีนโยบายในการจดัจา้งวิศวกรและพนักงานประจ าในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
ประมาณการรายไดข้องบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจา้งพนักงานหรือช่างเช่ือมจ านวนมาก โดยจะจดัเตรียมกลุ่ม
พนกังานจ านวนหน่ึง (Standby Team) ซ่ึงรวมถึงช่างเช่ือมจ านวนหน่ึงไวใ้นกรณีท่ีเกิดปัญหาฉุกเฉินท่ีพนกังานในแต่ละโครงการ
ขาดไปชัว่คราวเท่านั้น  

จากการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งรวดเร็วของกลุ่มบริษทัฯ ในช่วงปี 2554 - 2559 จึงไดมี้การวา่จา้งพนกังานประจ าในส่วนงาน
ต่าง ๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งวิศวกรในสายงานการตลาด และปฏิบัติการ รวมถึงฝ่ายจัดซ้ือ เพ่ือรองรับการ
บริหารงานขนาดใหญ่ท่ีมีอยูใ่นมือ  
 แหล่งเงนิทุน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใชน้โยบายการขอแหล่งเงินกูป้ระเภทสินเช่ือโครงการ (Project Finance) จากสถาบนัการเงินเป็นราย
โครงการ เพ่ือสนับสนุนดา้นการเงินในการด าเนินโครงการ อีกทั้งในบางกรณีอาจใชว้ิธีการร่วมทุน เช่น กิจการร่วมคา้ เพ่ือเขา้
ด าเนินงาน โดยร่วมกบัคู่สญัญาเพ่ือร่วมกนัสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนในการก่อสร้าง   
 ผู้รับเหมาช่วง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในงานบางส่วนท่ีบริษทัฯ ไม่มีความช านาญ หรือช่วงเวลาท่ีมีปริมาณงานเกิน
กวา่ก าลงัคน โดยจะพิจารณาเลือกผูรั้บเหมาช่วงจากความน่าเช่ือถือทางการเงิน ผลงานในอดีต และความพร้อมของบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะก าหนดรายละเอียดในการจา้งช่วงให้เหมือนหรือใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัฯ ท ากบัลูกคา้ 
(Back-to-back) ทั้งในเร่ืองการส่งมอบ การรับประกนัคุณภาพ การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นตน้ โดยการไดม้าซ่ึงบริษทั สหการ
วศิวกร จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยในปี 2550 ช่วยเสริมการท างานของบริษทัฯ ในดา้นงานโยธา ซ่ึงสหการวศิวกรมีความช านาญ  
 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานก่อสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่องานก่อสร้าง บริษทัฯ จะท าการเช่าเพ่ือน ามาใช้ในแต่ละโครงการตามความตอ้งการ 
นอกจากน้ีการท่ีสหการวิศวกรมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส าหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด และรถแทรกเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึง
สามารถใชร่้วมกนัได ้ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
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 วตัถุดบิ  
โดยทัว่ไป วตัถุดิบในการก่อสร้างของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  
1.  วสัดุก่อสร้างทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงคิดเป็นสดัส่วนส่วนใหญ่เม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น 

ท่อ วาลว์ เป็นตน้ เน่ืองจากในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานอยู ่มกัมีการก าหนดรายละเอียดของวสัดุท่ีใชจ้ากเจา้ของ
โครงการ ท าใหใ้นบางคร้ัง บริษทัฯ ตอ้งซ้ือวสัดุดงักล่าวจากตวัแทนจ าหน่าย หรือผูผ้ลิตโดยตรง ซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งบริษทัในประเทศ
ไทยหรือบริษทัต่างประเทศ แลว้แต่กรณี อยา่งไรก็ตาม โดยปกติแลว้เจา้ของโครงการมกัก าหนดรายละเอียดของวสัดุให้สามารถ
เลือกใชสิ้นคา้ไดม้ากกวา่หน่ึงบริษทั และบริษทัฯ มกัจะมีการต่อรองและขอการยืนยนัราคาจากตวัแทนจ าหน่ายหรือผูผ้ลิตก่อนยื่น
ประกวดราคา และใหค้งราคาดงักล่าวไวช่้วงระยะเวลาหน่ึง 

2.  วัสดุก่อสร้างทั่วไป ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัมูลค่าของวตัถุดิบในการก่อสร้างทั้งหมด เช่น ลวดเช่ือม อิฐ 
กระดาษทราย เป็นตน้ บริษทัฯ จะมีการซ้ือวสัดุดงักล่าวจากภายในประเทศ โดยอาจมีการซ้ือตามบริษทัคู่คา้ท่ีซ้ือขายกนัมาเป็น
ประจ า หรืออาจมีการซ้ือจากร้านคา้ตามหนา้งานบา้งตามความจ าเป็น  

สดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบในและต่างประเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ในปี 2559 เท่ากบั 42:58 ตามล าดบั 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
1. ความเส่ียงด้านการประกอบธุรกจิ   

1.1 ความเส่ียงของผลประกอบการจากลกัษณะทางธรุกจิและการได้รับงานสัญญาใหม่ 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายไดท่ี้บริษทัฯ รับรู้จะข้ึนอยู่กบัระยะเวลาของโครงการ ซ่ึง

ตามปกติในช่วงตน้และปลายโครงการจะมีปริมาณงานก่อสร้างค่อนขา้งน้อยเน่ืองจากช่วงตน้โครงการงานส่วนใหญ่เป็นงานท่ี
เก่ียวกบัการเตรียมการจดัการพ้ืนท่ี ส่วนปลายโครงการเป็นช่วงของการเก็บรายละเอียดงานท่ีใกลแ้ลว้เสร็จ ในช่วงกลางโครงการ
ปริมาณงานก่อสร้างท่ีท ามีมากกวา่ส่วนอ่ืน ๆ จึงรับรู้รายไดม้ากกวา่ ดงันั้น ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงผนัแปรตามระยะเวลา
และขั้นตอนงานก่อสร้างตามสญัญาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง นอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัความต่อเน่ืองของการไดรั้บงานใหม่ตามสัญญา 
ซ่ึงบริษทัฯ ไม่อาจคาดการณ์ไดว้า่ บริษทัฯ จะไดรั้บงาน (Award) สัญญาใหม่หรือไม่ และเม่ือใด เน่ืองจากงานส่วนใหญ่ตอ้งผ่าน
การประมูลหรือประกวดราคางานเป็นหลกั ระยะเวลาและขั้นตอนในการคดัเลือกผูรั้บเหมาก่อสร้างใชเ้วลานานหลายเดือน อีกทั้ง
บางคร้ังโครงการท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะเปิดประมูลงานมีการเล่ือนระยะเวลาออกไป ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้ ง
สภาวการณ์ของตลาดและแหล่งเงินทุนของเจา้ของโครงการ  

จากสาเหตุดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้ผลการด าเนินงานในแต่ละปีของกลุ่มบริษทัฯ มีความไม่แน่นอน และในกรณีของ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) งานบางส่วนพ่ึงพิงกบังานจากหน่วยงานราชการ อาทิเช่น งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หาก
มีความไม่แน่นอนดา้นเสถียรภาพทางการเมืองอาจส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งเนน้การ
ด าเนินธุรกิจให้อยู่ภายใตก้รอบนโยบายการให้บริการท่ีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และการรักษาฐานลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกคา้เกิดความมัน่ใจ และมอบหมายโครงการก่อสร้าง
ส าหรับโครงการอ่ืน ๆ ต่อไปให้กับบริษทัฯ นอกจากนั้นแลว้ บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการเขา้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้สม ่าเสมอในระยะยาวเพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว   

1.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ 
 ปี 2559 เป็นปีท่ีมีการแข่งขนัในการเขา้ประมูลงานรับเหมาก่อสร้างท่ีสูงมาก มีคู่แข่งขนัจากต่างประเทศ เขา้ร่วมประมูล
โครงการขนาดใหญ่ ดว้ยราคาท่ีต ่า ส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถชนะการประมูลงานไดต้ามท่ีคาดหวงั แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ 
พยายามลดผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคาโดยเพ่ิมความเขม้แขง็ดา้นการตลาด และการหาลูกคา้รายใหม่ ๆ รักษาความสัมพนัธ์
ระยะยาวกบัลูกคา้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการให้บริการในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง โดยยงัคงมาตรฐานดา้นคุณภาพ 
ภายใต้งบประมาณท่ียอมรับได้ และการส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ความสามารถเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างาน และส าหรับการเขา้ประมูลงานใหม่ ๆ บริษทัฯ อาจจะตอ้ง
เสนอราคาภายใตแ้ผนงานการบริหารตน้ทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการเพ่ือให้สามารถชนะการประมูลตามท่ี
คาดหวงั  

1.3 ความเส่ียงจากการพึง่พาพนัธมติร 
การประมูลงานโครงการขนาดใหญ่บางโครงการ อาจมีการก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้ประกวดราคาบางประการซ่ึงท าให้

บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ร่วมประมูลงานไดด้ว้ยตวัเอง อาทิ ก าหนดขนาดของสินทรัพย ์ประสบการณ์การท างาน ผลงานอา้งอิงใน
อดีต ความสามารถเฉพาะทาง เป็นตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ จ าเป็นตอ้งหาพนัธมิตร เพื่อจดัตั้งกิจการร่วมคา้และ/หรือบริษทัใหม่ร่วมกนั 
เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบติัในการเขา้ร่วมประมูลงาน ซ่ึงการร่วมมือกบัพนัธมิตรนั้นอาจท าให้บริษทัฯ มีความเส่ียงในการร่วม
รับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีพนัธมิตรผูท่ี้ร่วมลงทุนไม่สามารถด าเนินงาน หรือปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาก่อสร้างได ้ 
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หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนในส่วนของตนมาลงทุนได ้ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งลงทุนและให้บริการเพ่ิมเติมทดแทนในส่วนท่ี
ขาดไป  

ดงันั้น เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว บริษทัฯ มีขั้นตอนในการพิจารณาเลือกพนัธมิตร จากคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีผูว้่าจ้าง
ก าหนด และความสามารถในการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน แต่อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัความเส่ียงดา้นน้ีไดล้ดลงไปมาก จากท่ี
ผา่นมาบริษทัฯ มีประสบการณ์การท างานในโครงการขนาดใหญ่ร่วมกบัพนัธมิตรต่างชาติหลายโครงการจนเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไดรั้บ
การยอมรับจากลูกคา้ ท าใหบ้ริษทัฯ มีผลงานโครงการขนาดใหญ่อา้งอิง และสามารถเขา้ประกวดราคาดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน 

1.4 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
โครงสร้างรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯ มาจากงานรับเหมาก่อสร้างในงานวางท่อก๊าซธรรมชาติให้กบัธุรกิจพลงังานและ 

ปิโตรเคมี กลุ่มลูกคา้หลกัมาจากบริษทัในกลุ่มบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัพลงังานระดบัชาติของไทย บริษทัฯ ได้
เลง็เห็นถึงความเส่ียงในการพ่ึงพาลูกคา้นอ้ยราย จึงไดข้ยายงานวางระบบท่อใหค้รอบคลุมถึงท่อน ้ า ท่อส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีต่าง ๆ 
และขยายธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวศิวกรรมและโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลงังานทดแทน อาทิ การผลิตไบโอดีเซล 
และเอทานอล เป็นตน้ รวมทั้งขยายกลุ่มลูกคา้ให้มีความหลากหลายข้ึน อาทิเช่น โรงไฟฟ้า ระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค  
ต่าง ๆ เป็นตน้ (สัดส่วนรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีมาจากงานธุรกิจรับเหมาวางระบบท่อเท่ากบัร้อยละ 82 : 53 : 48 ในปี 
2557 ถึง 2559 ตามล าดบั)  

1.5 ความเส่ียงด้านบุคลากร  
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการรับเหมาก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การสูญเสียหรือ

การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางจะส่งผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานและความสามารถในการแข่งขนั 
ประกอบกบังานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจงัหวะการไดรั้บงานใหม่  จึงอาจเกิดช่วงเวลาท่ีบริษทัฯ ประมูลงานไม่ได ้
หรือการเขา้ประมูลงานล่าชา้ไปจากแผนงาน ท าใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนเพ่ิมในส่วนของอตัราก าลงัพลท่ีเกินความจ าเป็น บริษทัฯ จึงลด
ความเส่ียงดา้นบุคลากรดงักล่าวโดยการวางแผนงานดา้นบุคลากรท่ีมีการพิจารณาถึงโครงการในมือและโครงการในอนาคตอยา่ง
รอบคอบ มีการพิจารณาเพ่ิม/ลดสดัส่วนการจา้งผูรั้บเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม และมีการวางแผนนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโดยการก าหนดผลตอบแทนท่ีจูงใจ รวมถึงการส่งเสริมใหเ้กิดการฝึกอบรมพฒันาทกัษะ และทศันคติในการ
ท างานของพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการรักษาทรัพยากรดา้นบุคคล ดว้ยการออกโครงการใบส าคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยโครงการ 2 หรือ ESOP-W2 ในปี 2556 ให้สิทธิในการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้น
สามญัตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 - มิถุนายน 2559 เพ่ือเสริมสร้างก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานดว้ยการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของบริษทัฯ และ
เป็นผลตอบแทนในการท างาน 

1.6 ความเส่ียงด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคบั 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กบัอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี  และยงัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายเก่ียวกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั พระราชบญัญติับริษทัมหาชน  กฎระเบียบ ประกาศ และขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงปัจจุบัน
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ มีแนวโน้มท่ีจะเขม้งวดมากข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการบริหารจดัการความเส่ียงโดยการ
ก ากบัดูแลให้มีฝ่ายหรือส่วนงานเพ่ือรับผิดชอบให้บริษทัฯ มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  
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2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน  
2.1 ความเส่ียงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง 

สัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการเป็นสัญญาเหมาจ่ายซ่ึงมีการตกลงก าหนดราคาการก่อสร้างไวต้ั้งแต่ท าสัญญารับเหมา
ก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีก าไรตามเป้าหมายหรือสูงกวา่ถา้สามารถบริหารตน้ทุนให้เท่ากบัหรือต ่ากวา่งบประมาณ ทั้งน้ี หากเกิดความ
ล่าชา้ในโครงการก่อสร้าง ภาระค่าใชจ่้ายโครงการจะเพ่ิมข้ึน ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและช่ือเสียงของบริษทัฯ   

ในกรณีความล่าช่าเกิดจากเจา้ของโครงการ อาทิเช่น การส่งมอบพ้ืนท่ี การพิจารณาอนุมติัเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังาน
ก่อสร้าง บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิเช่น ค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ บริษทัฯ จดัการ
ความเส่ียงดงักล่าวด้วยการบริหารอตัราก าลงัคนและค่าใชจ่้ายในโครงการอย่างเหมาะสม มีการติดต่อประสานงานกบัเจา้ของ
โครงการ และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานท่ีตกลงร่วมกนั และ
ระบุเง่ือนไขขอ้ตกลงในสญัญาใหค้รอบคลุมถึงการเรียกค่าชดเชยจากเจา้ของโครงการหากเกิดกรณีดงักล่าว   

ในกรณีความล่าชา้อนัเน่ืองมาจากการท างานของบริษทัฯ หรือจากผูรั้บเหมาช่วง  ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีจะถูกเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากความล่าชา้ของผลงาน บริษทัฯ ไดป้้องกนัความเส่ียงโดยการวางแผนงาน เตรียมความพร้อมในการท างาน
ดา้นต่าง ๆ  การคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีประสบการณ์และผลงาน ติดตามและควบคุมการท างานอย่างใกลชิ้ดรวมทั้ งก าหนด
เง่ือนไขให้บริษทัฯ สามารถเรียกร้องความเสียหายจากผูรั้บเหมาช่วงได้กรณีท่ีผิดสัญญา และก าหนดให้ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งวาง
หลกัประกนัการท างานใหก้บับริษทัฯ    

2.2 ความเส่ียงจากการจดัหาวสัดุก่อสร้าง 
วสัดุก่อสร้างท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินงานโครงการของบริษทัฯ นั้น มีทั้งวสัดุท่ีตอ้งสั่งซ้ือจากผูข้ายทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ วสัดุบางรายการอาจใชเ้วลานานในการจดัซ้ือและส่งของ บริษทัฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวโดยการจดักลุ่มวสัดุท่ี
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสัง่ซ้ือนาน (Long Lead Items) มาบริหารจดัซ้ือล่วงหนา้ เพื่อใหมี้ระยะเวลาเพียงพอท่ีจะไม่เกิดความล่าชา้จน
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ ก่อนการเขา้ประมูลงานโครงการก่อสร้าง  บริษทัฯ จะศึกษาหาขอ้มูลการจดัหาวสัดุท่ีส าคญั
โดยติดต่อกบัผูจ้ดัหา/ผูข้ายวสัดุ (Supplier) เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในเบ้ืองตน้ถึงความพร้อมในการจดัหาวสัดุท่ีส าคญัตามปริมาณท่ี
ตอ้งการ การเจรจาต่อรองราคาวสัดุก่อสร้างล่วงหน้าเพ่ือใชใ้นการวางแผนและรักษาระดบัตน้ทุนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ราคาท่ีเสนอในการประมูล การประมาณการค่าใชจ่้าย Contingency ไวใ้นประมาณการตน้ทุนล่วงหนา้ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา 
เพื่อลดความเส่ียงในความผนัผวนของราคา และ/หรือการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญการช าระเงินภายในเครดิตเทอมท่ีได้รับจากผูข้าย รวมทั้ งด าเนินธุรกิจอย่าง
ตรงไปตรงมา เพ่ือให้ผูข้ายเกิดความเช่ือมัน่ ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีจากผูข้ายในการส่งวสัดุไดต้รงตามค าสั่งซ้ือและส่ง
สินคา้ภายในระยะเวลามาโดยตลอด 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ 
3.1 ความเส่ียงจากการไม่ได้รับช าระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า 

 ธุรกิจก่อสร้างมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บช าระเงินจากผูว้า่จา้ง หรือไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีไดต้รงตามเวลาท่ีก าหน เน่ืองจาก
การเรียกเก็บเงินจะตอ้งเป็นไปตามความคืบหนา้ของงานก่อสร้าง ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุน
หมุนเวียน แต่เน่ืองจากลูกคา้ของกลุ่มบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษทัขนาดใหญ่ มีช่ือเสียงและฐานะการเงินมัน่คง และ/หรือเป็น
หน่วยงานราชการ จึงท าใหค้วามเส่ียงดงักล่าวอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้กรณีท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ จะมีการศึกษาประวติัความเป็นมาของ
ธุรกิจ ผูบ้ริหาร ประเภทธุรกิจ และงบการเงินของลูกคา้อยา่งละเอียด รอบคอบ และในบางกรณี อาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกคา้
ช าระเงินค่าก่อสร้างล่วงหนา้ก่อนเร่ิมงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเรียกเก็บเงินไม่ไดมี้ค่อนขา้งนอ้ย 
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แต่อาจมีความเส่ียงในกรณีท่ีไม่สามารถเก็บหน้ีไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนการ
พิจารณาและอนุมติัท่ียุง่ยากและซบัซอ้นมากกวา่ภาคเอกชน ดงันั้นในการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ บริษทัฯ จะก าหนด
สัดส่วนการรับงานของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจยัและสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ 
ประกอบกนั  

3.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดแ้ละตน้ทุนบางโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือเทียบกบัเงินบาทจะมีผลต่อตน้ทุนหรือผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมบริหาร
จดัการความเส่ียงตั้งแต่การประเมินตน้ทุนก่อนเขา้ประมูลงานโดยประมาณการอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในการซ้ือ
สินคา้/วสัดุท่ีสูงกวา่อตัราแลกเปล่ียนจริงในขณะนั้น เพื่อส ารองตน้ทุนเผื่อส าหรับความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะเกิดข้ึนจริง
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีจ าเป็นตอ้งน าเขา้วสัดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษทัฯ มีการเจรจาต่อรองเจา้ของโครงการ
ก าหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกลุเดียวกนั จากนั้นบริษทัฯ จะบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ี
ไดรั้บมาจากผูว้า่จา้งดว้ยวธีิการจบัคู่รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยการน าฝากเงินท่ีไดรั้บจากผูว้า่จา้งท่ีเป็นสกุล
เงินต่างประเทศไวใ้นบญัชี FCD (Foreign Currency Deposit) เม่ือโครงการมีภาระค่าใชจ่้ายท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ 
จะใชเ้งินจากบญัชี FCD จ่ายช าระภาระดงักล่าว นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และการท า
ประกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (FX Link)  

ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯ มีโครงการท่ีเป็นรายไดท่ี้ประกอบดว้ยทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ 3 โครงการ คือ 
โครงการ Provincial Gas Transmission Pipeline Nakhon Ratchasima จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ท่ีรับงานในนาม Sinopec-
TRC Joint Venture และโครงการ New Incinerator Plant จาก Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited และโครงการของบริษทั 
สหการวศิวกร จ ากดั (บริษทัยอ่ย) คืองานจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ีดา้นกระบวนการผลิตยา
เสน้พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

3.3 ความเส่ียงจากความไม่เพยีงพอของเงนิทุนหมุนเวยีน 
ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษทัฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวยีนค่อนขา้งสูงในการจดัซ้ือวสัดุ 

อุปกรณ์ และจ่ายค่าแรงงาน  บริษทัฯ จะไดรั้บค่าจา้งภายหลงัจากการส่งมอบงานในแต่ละงวด หากผูว้า่จา้งมีปัญหาช าระเงินล่าชา้
กวา่ก าหนด หรือบริษทัฯ มีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลต่อกระทบต่อการด าเนินงานของโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการ
ด าเนินการ เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ จึงมีนโยบายในการเจรจากบัเจา้ของโครงการใหไ้ดม้าซ่ึงเง่ือนไขการช าระเงินท่ีรัดกุม 
รวมถึงการขอเงินรับล่วงหนา้จากผูว้า่จา้ง  และมีมาตรการบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ ดว้ยการจดัท าประมาณการทางการเงินใน
แต่ละโครงการ เพ่ือบริหารจดัการใหร้ะยะเวลาท่ีไดรั้บช าระเงินค่างวดงาน กบัการจ่ายค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใกลเ้คียงกนัโดยไม่กระทบต่อ
สภาพคล่อง นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัหาเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเช่ือโครงการจากสถาบนัการเงิน การออกหุ้นกู ้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัและนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ 

4. ความเส่ียงทีม่ผีลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
 ความเส่ียงจากการมผู้ีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ถือหุ้นในบริษทัฯ จ านวน 1,453,284,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.296 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ (บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท ์
ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50%) จึงท าใหใ้นกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมผูถื้อหุน้ไม่ถึงคร่ึงหน่ึงของหุน้ทั้งหมด บริษทั เคพีเค 1999 
จ ากดั อาจจะสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมดส าหรับวาระท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้
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เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดงันั้น ผูถื้อหุ้นรายอ่ืนอาจจะไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 30 - 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

1. ลกัษณะส าคญัของสินทรัพย์ถาวรหลกั 
 สินทรัพยถ์าวรท่ีส าคญัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบญัชี 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทลกัษณะสินทรัพย์ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ราคาทุน 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิ1 
(พนับาท) 

มูลค่าหลกัประกนัทีต่ดิ
ภาระค า้ประกนั (สุทธิ
จากค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์) (พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน  เป็นเจา้ของ 142,062 142,062 100,000 ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ใหก้บัสถาบนัการเงิน
วงเงิน 1,105 ลา้นบาท 

2. อาคาร เป็นเจา้ของ 212,768 193,213 - ไม่มี 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์2 เป็นเจา้ของ 499,695 261,200 - ไม่มี 

4. เคร่ืองตกแต่ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ 96,908 36,886 - ไม่มี 

5. ยานพาหนะ2 เป็นเจา้ของ 99,130 36,140 - ไม่มี 

6. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง เป็นเจา้ของ/ 
เช่าซ้ือ 

57,113 57,113 - ไม่มี 

รวมทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 1,107,676 726,614   
หมายเหตุ:  1. มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

2. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มียานพาหนะ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ ท่ีเกิดจากสญัญเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีจ านวน 34 ลา้นบาท สญัญาเช่าการเงินมีระยะเวลาโดยเฉล่ีย 3 - 5 ปี 

 

 1.1  การประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 
  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 
 1.2  สินทรัพย์ไม่มตีวัตนทีส่ าคญั         
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย  

ประเภทลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ราคาทุน (พนับาท) มูลค่าสุทธิ (พนับาท)* ภาระผูกพนั 
คอมพิวเตอร์และซอฟทแ์วร์ เป็นเจา้ของ 23,481 14,511 ไม่มี 

 หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบญัชี หกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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2.  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 หน่ึงในเป้าหมายของบริษทัฯ คือ พฒันาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 4 โครงการ ภายในปี 2562 โดยบริษทัฯ  
มีนโยบายการลงทุนในในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษทัฯ และ/หรือเป็นธุรกิจซ่ึงอยูใ่นอุตสาหกรรม
ท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตโดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนเป็นส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ อาจจะมีการร่วมมือกบั
พนัธมิตรหรือนกัลงทุนรายอ่ืนในการร่วมพฒันาโครงการการลงทุนดงักล่าว   
 บริษทัฯ มีการส่งตวัแทนเขา้บริหารร่วมกบัตวัแทนผูถื้อหุ้นหลกัตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ
อยา่งชดัเจน เพ่ือร่วมในการตดัสินใจ และด าเนินนโยบายของบริษทัฯ นั้น ๆ  รวมทั้งการพิจารณาลงทุนจะพิจารณาสดัส่วนการลงทุน
และผลตอบแทนท่ีเหมาะสมเป็นส าคญั 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 32 - 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นกฏหมายท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา  ท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่          
ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจากเรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานสัญญาจา้ง ซ่ึงวา่จา้งส าหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญา
สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  
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6.  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลส าคญัอืน่ 
 
ช่ือบริษทั : บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและ

ก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคมี และธุรกิจพฒันาโครงการและการ
ลงทุน 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 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 
จ านวนทุนจดทะเบียน : 726,373,442.88 บาท 
จ านวนทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 641,998,220.00 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 5,135,985,760 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 0.125 บาท 
 
บุคคลอ้างองิอืน่  ๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์                                 
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

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

ผู้สอบบัญชี 
ท่ีตั้ง 
 
โทรศพัท ์
โทรสาร 

: 
: 
 
: 
: 

บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  
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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ข้อมูลทัว่ไปของนิตบุิคคลทีบ่ริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

 บริษัทย่อย 
ช่ือบริษทั : บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 99.99 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและงานก่อสร้างทัว่ไป  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 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 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 500,000,000 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 50,000,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10 บาท 
   
ช่ือบริษทั : TRC Investment Limited 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : 10th Floor, Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, Mauritius 
เลขทะเบียนบริษทั : 079207 C1/GBL 
ทุนจดทะเบียน : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
จ านวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 
ช่ือบริษทั : TRC International Limited 
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100 (ถือผา่นTRC Investment Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ลงทุน และเขา้ประมูลงานในโครงการต่าง ๆ  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Room 2101, Hong Kong Trade Centre 161-7 Des Voeux Road, Central Hong Kong 
เลขทะเบียนบริษทั : 1202588 
ทุนจดทะเบียน : 10,000 เหรียญฮ่องกง 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
จ านวนหุน้สามญั : 1 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 10 เหรียญฮ่องกง 
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ช่ือบริษทั : TRC Engineering LLC  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 70  (ถือผา่น TRC International Limited) 
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวศิวกรรมก่อสร้างท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : Office No. 41, Fourth Floor, Ghoubra Plaza, Building No. 19, Plot No. 105, Muscat,  

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 
เลขทะเบียนบริษทั : 1108601 
ทุนจดทะเบียน : 250,000 โอมานเรียล 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 250,000 โอมานเรียล 
จ านวนหุน้สามญั : 250,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 โอมานเรียล  

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

Sultanate of Oman, P.O.Box 659, Mina Al-Fahal, Muscat P. Code 116 
เลขทะเบียนบริษทั : 1070009 
ทุนจดทะเบียน : 150,000 โอมานเรียล 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 150,000 โอมานเรียล 
จ านวนหุน้สามญั : 150,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 1 โอมานเรียล  
 

 กจิการร่วมค้า 
ช่ือบริษทั : กจิการร่วมค้า ซิโนเปค-ทอีาร์ซี   
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 30   

(บริษทั ซิโนเปค อินเตอร์เนชัน่แนล ปิโตรเลียม เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ ร้อยละ 70)  
ประเภทธุรกิจ : ใหบ้ริการงานวางท่อก๊าซธรรมชาติ จากจงัหวดัสระบุรีถึงจงัหวดันครราชสีมา 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000315361 
โทรศพัท ์ : +66 2022 7761 
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ช่ือบริษทั : กจิการร่วมค้า ไฮโดรเทค็ สหการ  
สดัส่วนการลงทุนของบริษทัฯ : ร้อยละ 49  

(บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 51) 
 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินการงานจา้งเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย 
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (กิจการร่วมคา้น้ีจดัตั้งข้ึนเฉพาะการด าเนินงานก่อสร้าง
โครงการน้ีเท่านั้น) 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1 อาคารทีพีแอนดที์ ชั้น 14  ซอยวภิาวดีรังสิต 19 แขวงจตจุกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร : 0993000342674 
โทรศพัท ์ : +66 2936 1661-2  
   

 บริษัทอืน่ ๆ   
ช่ือบริษทั : บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจ ากดั (มหาชน)  
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 23.43  (ถือผา่น TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส) 

ร้อยละ 2.79  (ถือผ่าน TRC International Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการเหมืองแร่โพแทชเพ่ือใช ้ในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑแ์ละปุ๋ย 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 8 อาคารทีอาร์ซี ชั้ น 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 
ทุนท่ีเรียกช าระแลว้ : 2,688,308,700 บาท 
จ านวนหุน้สามญั : 26,883,087 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวต้่อหุน้ : 100 บาท 
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ส่วนที ่2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1.     จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 726,373,442.88 บาท ทุนเรียกช าระแลว้ 641,998,220 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญั 4,534,829,671 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.125 บาท   
1.1 หุ้นประเภทอื่นทีม่ีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 

 -ไม่มี- 
1.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 -ไม่มี- 

2.    โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
2.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุ้น 

1.    กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท ์ 1,460,784,027 28.45% 

- นางไพจิตร รัตนานนท ์ 7,499,750 0.15% 

- บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั(1) 1,453,284,277  28.30% 

2.    SMPR Holding Pte. Ltd. 252,562,500  4.92% 

3.    บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 145,560,215  2.83% 

4.    CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS 
      AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS IPB BLIENT SEG(2) 

139,206,912  
 

2.71% 
 

5.   นายแสงชยั วสุนธรา 136,791,775  2.66% 

6.   นายอานนทช์ยั วรีะประวติั   100,000,000  1.95% 

7.   Samlee Corporation(3) 93,937,494  1.83% 

8.   นายสมภพ ติงธนาธิกลุ 51,000,000  0.99% 

9.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION  LIMITED, SINGAPORE BRANCH 

49,297,140  
 

0.96% 
 

10. นายทิตนนท ์นาคะศิริ 37,133,875  0.72% 

11. ผูถื้อหุน้อ่ืน ๆ 2,669,711,822 51.98% 

จ านวนหุ้นทีอ่อกและช าระแล้วทั้งหมด 5,135,985,760 100.00% 
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หมายเหตุ:  
1. บริษทั เคพีเค 1999 จาํกดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50.50 
2. CITYBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD UBS AG LONDON BRANCH-NRBS IPB CLIENT SEG คือ 

Custodian ของ Broker Shkhothai Fund 
3. Utimate Shareholder ของ Samlee Corportion คือ นายสมชาย ดาํรงสุนทรชยั (ถือหุน้ใน Samlee ร้อยละ 100) 

3.    การออกหลกัทรัพย์อืน่ 
 ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานตามโครงการ ESOP - W2  
จาํนวน 31,600,000 หน่วย กาํหนดวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพระหว่างปี 2557 - 2559 ส้ินสุดโครงการวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
รายละเอียด ESOP-W2 ปรากฏในหวัขอ้ 8. “โครงสร้างการจดัการ” หวัขอ้ยอ่ย “(ค) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการและผูบ้ริหาร" 
หนา้ 47 - 48 

ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100 ลา้นบาท หุ้นกูมี้อาย ุ2 ปี 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 

ในเดือนมีนาคม 2559 บริษทัฯ มีการออกหุ้นกูใ้ห้กบับุคคลโดยเฉพาะเจาะจงจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท หุน้กูมี้อาย ุ2 ปี 
ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 10 มีนาคม 2561 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.68 ต่อปี จ่ายชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน 
 

4.   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 4.1    นโยบายของบริษัทฯ  

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย 
อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
ในอนาคต โดยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ เช่น ใชเ้ป็นทุนสาํรองสาํหรับการ
ชาํระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัฯ หรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาดซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ของบริษทัฯ ในอนาคต โดยให้อาํนาจคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของ
บริษทัฯ มีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

ประวติัการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ไดแ้สดงในหัวขอ้ 14. “การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ” หัวขอ้ยอ่ย 
“อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้” หนา้ 112 

 
4.2 นโยบายของบริษัทย่อย  

 -ไม่มี- 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท         

คณะกรรมการขอบบริษทัฯ เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทัฯ ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ตลอดจนร่วมก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององคก์ร  มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

      

คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการชุดย่อย 

  รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร
วจ
สอ

บ 

คณ
ะก
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มก

าร
พิจ
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บา
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เสี่
ยง

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

หา
ร 

คณ
ะก

รร
มก

าร
จดั

กา
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1. นางไพจิตร รัตนานนท*์ ประธานกรรมการ 
    

  
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ   

 
  

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ       

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ   
 

 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ    


 

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  





  
7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   


   

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด        
9. นายโลห์  อิง คี กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ        

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ        
11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ        
12. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร        
13. นายวศิลัย ์เอกธรรมกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ       

14. นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกุล ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์        
15. นายอ านวย ลายไม ้ ท่ีปรึกษาโครงการ         

รวมจ านวนกรรมการและผูบ้ริหารของแต่ละชุด 9 3 6 3 4 4 9 
ประธานกรรมการ    กรรมการ/สมาชิก     

*   ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากบริษทั เคพีเค 1999 จ  ากดั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
 

 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ ประกอบดว้ย นางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมยั ล้ีสกุล นายภาสิต ล้ีสกุล และ       

นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

โดยมีนางสาวอุ่นเรือน  สุจริตธรรม  เป็นเลขานุการบริษทั 
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 คณะกรรมการบริษัท สหการวศิวกร จ ากดั ประกอบดว้ยกรรมการ 6 คน ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

กรรมการผูมี้อ านาจ 
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 


รวมจ านวนกรรมการ 6 4 
ประธานกรรมการ     กรรมการ    ๏  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

  *กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ   
 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท มดีงันี ้

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ี
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้ 

2. ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
3. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และการก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่          
ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนยกเวน้นโยบายหรือการด าเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ีประชุม    
ผูถื้อหุน้ 

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

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
7. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมิน

ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจดัการ
ความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. ก าหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ 
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัต่างๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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11. อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปน้ีจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั้งน้ี ก าหนดใหร้ายการท่ี
กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนไดเ้สีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข)   การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และ/หรือ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยให้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียง
ดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจดัการเพื่อปฏิบติังานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

  ทั้งน้ี การมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้กรรมการจดัการสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท ากบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้
ค  าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษทัฯ ประธานกรรมการ
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุม  ผูถื้อหุ้น และสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 
 

 

 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 42 - 

 

 สรุปการเขา้ประชุมของกรรมการในปี 2559 
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2559 (คร้ัง) 

 
รายช่ือกรรมการบริษัท 

สา
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1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 1/1 7/7 4/4 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
3. นายอรุณ จิรชวาลา  1/1 5/7 4/4 2/3 2/2 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์* 1/1 4/5 2/3 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  1/1 6/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 
6. นายสมยั ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 2/2 15/15 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 1/1 7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 2/2 2/2 2/2 14/15 
9. นายโลห์ อิง คี 1/1 6/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 7/15 

* นางพวงทิพย ์ ศิลปศาสตร์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559 แทน
พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี ท่ีลาออกจากกรรมการ เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2559 

 

 สรุปการไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

รายช่ือกรรมการ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

ปีทีเ่ลอืก
คร้ังล่าสุด 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญั  
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

การแต่งตั้ง 
ในการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้น
คร้ังถัดไป 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ 2548 2559 ประธานกรรมการ ใช่ 2562 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 

3. นายอรุณ จิรชวาลา 2552 2559 กรรมการอิสระ ใช่ 2562 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 2559 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 2548 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 

6. นายสมยั ล้ีสกลุ 2550 2557 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2560 

7. นายภาสิต ล้ีสกลุ 2556 2557 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2560 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 2550 2558 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไม่ใช่ 2561 

9. นายโลห์ อิง คี 2558 2559 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ใช่ 2562 
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2. บริหาร 
แผนผงัองคก์รของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด    
3. นายโลห์ อิง คี  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์  รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
6. นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
7. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั 
8. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มีดงัน้ี 
1. เป็นผูส้นบัสนุน และอ านวยการการท างานของคณะกรรมการบริษทั ทั้งในดา้นปฏิบติัการและดา้นงานอ านวยการ น าเสนอ

งานต่อคณะกรรมการบริษทั  เป็นผูเ้ช่ือมต่อระหวา่งกรรมการบริษทั และพนกังาน 

2. ด าเนินการวางระบบบริหารงาน  การผลิตสินคา้หรือบริการจนถึง การส่งมอบงาน  เช่น การตลาด งานประมูล งานออกแบบ 
งานจดัซ้ือ การผลิต และการส่งมอบ 
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3. รับผิดชอบดา้นการจดัการทางการเงิน ภาษี ความเส่ียง และการจดัการ และน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการ
บริษทั และดูแลการจดัการ และจดัสรรทรัพยากรองคก์รใหเ้ป็นไปตามกรอบ และแนวทางของงบประมาณ ภายใตก้ฎหมาย 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 

4. ก ากบัดูแลการจดัการดา้นทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้และเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบั 

5. ด าเนินการดา้นประชาสมัพนัธ์องคก์ร และชุมชนสมัพนัธ์ เป้าหมายขององคก์ร รวมทั้งสินคา้และบริการ จะตอ้งไดรั้บการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดี และเป็นท่ีภาคภูมิใจของผูถื้อหุน้ 

6. ด าเนินการเร่ืองการจดัหาทุนเพ่ือการด าเนินงานของบริษทั วางแผนการจดัหาทุน แหล่งทุน กลยทุธ์การจดัหาทุน การจดัท า
เอกสารการหาทุน และอ่ืน ๆ 

7. ด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ขององคก์ร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
ทั้งน้ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารจะด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการจดัการโดยต าแหน่ง 
อน่ึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัรายการหรือเร่ืองท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด) ท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  
 
3. เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งให้นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 8 
พฤศจิกายน 2550  

การศึกษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ 
    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการท างาน:  ปรากฏดงัหวัขอ้ “คณะกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 
ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท มีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร 
- ทะเบียนกรรมการ  
- หนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีเป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษทัภิบาล    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  
- หนงัสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และหนงัสือรับรองความเป็นอิสระท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานนั้น 
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3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตลาดทุนประกาศก าหนด  และตามท่ีบริษทัฯ มอบหมาย อาทิเช่น  
- ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลให้การด าเนินกิจกรรม

ของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
- ท าหน้าท่ีในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการบรรษทัภิบาล   
- ท าหนา้ท่ีเป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นตามกฎหมาย

ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
- หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ 

 
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ   
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559  

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระท่ีเป็นประธานกรรมการ

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

2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนสั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมติัการจ่ายโบนสักรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558 ใหก้บัประธานกรรมการและกรรมการอิสระรวม 5 คน รวมเป็นเงินโบนสัทั้งส้ิน 1,860,000 บาท ดงัน้ี 

- ประธานกรรมการ 660,000 บาท 
- กรรมการอิสระ 4 คน ประกอบดว้ย รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ นายอรุณ จิรชวาลา รศ.พิเศษ เสตเสถียร 

และพล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี (อดีตกรรมการอิสระท่ีลาออกในเดือนมกราคม 2559) คนละ 300,000 บาท รวม 
1,200,000 บาท 

3. ค่าเบ้ียประชุม ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ในอตัรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเขา้ร่วมประชุมต่อคร้ัง (ให้เฉพาะกรรมการ
อิสระ)   

ส าหรับบริษทัย่อย ในปี 2559 มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพียงบริษทัเดียว คือ บริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ใน
รูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ใหก้บักรรมการรวม 6 คน คนละ 10,000 บาททต่อเดือน   

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นดงัน้ี 
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                     (หน่วย: บาท) 
 

 
กรรมการบริษัทฯ และ 

บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี 

ค่าตอบแทน 
กรรมการ

สหการวิศวกร 

ค่าตอบแทน
รวม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนราย
เดือนปี 59 และ
โบนสัปี 58 

ค่าเบ้ีย
ประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ

พิจารณา
ค่าตอบแทนและ

สรรหา 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

ค่าเบ้ียประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ 1,260,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 1,380,000 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 600,000 40,000 30,000 ไม่ไดเ้ป็น 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 690,000 
3. นายอรุณ จิรชวาลา 540,000 40,000 20,000 20,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น 640,000 
4. พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี* 320,000 - 10,000 - - ไม่ไดเ้ป็น 330,000 
5. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ 204,000 20,000 10,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 234,000 
6. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 540,000 ไม่ไดเ้ป็น 30,000 20,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น  590,000 
7. นายสมยั ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 240,000 
8. นายภาสิต ล้ีสกุล 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้

เบ้ียประชุม 
120,000 240,000 

9. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

ไม่ได ้
เบ้ียประชุม 

120,000 240,000 

10. นายโลห์ อิง คี 120,000 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 120,000 
11. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 
12. นายเชวง รีศรีกิตต ์ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 
ทีอาร์ซี และสหการวิศวกรปี 2559 

3,944,000 100,000 100,000 40,000 40,000 720,000 4,944,000 

* พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี เป็นอดีตกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่ีลาออกจากกรรมการเม่ือวนัที่ 27 มกราคม 2559  
 

(ข) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิของผู้บริหารของบริษัท  

 *หมายเหตุ: 1.  ปี 2558 มีผูบ้ริหาร 8 คน ประกอบดว้ย นายสมยั นายภาสิต นางพจนีย ์นายโลห์ อิง คี นางสาวจงกลณี นายศกัดา นายเชวง 
และนางสาวภาวิตา ส่วนปี 2559 นางสาวจงกลณี ไดล้าออกจากต าแหน่งผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

2. ค่าตอบแทนประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั ประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และในท่ีน้ีไม่รวมค่าตอบแทนของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

 

ค่าตอบแทน 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนราย จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนราย จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
เงินเดือนรวม 8* 26.70 7 29.67 
โบนสัรวม 8 5.39 8 6.20 

รวมทั้งส้ิน   32.09   35.87 
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 ค่าตอบแทนอืน่ 
 (ก) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ 
 ประธานกรรมการไดรั้บเงินประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ในปี 2559 รวม 58,500 บาท) ประกนั

ชีวติและอุบติัเหตุกลุ่ม ประกนัสุขภาพ รถประจ าต าแหน่ง คนขบัรถ และค่าน ้ ามนั  

      (ข) ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 
 เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
(ค) ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการและผู้บริหาร 

ใบส าคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คร้ังที ่2 (โครงการ ESOP-W2) 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ  

บริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 ตามโครงการ ESOP จ านวน 32,000,000 หน่วย อาย ุ3 ปี  
ท่ีราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท  และราคาใชสิ้ทธิ 4.70 บาท สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัท่ี 30 ของทุกส้ินไตรมาส การใชสิ้ทธิคร้ัง
แรกก าหนดเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทน การ
ปฏิบติังานของกรรมการและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีความตั้งใจในการท างาน เพ่ือสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ อนัจะส่งผลทางออ้มต่อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น อีกทั้ งเพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหก้รรมการและพนกังาน ใหท้ างานกบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยต่อไปในระยะยาวอนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบติังานและ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต  

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 บริษทัฯ ไดจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ และ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั รวม 78 คน จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิรวม 31,600,000 หน่วย โดยกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
จ านวน 11 ราย ไดรั้บการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.89 เม่ือเทียบกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรทั้งหมด  

ในระหวา่งปี 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 มีการลาออกของกรรมการและพนกังาน และไดมี้การพิจารณาจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิส่วนของพนกังานท่ีลาออกใหก้บัพนกังานท่ีเขา้เกณฑเ์พ่ิมเติม ส่งผลใหจ้ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรสุทธิก่อนการ
ใชสิ้ทธิคร้ังแรกเป็น 31,598,200 หน่วย 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ไดมี้มติแกไ้ขราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจากเดิม 
4.70 บาท เป็น 3.03 บาทต่อหุน้ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั
ของบริษทัฯจากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาทเป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.125 บาท และอนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นใน
อตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล จึงท าใหมี้การปรับสิทธิการใชสิ้ทธิ ESOP – W2 เป็น 1 หน่วยต่อ 5 หุ้น และแกไ้ขราคาใชสิ้ทธิจาก 
3.03 บาท เป็น 0.606 บาทต่อหุน้ 

 
 

เงนิสมทบ 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนราย จ านวนเงนิ (ล้านบาท) จ านวนราย จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 7 1.84 5 1.29 
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สรุปการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั ESOP – W2 ดงัน้ี 
สิทธิซ้ือหุน้สามญั 
ปี 2557 (คร้ังท่ี 1-3)      9,565,897 หน่วย 
ปี 2558 (คร้ังท่ี 4 – 7)                            14,813,265 หน่วย 
ปี 2559 (คร้ังท่ี 8 – 9)                     6,098,518 หน่วย 
รวม                   30,477,680 หน่วย 
ส่วนท่ียกเลิกสิทธิจากการลาออกของกรรมการและพนกังาน  1,120,520 หน่วย 
รวมการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัปี 2557 - 2559               31,598,200 หน่วย 

5. บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีพนกังานทั้งส้ิน 1,207 คน ประกอบดว้ยพนกังาน

ประจ า 525 คน และพนกังานชัว่คราว 682 คน แบ่งตามสายงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ฝ่ายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2558 ปี 2559 
1. พนกังานประจ า   
2. ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการข้ึนไป) 8 7 
3. สายงานปฏิบติัการ และวศิวกรรม 237 449 
4. สายงานบริหารองคก์ร 26 32 
5. ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน 15 19 
6. สายงานการตลาด พฒันาโครงการและการลงทุน 13 18 

รวม 299 525 
พนกังานชัว่คราว 1,046 682 

รวมพนกังานทั้งหมด 1,345 1,207 

 ผลตอบแทนพนักงาน ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานจ านวน
รวมทั้ งส้ิน 519.16 ลา้นบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม 
ประกนัสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 
                                                                                                                                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

ผลตอบแทนพนกังาน 
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารทีแ่สดงในหัวข้อก่อนหน้า) 

ปี 2558 ปี 2559 

พนกังานประจ า 306.94 347.71 
พนกังานสญัญาจา้ง  161.91 171.45 

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 468.85 519.16 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั มีการตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุนทิสโก ้จ ากดั ตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการกนัส ารองเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราร้อยละ 3 - 7 ของอตัราค่าจา้ง 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 49 - 

 

 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ          
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทิสโกม้าสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทิสโก ้
จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจให้พนกังานท างานกบับริษทัฯ ในระยะยาว ซ่ึง
ในปี 2559 บริษทัฯ มีเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นเงินจ านวน 57.85 ลา้นบาท และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั เป็นเงิน
จ านวน 2.04 ลา้นบาท (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

 นโยบายการพฒันาพนกังาน  
ตามปรัชญาองคก์รของบริษทัฯ ถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัฯ ไดย้ึดมัน่และ

มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีตอ้งการเป็นผูน้ าของ
ประเทศในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีเน้นคุณภาพและความปลอดภยั ในด้านงานก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้าง
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และพลงังาน และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืมัน่คง   

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัฯ มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกท่ีพิจารณาจาก Job Description เน่ืองจากลกัษณะงานของบริษทัฯ ตอ้ง

ใชพ้นกังานท่ีมีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง (Specialist) ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นความส าคญัของการท างานอยา่งมีความสุข จึงมุ่งเนน้
การคดัเลือกพนกังานใหถู้กตอ้งกบังาน (Put the right man to the right job) โดยเม่ือพนกังานมาเร่ิมงานกบับริษทัฯ ทางหัวหนา้งาน
จะมีการช้ีแจงงานตาม Job Description ใหพ้นกังานไดรั้บทราบอยา่งละเอียดเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการท างานต่อไป 

2. บริษทัฯ มีกระบวนการดูแลด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงานทุกระดับ โดยนอกเหนือจากสวสัดิการ
พ้ืนฐานตามกฎหมายแลว้ บริษทัฯ ไดจ้ดัท าสวสัดิการอ่ืนใหก้บัพนกังานเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

2.1 การจดัท าบตัรประกนัสุขภาพ ทั้งน้ี เพื่อใหพ้นกังานไดมี้ความสะดวกในการเขา้รับการรักษาพยาบาลไดทุ้กท่ี
ทุกเวลาโดยไม่ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ ทั้งในส่วนของผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน การผา่ตดัรวมถึงการรักษาดา้นทนัตกรรม   

2.2 การจดัท าประกนัชีวติและอุบติัเหตุหมู่ ทั้งน้ี เพ่ือใหพ้นกังานมีความมัน่ใจในการท างาน เน่ืองจากการท างาน
ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ นั้นมีความเส่ียง เพราะเป็นการท างานท่ีสถานท่ีก่อสร้าง (Site) เป็นส่วนใหญ่  

2.3 การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัพนกังานตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้พนกังานไดส้ะสมเงินเพื่อไวใ้ชใ้นยาม
เกษียณอายงุาน โดยบริษทัฯ ไดมี้การจ่ายเงินสมทบให้กบัพนกังานตามจ านวนปีท่ีกฎหมายก าหนด ในปี 2559 น้ี กฎหมายเก่ียวกบั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพเปล่ียนแปลงในส่วนของเงินสะสมของพนักงานท่ีสามารถหักเงินสะสมเขา้กองทุนดงักล่าวไดใ้นอตัรา          
3 -15% ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ และความสมคัรใจของพนกังาน 

2.4 การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเพื่อให้พนกังาน
ไดรั้บผลประโยชน์จากผลต่างของมูลค่าหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั 

3. คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและงบประมาณ
การข้ึนเงินเดือนและโบนสัในภาพรวมของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณา
เร่ืองดงักล่าวโดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอก (เช่น การคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ) และปัจจยัภายใน (เช่น ผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ในแต่ะละปี แผนการลงทุนระยะยาว ประวติัการข้ึนเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพ่ือก าหนดกรอบ
ค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    

4. บริษทัฯ มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานไดพ้ฒันาความรู้และ
ทกัษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทัว่ไป ดงัน้ี     
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4.1 พนกังานใหม่  
บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพ้ืนฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบติังานอนัประกอบดว้ย ประวติัและลกัษณะธุรกิจของกลุ่มบริษทั ความรู้พ้ืนฐานดา้นกระบวนการทางธุรกิจ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าหมายขององคก์ร ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ความรู้ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบปฏิบติัการ รวมถึงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

4.2 พนกังานประจ าทุกระดบั  
บริษทัฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเขา้รับการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทั้ งในด้านการ

บริหารจดัการทัว่ไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยจดัอบรมทั้งภายใน-ภายนอก และส่วนใหญ่จะเชิญวิทยากร
ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาเป็นผูใ้หค้วามรู้ แบ่งตามระดบัพนกังานดงัน้ี 

ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป อาทิเช่น 
- หลกัสูตร “กลยุทธ์องค์กรและตวัช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน” เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางในการขบัเคล่ือน

องค์กรและการวางแผนปฏิบติังานในระดบัสายงานและฝ่ายงานต่อไป และเป็นการสนับสนุนให้องค์กร
บรรลุวสิยัทศัน์ พนัธกิจท่ีองคก์รก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธภาพอยา่งย ัง่ยนื  

- หลกัสูตร “Risk Management and Risk Response Plan” เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความเขา้ใจในระบบ
การจัดการความเส่ียงแบบ COSO สามารถแยกแยะความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยต่าง ๆ สามารถ
ประเมินผลกระทบ และความสามารถในการรับมือกบัความเส่ียงนั้น ๆ ได ้รวมถึงสามารถก าหนดแผนและ
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

- หลกัสูตร “ Scope of work for PM & CM” เพ่ือทบทวนทกัษะ ความรู้และความสามารถ ทั้งในดา้นบทบาท
หนา้ท่ี ขอบเขตของงาน และมาตรฐานในการปฏิบติังานให้แก่ผูบ้ริหารโครงการและผูบ้ริหารงานก่อสร้าง 
ท าใหอ้งคก์รมีขีดความสามารถในการบริหารโครงการก่อสร้าง และโครงการดา้นงานวิศวกรรม ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรองรับการเติบโตขององคก์รไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

- หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงในระบบบริหารคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เป็น
หลกัสูตรท่ีให้มีความรู้ในการวิเคราะห์ความเส่ียง และป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต การน า
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ งของผูเ้ข้าอบรมและ
หน่วยงานผูเ้ขา้อบรม และเพ่ือเกิดการจดัการความเส่ียงภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และหลกัสูตร 
“ยกระดบัมาตรฐานปฏิบติังานเพื่อความเป็นเลิศ”  เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานสากล 

ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 และเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงทั้ง 2 หลกัสูตรน้ี เป็นส่วนหน่ึงระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ 
OHSAS 18001:2007) ซ่ึงบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการขอใบรับรองมาตรฐานคุณภาพดงักล่าว  

- หลกัสูตร “เทคนิคการสอนงาน” เพ่ือพฒันาบุคลากรผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนงาน หรือแนะน างานให้
สามารถด าเนินการสอนไดอ้ยา่งมีระบบ โดยมุ่งเนน้ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีเก่ียวกบับทบาท
หนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูส้อนงาน เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและเทคนิคความเช่ียวชาญพิเศษ
ขององคก์ร ให้กบัพนักงานรุ่นต่อรุ่น และรองรับการฝึกเตรียมเขา้ท างาน (สหกิจศึกษาและ ฝึกงาน) ใน
อนาคตขององคก์ร  
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- หลกัสูตร “การบริหารทีม เพื่อความส าเร็จ” เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจ แรง
กระตุน้ ให้เกิดแนวทความคิดเชิงบวกกบัทีมงาน รวมถึงเสริมสร้างทกัษะและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหวัหนา้งานใหมี้ประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร (จป.บริหาร)” เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและ
หน้าท่ีของผูบ้ริหารในการบริหารงานดา้นความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกระทรวงแรงงานก าหนดและขอ้
ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ระดบัพนกังาน อาทิเช่น 
- หลกัสูตร “การส่ือสารภาษาองักฤษและการท างาน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการพฒันาขีด

ความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาให้กับพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมส าหรับการเปิดเสรี
ประชาคมของอาเซียนไม่ว่าจะทั้ งด้านการคา้และการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือให้พนักงาน
สามารถติดต่อประสานงานกบัชาวต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

- หลกัสูตร “แนวทางการปฏิบติังานดา้นการจดัซ้ือและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างท่ี
พนกังานธุรการสนามควรทราบ” เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการจดัซ้ือ กฎระเบียบ
บริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างของบริษทัฯ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
ปฏิบติังานของพนกังานธุรการสนามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “เลขานุการ...ผูช่้วยผูบ้ริหารยคุใหม่” เพ่ือฝึกทกัษะในการน าเทคนิคเลขานุการยคุใหม่ เขา้มาใชใ้น
การท างานสามารถพฒันาตนเองไปสู่การเป็นเลขานุการผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “ค่าตอบแทนและสวสัดิการ (Compensation & Benefits)” เพื่อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานท่ีมีความรู้
ความสามารถเขา้มาท างานในองค์กรสามารถท างานให้กบัองค์กรในระยะยาว โดยการส่งเสริมให้มีการ
พฒันาผลการปฏิบติังานของพนักงานให้สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการปรับเล่ือนในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ตาม
นโยบายการปฏิบติัการจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวลัของบริษทัฯ และเพื่อให้บริษทัฯ มีการพฒันา
ทางดา้นการประกอบธุรกิจท่ีย ัง่ยนืและสามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “Knowledge Management ระดบัปฏิบติัการ”  เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจหลกัการและขั้นตอนการ
จดัการความรู้ และเขา้ใจบทบาทของผูอ้บรมต่อความส าเร็จในการจดัการความรู้ รวมทั้งยงัเป็นการปรับ
แนวคิดใหเ้ห็นถึงความส าคญัและมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้ไปใชใ้นการท างาน เพื่อให้การท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- หลกัสูตร “ความปลอดภยัในการท างานในท่ีอบัอากาศ” เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บความรู้ ความ
เขา้ใจ และทกัษะการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งในการท างานในท่ีอบัอากาศ โดยการความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ช้
ในกรณีท่ีการท างานในท่ีอบัอากาศอย่างปลอดภยั เพื่อจะไดต้ระหนักถึงอนัตรายและเห็นความส าคญัของ
การปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีก าหนดไว ้และเพ่ิมทกัษะความช านาญในการท างานในท่ีอบัอากาศจาก
การฝึกปฏิบติัจริง  

- หลกัสูตร “มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับช่างอาคารและความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า” 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใชใ้นงานติดตั้งไฟฟ้าส าหรับช่างอาคาร และมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และทกัษะการปฏิบติัการติดตั้งไฟฟ้าและความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า  
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- หลักสูตร “บัญชีทรัพย์สิน” เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์ ตั้ งแต่
กระบวนการจดัหา การควบคุม การจ าหน่ายออกจากทะเบียนคุมและการบนัทึกบญัชี ส่งเสริมให้เจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง ยึดหลกัความระมดัระวงั รอบคอบ และมีทกัษะอยา่งเหมาะสมในอนัท่ีจะท าให้ผล
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น  

- หลกัสูตร “ผูส้อนงานดา้นความปลอดภยัฯ” เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีผูส้อนหลกัสูตรความ
ปลอดภยัฯ ส าหรับลูกจา้งใหม่/ลูกจา้งทัว่ไปท่ีสามารถด าเนินการสอนไดด้ว้ยตนเอง เสริมทกัษะการเป็น
วทิยากรเพ่ือการสอนอยา่งมัน่ใจ และฝึกปฏิบติัแบบสถานการณ์จริง   

- หลกัสูตร “อุบติัเหตุจากการใชร้ถยนต ์และขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุ” เพื่อให้พนกังานทราบถึงวิธีการ
ป้องกนัอุบติัเหตุในขณะขบัขี่บนทอ้งถนน และขั้นตอนการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุ  

- หลกัสูตร “โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบติังานในหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “ผูค้วบคุมการใชง้านป้ันจัน่ ผูใ้ห้สัญญาณแก่ผูบ้งัคบัรถป้ันจัน่ ผูเ้กาะยึดวสัดุ” เพื่อให้พนกังานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัป้ันจัน่ ไดท้ราบขอ้ก าหนด และขอ้ปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ รวมถึงไดรั้บการฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ 

- หลกัสูตร “Administering Windows Server 2012 R2 Active Directory Domain” เพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถ และทกัษะของบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีซ่ึงตอ้งมี
ความรู้ความสามารถไดต้ามมาตรฐาน  

- หลกัสูตร “การเขียนแบบก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมดว้ยโปรแกรม CADWORx” เพื่อน าความรู้จากการ
ฝึกอบรมมาปรับปรุงพฒันาระบบงานเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ และองคก์รมีการ
พฒันาทางดา้นงานออกแบบท่ีย ัง่ยนืและสามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างดว้ยโปรแกรม MIDAS GEN” เพื่อน าความรู้จากการฝึกอบรม
มาปรับปรุงพฒันาระบบงานวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยู่เสมอ มีการ
พฒันาทางดา้นงานออกแบบท่ีย ัง่ยนืและสามารถแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ  

- หลกัสูตร “ผูต้รวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007” 
เพื่อสามารถจดัท ารายงาน ปฏิบติังาน และประเมินผลในการตรวจติดตามภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหพ้นกังานในทุกระดบัเขา้ฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก โดยสรุปเป็นชัว่โมงในการอบรม
ได ้ดงัน้ี   

 
การอบรมของพนกังาน 
(ไม่รวมกรรมการบริษัท) 

ปี 2558 ปี 2559 

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก 
ระดบัพนกังาน 250 516 271 678 
ระดบัหวัหนา้งาน 129 210 465 708 

รวมช่ัวโมงการอบรม 379 726 736 1,386 
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5. การจดัท ากิจกรรมพนกังานสัมพนัธ์ (Employee Relation) บริษทัฯ มีการจดัท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน และพนกังานกบัพนกังาน ทั้งน้ี วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความรัก และสามคัคีให้เกิดข้ึนกบัพนกังานทุก
ระดบัในองคก์ร ดงัน้ี 

5.1 การจดัท ากิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวนั (Lunch Talk) ร่วมกนั ซ่ึงจะมีการจดัท าทุก ๆ 2 เดือน 
ทั้งน้ี เพ่ือใหพ้นกังานไดพ้บปะกบัผูบ้ริหาร  

5.2 การจดักิจกรรมทศันศึกษาประจ าปี ภายใตแ้นวคิด “เราคือบา้นหลงัท่ีสอง” 
5.3 จดัท าการ์ดวนัเกิดใหก้บัพนกังานทุกท่าน 
5.4 กิจกรรม “Move for change แค่ขยบัชีวิตก็เปล่ียน” เพื่อรณรงคใ์ห้พนกังานหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง

ดว้ยการออกก าลงักาย 
5.5 จดัตั้งชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมโยคะ ชมรมดนตรี ชมรมแบดมินตนั และชมรมฟตุบอล เป็นตน้ 
5.6 การจดัท ากิจกรรมกีฬาสี และเล้ียงสังสรรค์ปีใหม่ประจ าปี เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานทั้งใน

ส านักงานใหญ่และพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานท่ีก่อสร้าง มีโอกาสร่วมแข่งขนักีฬาเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ และได้พบปะ
สงัสรรคก์นัในบรรยากาศท่ีอบอุ่น 

6. บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการส่ือสารขอ้มูลภายในองค์กรระหวา่งบริษทัฯ กบัพนกังาน ทั้งพนักงานท่ี
ส านักงานใหญ่และพนักงานท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีก่อสร้าง โดยมีฝ่ายส่ือสารองค์กรเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมและเปิดเผย
ขอ้มูลภายในองคก์รผา่นช่องทางต่าง ๆ เพ่ือใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในเร่ืองนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ช่องทางหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสารดงักล่าวไดแ้ก่ Intranet ซ่ึงขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้หพ้นกังานไดรั้บ
ทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  ERP, ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO 9001:2008 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัพนกังาน ไดแ้ก่ วนัเกิดพนักงาน พนักงานเขา้ใหม่ประจ าเดือน เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีการส่ือสารผ่าน 
Email และบอร์ดพนกังานอีกดว้ย 

7. บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 
รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง 

8. บริษทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนผ่านผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผูร้วบรวมขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน เพ่ือน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารบุคคลเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป ขอ้มูลรายละเอียดของผูร้้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัอย่าง
เคร่งครัด 

 

 ข้อพพิาททางด้านแรงงานทีส่ าคญัในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา  
บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงานท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาท่ีมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมี

จ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ขอ้พิพาททางดา้นแรงงานส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาเกิดข้ึนจาก
เรียกร้องค่าชดเชยของพนกังานสญัญาจา้ง  ซ่ึงบริษทัฯ วา่จา้งส าหรับโครงการต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาวา่จา้งตามสัญญาสอดคลอ้งกบั
ระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 
1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ตระหนกัวา่ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญั และเป็นส่ิงท่ีเพ่ิมมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของ
กิจการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจข้ึนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยโดยการค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ 
ความมีจริยธรรม ความยติุธรรมและความเสมอภาค วตัถุประสงคใ์ชเ้ป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวน และแกไ้ขเพ่ิมเติมนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ รวมทั้ งขอ้ควรปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท          
จดทะเบียนไทย โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนักงาน  ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และไดผ้นวกเป็นเอกสารส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคน    

 บริษทัฯ ไดรั้บผลประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าปี 2559 ท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (IOD) 
ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 87 (ระดบั “ดีมาก”) ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 88 แต่ยงัคงสูงกวา่คะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียน
โดยรวมท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 78 และสูงกว่าค่าเฉล่ียในทุกหมวดของการประเมิน จากการส ารวจบริษทัจดทะเบียนจ านวน 601 บริษทั 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ หมวดการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และหมวดการ
เปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” และถูกจดัอยู่ใน Top Quartile ส าหรับบริษทัท่ีมีมูลค่าราคาตลาดระหว่าง 
3,000 - 9,999 ลา้นบาท 

2. คณะกรรมการชุดย่อย  
ในปี 2559 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 7 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการจดัการ รายละเอียดดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 คณะกรรมการบริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ดงัน้ี 
1. นางไพจิตร รัตนานนท ์  ประธานกรรมการ - ตวัแทนจากบริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการอิสระ  
3. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการอิสระ 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  กรรมการอิสระ 
5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  กรรมการอิสระ  
6. นายสมยั ล้ีสกลุ   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
7. นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
9. นายโลห์ อิง คี   กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

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

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ และบริษัทย่อย 
  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ประกอบดว้ยนางไพจิตร รัตนานนท์ นายสมยั   

ล้ีสกลุ นายภาสิต ล้ีสกลุ และนางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการสองคนในส่ีคนน้ีลงลายมือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทัฯ 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท มดีงันี ้
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ือง

ท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด เป็นตน้ 

2. ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯ 
3. ก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการด าเนินงานของบริษทัฯ และการก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไป

ตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
แก่ผูถื้อหุ้นและการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ยกเวน้นโยบายหรือการด าเนินงานท่ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบและอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร 
และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบติังานและก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวงัในการ

ปฏิบติังาน 
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้ งดูแลให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
บริหารการจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

8. ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
9. ก าหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัฯ ในเร่ืองต่างๆ 
10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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11. อ านาจในการด าเนินการดังต่อไปน้ีจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อน ทั้ งน้ี ก าหนดให้
รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดของ
บริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  
(ก) เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
(ข) การท ารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ระบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย

ให้บุคคลอ่ืนเขา้จัดการธุรกิจของบริษทัฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรือเลิกบริษทัฯ 
(ฉ) การอ่ืนใดท่ีก าหนดไวภ้ายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหต้อ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
คะแนนเสียงดงักล่าวขา้งตน้ 

12. คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการจดัการเพื่อปฏิบติังาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

 ทั้งน้ี การมอบอ านาจแก่กรรมการดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงการมอบอ านาจท่ีท าให้กรรมการจดัการสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท ากบับริษทัฯ 
หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) รวมทั้งก าหนดให้ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการมีบทบาทหนา้ท่ีก ากบัดูแลการใชน้โยบาย และแนวทางปฏิบติังานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทั้งให้
ค  าแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษทัฯ ประธานกรรมการ
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุม  ผูถื้อหุ้น และสนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วม
ในการประชุม ตลอดจนดูแลใหก้ารประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพจนส าเร็จลุล่วง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอรุณ จิรชวาลา   กรรมการตรวจสอบ 
3. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์   กรรมการตรวจสอบ 
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โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน      

งบการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบก าหนดวนัท่ี 24 เมษายน 

2562)    
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยวตัถุประสงคข์องการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ และคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม องคป์ระชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบไดถู้กเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี ้
1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอโดยการประสานงานกบัผูส้อบ

บัญชีภายนอก และผู ้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้ งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็น และเป็นเร่ืองส าคญัใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ก็ได ้

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน หรือคดัเลือก      
ผูต้รวจสอบภายในในกรณีใชบ้ริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกยา้ย ความดีความชอบ 
การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลงผูต้รวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจาก
หน่วยงานภายนอก (Outsourcing) 

4. สอบทานการใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ย 
ปีละ 1 คร้ัง 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร 
ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในรายงานส าคญั ๆ ท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บท
รายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 

8. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง    
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 58 - 

 

8.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
8.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
8.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
8.8 รายงานอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าอย่างเป็นประจ า เพื่อคณะกรรมการบริษทัจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 
9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองต่าง ๆ ไว ้ 

อยา่งชดัเจน 
9.2 รายงานเก่ียวกบัความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน 
9.3 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบริษทัควรทราบ 

10. ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่ มีรายการ หรือการกระท าดงัต่อไปน้ี ซ่ึง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุง แกไ้ข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
10.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
10.2 ขอ้สงสยั หรือสนันิษฐานวา่อาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องส าคญัในระบบการควบคุม

ภายใน 
10.3 ขอ้สงสยัวา่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะ

การเงิน และผลการด าเนินงาน และไดมี้การหารือร่วมกนักบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารแลว้วา่ตอ้งด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวร่้วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการ
ด าเนินการ แกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานส่ิงท่ีพบดงักล่าว
ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้

11. ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ไดก้ระท าความผิดตามท่ีกฎหมายระบุ และไดแ้จง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดงักล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัรับทราบ และเพ่ือด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตน้ให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผูส้อบ
บญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูส้อบบญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดงักล่าว และ
วธีิการเพื่อใหไ้ดซ่ึ้งขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์นั้น ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

12. ให้มีอ านาจเชิญกรรมการ ผู ้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค าถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกปี 

14. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดต้ามท่ี

จ าเป็นหรือเห็นสมควร  

3. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน และ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน รวม 6 คน ดงัน้ี 
1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
3. นายอรุณ จิรชวาลา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
5. นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
6. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
โดยมีนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบ
ก าหนดวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2561) 

กฎบตัรของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ยหน้าท่ีและความรับผิดชอบดา้นการพิจารณา
ค่าตอบแทน และดา้นการสรรหากรรมการ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
การประเมินผลการปฏิบติังาน ไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา มดีงันี ้
1. ดา้นการพิจารณาค่าตอบแทน 

1.1 พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร วา่มีความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ และผลงาน โดยเทียบเคียงไดก้บับริษทัอ่ืน
ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีความเป็นธรรม 

1.2 ร่วมก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และประเมินผลการปฏิบติังานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าเสนอผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ  

1.3 พิจารณาก าหนดกรอบ และงบประมาณในการข้ึนเงินเดือนและโบนสัประจ าปีในอตัราท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ  

1.4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ      
ชุดยอ่ยจะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 
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1.5 กรณีท่ีมีการเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีพิจารณาเง่ือนไข หลกัเกณฑก์ารจดัสรรท่ีเหมาะสม และ
เป็นธรรมต่อทั้งพนกังาน และผูถื้อหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบส าหรับกรณีท่ีมีการ
จดัสรรให้กรรมการเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีจะจดัสรร โดยตอ้งไม่มีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บจดัสรรเกินกวา่ร้อยละ 5 

2. ดา้นการสรรหากรรมการ 
2.1 ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยการพิจารณาความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ี

เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบริษทัฯ สามารถอุทิศเวลาการท างานใหบ้ริษทัฯ  
2.2 สรรหา คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

- เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับกรรมการบริษทั
ท่ีครบวาระ และ/หรือการเพ่ิมจ านวนกรรมการ  

- เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้ง ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง
กรณีท่ีกรรมการลาออกหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายงัมีหนา้ท่ีในการด าเนินการเร่ืองอ่ืนใด ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาตามความจ าเป็นหรือเห็นสมควร 

4. คณะกรรมการบรรรษัทภบิาล 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1  

คน รวม 3 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล 
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  กรรมการบรรษทัภิบาล 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการบรรษทัภิบาล 

 โดยมีนางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษทัภิบาล 

 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบก าหนดวนัท่ี 19 
มีนาคม 2561) 

กฎบตัรของคณะกรรมการบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ องคป์ระกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง 
การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังานไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล มดีงันี ้
1. สอบทานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบติัในการด าเนินงานดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ ท่ีฝ่ายจดัการทบทวนและน าเสนอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

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

คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาลตามความจ าเป็นหรือเห็นสมควร  

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 2 คน รวม 4 คน ดงัน้ี 
1. นายอรุณ จิรชวาลา  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายภาสิต  ล้ีสกลุ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการบริหารความเส่ียง 
โดยมีนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์รเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี (คณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะครบก าหนดวนัท่ี      
13 พฤศจิกายน 2561) 

กฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยองคป์ระกอบและคุณสมบติั วาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขต
และอ านาจหนา้ท่ี การประชุม การรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ี และการประเมินผลการปฏิบติังานไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มดีงันี ้
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง และกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญัประเภทต่าง ๆ เช่น ความเส่ียงในการเขา้ประมูลงาน  ความเส่ียงดา้นการจดัหาวตัถุดิบ
และอุปกรณ์  ความเส่ียงการก่อสร้าง ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงดา้นบุคลากร เป็นตน้ รวมถึงให้ค  าแนะน า
แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 

2. ก าหนดแผนงานการบริหารความเส่ียง และก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการตามแผนงาน  
3. ก ากบัดูแลการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงองคก์รก าหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายขององคก์ร  
4. ก ากบัดูแล สนบัสนุน ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร และทบทวนความเพียงพอ

ของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัรายการความเส่ียงท่ีส าคญั การประเมินสถานะความเส่ียง การ

บริหารความเส่ียง ผลกระทบท่ีจะเกิดในการด าเนินงาน  รวมถึงวธีิการป้องกนัและส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
ในกรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยเร็ว  

6. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจจัดตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีด้านบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   
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6. คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 4 คน ดงัน้ี  
1. นายสมยั ล้ีสกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายภาสิต ล้ีสกลุ  กรรมการบริหาร 
3. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการบริหาร 
4. นายโลห์ อิง คี   กรรมการบริหาร 

ขอบเขต หน้าที ่และความรับผดิชอบคณะกรรมการบริหาร มดีงันี ้
1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งและสนบัสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

3. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสัยหรือไดรั้บรายงานจากคณะกรรมการจดัการ
วา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 

4. ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
             ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหค้ณะกรรมการจดัการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีอ านาจอนุมติัทางการ
เงินในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรก็ได ้
             อน่ึง การอนุมติัรายการดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าให้คณะกรรมการบริหารหรือผูรั้บ
มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) 
          ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารไดต้ามท่ี
จ าเป็นหรือเห็นสมควร 

7. คณะกรรมการจดัการ 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการจดัการ ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวน 9 คน ดงัน้ี 

รายช่ือคณะกรรมการจัดการ ต าแหน่งด้านบริหาร 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  
2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ            
3. นายโลห์ อิง คี 
4. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  
5. นายเชวง รีศรีกิตต ์  
6. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล 
7. นายนิธิธชั ทิพยอ์นนัตสกุล 
8. นายอ านวย ลายไม ้

9. นายวศิลัย ์เอกธรรมกุล 

ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 
กรรมการจดัการ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 
ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
ท่ีปรึกษาโครงการ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานวศิวกรรม 
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อ านาจในการอนุมตัวิงเงนิของคณะกรรมการจดัการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 คณะกรรมการจัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอ านาจในการอนุมติัวงเงินต่าง ๆ ตามคู่มืออ านาจอนุมัติและ
ด าเนินการปี 2558 ท่ียงัคงมีผลใชบ้งัคบัถึงปัจจุบนั อาทิเช่น 

เร่ือง คณะกรรมการจดัการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
- งบประมาณรายจ่ายลงทุนต่อโครงการ 
- การตดัหน้ีสูญ 
- การเบิกเงินทดรอง 
- ค่าเล้ียงรับรอง 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 หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการจดัการ มดีงันี ้ 

1. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา 
2. อนุมติัควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ี

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ 
3. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสญัญาเก่ียวกบัการซ้ือทรัพยสิ์นหรือท าใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิเพ่ือ

น ามาใชป้ระโยชน์ในกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนและวธีิการเจรจาเพ่ือท าสญัญาดงักล่าว 
4. อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั

แลว้หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการไวแ้ลว้ 
5. ด าเนินการจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี การใหกู้ย้มื การกูย้มื การจดัหาวงเงินสินเช่ือ 

รวมถึงการใหห้ลกัประกนั จ าน า จ านอง ค ้าประกนั และการอ่ืน ๆ รวมถึงการซ้ือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
ใด ๆ ตามวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั
ดว้ย 

6. พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทัฯทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกบังบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

7. มีอ านาจจา้ง แต่งตั้ง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจา้ง ก าหนดอตัราค่าจา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวลั ปรับข้ึนเงินเดือน ค่าตอบแทน 
เงินโบนสั ของพนกังานระดบัผูบ้ริหาร ตั้งแต่ระดบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป 

8. ด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
หรือคณะกรรมการบริหารในแตล่ะคราวไป 

9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษทัทนัทีเม่ือตรวจพบหรือสงสยัวา่ มีเหตุการณ์ทุจริต มี
การปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระท าท่ีผิดปกติอ่ืน 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการจดัการไดต้ามท่ีจ าเป็นหรือเห็นสมควร  
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระ 

 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูพิ้จารณาเบ้ืองตน้ถึงบุคคลท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถท่ีสามารถช่วยเหลือใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ จากนั้นน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามล าดบั (น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติั เฉพาะกรณีการเพ่ิมจ านวนกรรมการ 
และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ)   

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ 
บริษัทฯ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม    

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

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

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี
นยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการวชิาชีพนั้น เวน้แต่ไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนไดรั้บต าแหน่ง  
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(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด  

 การสรรหากรรมการ 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

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

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหป้ระธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

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

 การสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงสุดจะกระท าโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา

คุณสมบติัของบุคคลผูมี้คุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานท่ีความเหมาะสม และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื่ออนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการคดัเลือกผูบ้ริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอดต าแหน่งในกรณีท่ีมี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี     

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

- คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นดงัน้ี 
• การศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หากมี

การศึกษาต ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอ่ืน ๆ ประกอบของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

• ประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี ในการบริหารงานในต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
• มีความเป็นผูน้ า และมีวสิยัทศันท่ี์กวา้งไกล 
• มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองคก์ร  
• มีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีสุขมุ รอบคอบ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดขององคก์ร  
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 นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอืน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการ ให้

เป็นตามขอ้บงัคบัขอ้ 13 วรรค 2  ของบริษทัฯ ท่ีวา่  
“ห้ามมิให้กรรมการเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ประกอบกิจการหรือเขา้เป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง”   

และในกรณีท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่เขา้ข่ายในกรณี
ดงักล่าว ใหร้ายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
4. การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมโดยมอบอ านาจให้
ฝ่ายจดัการด าเนินการ ดงัน้ี 

- พิจารณาส่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบริษทั
ยอ่ย และบริษทัร่วม อยา่งนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล และควบคุมการด าเนินธุรกิจ  

- รายงานการส่งตวัแทนดงักล่าว พร้อมคุณสมบติัของตวัแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรับทราบ  
- ก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามอ านาจอนุมติัและด าเนินการ รวมทั้งมีการเปิดเผย

ขอ้มูล และด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
เก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพย ์

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และในกรณีท่ีมีเร่ืองท่ีมี
นยัส าคญัของบริษทัดงักล่าว อาทิเช่น การเพ่ิมหรือลดทุน การเลิกบริษทั ใหน้ าเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั
ก่อนด าเนินการใด ๆ  
 
5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 ไดก้ าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูล
ภายในของบริษทัฯ โดยไดใ้ชบ้งัคบัมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 
2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป

เปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชนแ์ก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บ
ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ท าการซ้ือขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยข์อง  
บริษทัฯ โดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ และ/หรือเขา้ท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายใน
ของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ทั้งน้ี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงอยูใ่นหน่วยงานท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ควร
หลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ขอ้ก าหนดน้ี
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ใหร้วมความถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ดว้ย ผูใ้ดท่ีฝ่าฝืน
ระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระท าความผิดอยา่งร้ายแรง 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร แจง้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ
ของตนเองรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ให้บริษทัฯ รับทราบ และให้น าส่งส าเนาแบบรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ท่ีได้
รายงานต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์่อเลขานุการบริษทั  เพ่ือจดัเก็บเป็นหลกัฐาน และรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั   

 
6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 

บริษทัผูส้อบบญัชี 
ค่าสอบบญัชี 

ส าหรับรอบปีบญัชี 2559 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 1,000,000 บาท 
บริษัทย่อย:   
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 820,000 บาท 
TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. 

ฮ่องกง 
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 
 
กจิการร่วมค้า: 
กิจการร่วมคา้ ซิโนเปค-ทีอาร์ซี 
กิจการร่วมคา้ไฮโดรเทค็ สหการ 

Talal Abu-Ghazaleh & Co.  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3,200 โอมานเรียล 
 
 

300,000 บาท 
400,000 บาท 

- ค่าบริการอืน่ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูส้อบบญัชีส าหรับการสอบบญัชี ปี 2559 
- บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)    32,927 บาท 
- บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั      14,385 บาท 
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7. การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
บริษทัฯ มีการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 5 หมวดตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการใหสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐานต่อผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิการไดรั้บส่วนแบ่งในผลก าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ การเปิด
โอกาสล่วงหนา้ในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 
การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ และยงัสนับสนุนให้กรรมการบริษทัทุกคน 
ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั  

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2559 และในระหวา่งปี ไม่มี
การเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้แต่อยา่งใด  บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัน้ี 

 การแจ้งเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 
ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์”) ในการเผยแพร่ข่าว การเปิดโอกาสล่วงหน้าให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  และเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ และสามารถส่ง
ขอ้มูลใหบ้ริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเพื่อคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบรอบตอ้งออกตามวาระ 1 ใน 3 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
บรรจุวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ผ่านช่องทางได ้3 ทาง คือ ทางจดหมายอิเล็คทรอนิค ทางโทรสารและทางไปรษณีย ์ถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทั ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือมาใหบ้ริษทัฯ พิจารณาแต่อยา่งใด  

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกาสศึกษาหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั ในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 
บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 และเอกสารประกอบท่ีมีรายละเอียดครบถว้นทั้งภาษาไทยและ
องักฤษ พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และ
ไดแ้จง้ใหน้กัลงทุนและผูถื้อหุน้รับทราบ โดยเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบ SET Community Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

 บริษทัฯ ไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 พร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ 
ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และไดโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์3 วนั
ติดต่อกนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ พร้อมขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
การพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน โดยประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารสูงสุด) และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีหรือตวัแทนของ
ผูส้อบบญัชีได้เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้ใชร้ะบบบาร์โค๊ดในการลงทะเบียน และนับ
คะแนนเสียง เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานท่ีประชุมได้แนะน ากรรมการ และผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
เลขานุการบริษทัไดแ้จง้วธีิปฏิบติัในการประชุม วธีิการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงท่ีตอ้งการในการลงมติผ่านแต่ละวาระ 
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การด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปตามล าดบัวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมเติมวาระอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในหนงัสือ
เชิญประชุม ส าหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการน าเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการต่อผูถื้อหุน้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิใน
การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกกรรมการท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้ให ้         
ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน ส่วนวาระอ่ืนได้ขอให้ใช้บัตร
ลงคะแนนกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง นอกจากนั้นแลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียม
กนัในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือตั้งขอ้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ อยา่งอิสระและเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี ในการประชุม     
ผูถื้อหุน้จะมีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามและให้ขอ้มูลรายละเอียดในท่ีประชุม ก่อนการลงมติ
ในวาระใด ๆ    

 หลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเดน็ซกัถาม ขอ้คิดเห็น และรายละเอียดต่างๆ ท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อใหผู้ถื้อหุน้

สามารถตรวจสอบได ้ดงัน้ี   
(1) วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนซ่ึงเลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ   
(2) คะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น โดยระบุอย่างชดัเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เป็นจ านวนเสียงและ

สดัส่วนเท่าใดในแต่ละวาระ  
(3) รายช่ือพร้อมทั้งต าแหน่งของกรรมการผูบ้ริหารระดบัสูง และผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม  
(4) สรุปสาระส าคญัของขอ้ซกัถาม ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญั และขอ้เสนอแนะ ของผูถื้อหุ้น รวมทั้ง ค  าช้ีแจงของกรรมการ

และผูบ้ริหารท่ีไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ  
บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และนายทะเบียนบริษทัมหาชน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ใน
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงอยูภ่ายในกรอบเวลาท่ีก าหนด 14 วนันบัจากวนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและองักฤษ วดีีทศัน์แสดงภาพ และเสียงของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กล่าวคือ ณ วนัท่ี 28 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559   
บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (free float) ร้อยละ 74.36  

 
2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีการปฏิบติัดงัน้ี 
- เปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นสามารถน าเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการเป็น

การล่วงหน้า ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยในขอ้ 1. สิทธิของผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็น          
ผูพิ้จารณาคุณสมบติัผูท่ี้ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบั   

- ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้น โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง และไม่กระท าการ
ใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดั ละเมิด หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย ผูถื้อหุ้นต่างชาติ และนกั
ลงทุนสถาบัน ทั้ งน้ี บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกคนสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาด าเนินการใหเ้หมาะสมในแต่ละเร่ือง 
อาทิเช่น กรณีเป็นขอ้ร้องเรียน จะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และหาวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสม กรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีเป็นเร่ือง
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ส าคัญและมีผลต่อผู ้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีเห็นสมควร  

- การด าเนินการประชุมเป็นไปตามขอ้บงัคับ และน าเสนอวาระต่อท่ีประชุมตามล าดบัในหนังสือเชิญประชุมมีการ
แสดงขอ้มูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมทั้งจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะ
วาระท่ีมีความส าคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามล าดบัวาระท่ีก าหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตั้งกรรมการดว้ยการลงมติเป็นรายบุคคล  

- เปิดเผยหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมเอกสารแนบผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ล่วงหนา้มากกวา่ 30 วนัก่อนวนัประชุม 
และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนั และ/หรือ 14 วนั (กรณีท่ีมีวาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียน หรือวาระอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปท่ีกฎหมายก าหนด)   

- มีการใชร้ะบบบาร์โค๊ดนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือความถูกตอ้งและแม่นย  าในการนับ
คะแนน 

- มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับผูถื้อหุน้ใชใ้นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในกรณี
ท่ีมีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง  

- ก่อนการเร่ิมประชุม ประธานท่ีประชุมจะช้ีแจงการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน วธีินบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น และ
เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ซกัถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ และ
การประชุมจะด าเนินเป็นไปตามล าดบัวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งมีนโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระการประชุมในท่ี
ประชุม  

-  เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ บริษทัฯ ได้มีการก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการ
ระหวา่งกนั ท่ีมีความเขม้งวดกวา่เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดในหัวขอ้ “13. รายการระหวา่งกนั” และ
ทุกไตรมาสไดมี้การน าเสนอสรุปรายการระหว่างกัน ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ีเก่ียวโยง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของรายการ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและใหค้วามเห็น  

-  คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใช ้ โดยแนบเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้บงัคบัการท างานเพ่ือป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นในทางไม่ชอบ และไดเ้ผยแพร่
ระเบียบขอ้บงัคบัการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ”  

- บริษทัฯ ไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

- บริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และ
บทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ 
ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ทั้งน้ี ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์
จะแจง้เตือนกรรมการและผูบ้ริหารดว้ยจดหมายอิเลค็ทรอนิคใหรั้บทราบช่วงระยะเวลาหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เป็นเวลา 
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1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี และทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะ
น าเสนอการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ  

  
3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  

บริษทัฯ ค านึงถึงความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก และตระหนกัถึงความสนบัสนุนจาก  
ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างก าไรให้กบับริษทัฯ บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี มีนโยบาย “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหาร
และพนกังาน” เปิดเผยในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหวัขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ท่ีส าคญัเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ทุกคนรับทราบ ท าความเขา้ใจ และยดึถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด  
   

นโยบาย และแนวทางปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  
 พนักงาน  

บริษทัฯ มีการส่ือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายให้กบัพนกังานทุกระดบั และให้ความส าคญัในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม มีนโยบายพฒันาพนกังานใหมี้ความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญใน
งานท่ีตนรับผิดชอบ และมีการดูแลพนกังานดา้นผลตอบแทน สวสัดิการ คุณภาพชีวิต และความปลอดภยัอยา่งเสมอภาค เท่าเทียม 
และเป็นธรรม มีการก าหนดและเช่ือมโยงการท างานของทุกส่วนงานใหมุ่้งสู่เป้าหมายของบริษทัฯ และก าหนดนโยบายค่าตอบแทน
ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ การปฏิบติัต่อพนกังานท่ีเป็นรูปธรรมไดแ้สดงในหัวขอ้ “9. โครงสร้างการจดัการ” 
หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการพฒันาพนกังาน”  

 ผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นอยา่งสม ่าเสมอ และให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั มุ่งบริหารงานท่ี

สร้างความเติบโตใหแ้ก่ธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการด ารงกิจการและการแข่งขนัในระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
และยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยมีก าหนดนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของบริษทัฯ หลงัจากหักภาษี
และส ารองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

 คู่แข่งขัน  
บริษทัฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนการร่วมมือในการแข่งขนัทางการคา้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ภายใต้

กรอบกติกาการแข่งขนัเสรีท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตีและท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย หรือใชว้ธีิอ่ืนท่ีไม่ถูกตอ้ง และไม่กลัน่แกลง้ หรือท าใหคู้่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

 ลูกค้า 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการให้บริการท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภยั ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด ในราคาเป็นธรรม ส่งมอบงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงทางการคา้อยา่ง
เคร่งครัด มีการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น าความลบัทางการคา้ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง    

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของทุกขั้นตอนในการท างาน และความสมบูรณ์ของงาน
ท่ีส่งมอบเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากลกัษณะงานของบริษทัฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมดา้นพลงังานและปิโตรเคมี  
บริษทัฯ จึงให้ความส าคญัในการฝึกอบรมพนักงานดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีเป็น
มาตรฐาน ภายใตค้วามปลอดภยัสูงสุด   
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นอกจากน้ี ในระหวา่งงานก่อสร้าง บริษทัฯ จะมีการจดัประชุมกบัลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอทุกโครงการ และยนิดีท่ีจะ
น าชม หรืออธิบายงานก่อสร้างในส่วนต่าง ๆ เพ่ือใหลู้กคา้มีความมัน่ใจในงานก่อสร้างของบริษทัฯ ทุกขั้นตอน ซ่ึงบริการต่าง ๆ 
เหล่าน้ี ท าใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจ และพึงพอใจในผลงานท่ีไดม้าตรฐานเสมอ 

 คู่ค้า 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการก าหนดแนวทางและวธีิการปฏิบติัในการจดัซ้ือ จดัจา้ง และก าหนดหลกัเกณฑใ์นการ

คดัเลือกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน มีการจัดท าระบบทะเบียนผูข้าย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในกระบวนการจัดหาท่ีโปร่งใส และมี
ขั้นตอนท่ีตรวจสอบได้ และเพ่ือให้แน่ใจถึงการไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจท าธุรกรรมต่าง ๆ จัดท า
หนงัสือยนืยนัความเป็นอิสระของตนกบัคู่คา้รายหลกัของบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี 

 เจ้าหนี ้ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีใหไ้วก้บัเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอยา่งเคร่งครัด  และมีการปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงดา้นการคา้กบัเจา้หน้ีการคา้โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการช าระค่าสินคา้และบริการ แต่ละปีจะมีการจดัให้เจา้หน้ีสถาบัน
การเงินเขา้เยีย่มชมไซทโ์ครงการก่อสร้างท่ีไดรั้บการสนบัสนุนสินเช่ือโครงการ เพ่ือรับทราบความคืบหนา้ของโครงการ  และมีการ
จดัประชุมระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ กบัผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีสินเช่ือของสถาบนัการเงิน เพ่ือร่วมกนัทบทวน และ
พิจารณาวงเงินสินเช่ือ หลกัประกนั เง่ือนไข และค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสม และเพ่ือการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน  

 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ  
บริษทัฯ มีนโยบายไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ ไม่วา่จะเป็นดา้นการออกแบบ การใชง้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน บริษทัฯ ไดมี้การจดัท า “นโยบายและแนวปฏิบติัในการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมัน่คงปลอดภยั   และ
สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชง้านในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้ง และการคุกคามจาก
ภยัต่าง ๆ  นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการจดัท า “ขั้นตอนการด าเนินการเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภยัพิบติักบัระบบสารสนเทศและ
การส่ือสาร (IT Contingency Plan)” เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกนัความเส่ียง และแกไ้ขปัญหากรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  

 การละเมดิสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบติัระหวา่งเพศ 
รวมถึงบริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานผูพิ้การ และการจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงอีกดว้ย 

 สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
บริษทัฯ และบริษทัย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม จึงมี

นโยบายจดัสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือใชส้นบัสนุนในโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว และส่งเสริมใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือรับผิดชอบต่อสังคมและพฒันาชุมชน กิจกรรมเพ่ือการพฒันาสังคมและชุมชนใน
ปี 2559 ปรากฏในหวัขอ้ “11. ความรับผิดชอบต่อสงัคม”  

 ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ประกาศนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559 เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพองคก์รให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบูรณาการเคร่ืองมือการบริหาร
จดัการผ่านระบบบริหารคุณภาพดงักล่าว ให้พนักงานทุกหน่วยงานในบริษทัฯ ด าเนินการตามอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง เพ่ือ
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ก่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมดา้นคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการพลงังาน หรือ QSSHE 
ควบคู่ไปกบัคุณภาพผลิตผลและการบริการแก่ลูกคา้ สวสัดิภาพของพนกังาน ซ่ึงนโยบายน้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมาย รวมถึง
ขอ้ก าหนดขององคก์ร และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือเป็นบรรทดัฐาน รวมถึงขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารและการ
จดัการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงฝ่ายบริหารในทุกระดบัจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบติั รวมทั้งสนับสนุน ผลกัดนั ติดตาม 
ทบทวนการด าเนินการ และปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั และพนกังนทุกคนจะท าความ
เขา้ใจ ร่วมแรงร่วมใจน าไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดเป็นรูปธรรมอยา่งย ัง่ยนื  

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จ ากัด ได้ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความ
ปลอดภยั และการบริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปธรรม ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายุใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ส าหรับมาตรฐานการ
บริหารงานท่ีมีคุณภาพสากล โดยบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจเพ่ือรักษาใบรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนมกราคม และ
กรกฎาคม 2559 ตามล าดบั     

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อยา่งเคร่งครัด โดย
ในแต่ละปีจะมีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งคณะติดตามตรวจสอบภายในระบบบริหาร
คุณภาพของบริษทัฯ  และผูใ้หก้ารรับรองระบบบริหารคุณภาพซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกปีละ 2 คร้ัง เพ่ือก ากบัดูแลให้มี
การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 อยา่งต่อเน่ือง  

2. บริษทัฯ ไดมี้โครงการปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 ไปสู่ ISO9001:2015 และการจดัท า
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001:2015) และระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS 18001:2007) โดย
เร่ิมด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2559 และมีเป้าหมายท่ีจะได้รับการรับรองในเดือนกรกฎาคม 2560 เพ่ือการด าเนินงานทั้ง 3 
ระบบเป็นไปแบบผสมผสานหรือ Integration โดยการด าเนินงานของสายงานบริหารคุณภาพ ซ่ึงประกอบไปดว้ยฝ่ายบริหารระบบ
คุณภาพ และฝ่ายอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

3. เดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัฯ ไดมี้ประกาศ ก าหนดกฎ และระเบียบดา้นความปลอดภยั เพ่ือให้พนกังานและ 
ผูเ้ขา้มาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของบริษทัฯ ทุกคน ไดต้ระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม  

4. บริษทัฯ มีการรณรงค์และส่งเสริม ให้พนักงานทุกโครงการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน จนประสบส าเร็จบรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภยั ในโครงการต่าง ๆ ดงัน้ี 

- โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก-นครราชสีมา ประสบความส าเร็จในการท างานอยา่งปลอดภยัครบ 6 ลา้น
ชัว่โมง เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2559 จึงไดรั้บมอบประกาศนียบตัรจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 
วอเล่ยพ์าร์สนัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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-   The New Incinerator Project (TTM) อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ไดจ้ดักิจกรรม รณรงค์ให้พนกังานใน
โครงการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และเม่ือบรรลุเป้าหมายแห่งความปลอดภยั จึงไดมี้การมอบบตัรก านลั
โลตสัมูลค่า 500 บาท จ านวน 4 รางวลั แก่พนักงานท่ีร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภยั 
(Behavior Based Safety) ประจ าทุกเดือน เพื่อขอบคุณในความร่วมมือ และกระตุน้จิตส านึกด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

 
-  โครงการขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 1 (คขก.1) อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 

ไดจ้ดักิจกรรม โครงการส่งเสริมดา้นความปลอดภยั ดงัน้ี 
 โครงการพนกังานดีเด่นดา้นความปลอดภยั เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจ แก่ผูป้ฏิบติังานดี 

    
 การประชุมรายเดือน เพ่ือพบปะกนัระหว่างระดบัจดัการและระดบัปฏิบติัการ แจง้ข่าวสาร ท ากิจกรรม

ส่งเสริมความปลอดภยั  

     
 การตรวจความปลอดภยัประจ าสปัดาห์ โดยตรวจสถานท่ีท างานร่วมกบัลูกคา้ เพ่ือน าไปปรับปรุงตอ่ไป 

       
 ส่งพนกังานเขา้ร่วมงานวนัแรงงานแห่งชาติท่ีจงัหวดัชลบุรี 
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 พบปะมวลชน แจง้กิจกรรมการท างานของบริษทัฯ 

       
 โครงการส่งเสริมดา้นสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม การจดัเก็บท าความสะอาด 

                            
 
โครงการสีขาวในสถานประกอบกจิการ ด้วยกจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและปลอดยาเสพตดิ ในพืน้ทีก่ารท างาน ได้แก่ 

- โครงการ ขยายอายกุารใชง้านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นท่ี 1 (คขก.1) อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
ไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ติดป้ายรณรงค์ห่างไกลยาเสพติด และรณรงคส์วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ท่ีบริเวณหน้าทางเขา้

ส านกังานโครงการ อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 
 การตรวจหาสารเสพติด 

   
 การสุ่มตรวจแอลกอฮอล ์ในแต่ละวนัก่อนเร่ิมงาน เพ่ือป้องปรามและตรวจความพร้อมก่อนท างาน 

                                
- โครงการฟ้ืนฟูอุโมงค์แนวเอียงและโครงการโรงแต่งแร่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (Preparation & 

Refurbishment of Decline Project) จงัหวดัชยัภูมิ ไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ติดป้ายรณรงคห่์างไกลยาเสพติด ป้ายรณรงคค์วามปลอดภยั ทางเขา้-ออก ในโครงการ 
 ตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องคนงาน ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

            



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 76 - 

 

 ตรวจหาสารเสพติด 

                  
5. กิจกรรม Big Cleaning Day For Mom โดยกิจกรรมน้ีจดัข้ึน เม่ือเดือนสิงหาคม 2559 บริเวณสถานท่ีตั้ง

ส านกังนใหญ่บริษทัฯ ซ่ึงในกิจกรรมน้ีประกอบดว้ย 
 การเปิดหอ้งพยาบาล  

   
 กิจกรรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ โดยมีผูบ้ริหารและพนกังานร่วมกิจกรรม 

                                     
6. บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมและฝึกการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ท่ีส านกังานใหญ่ รุ่นท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 

และรุ่นท่ี 2 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เขตบางเขน ซ่ึงพนักงานท่ี
ปฏิบติังานอยูใ่นอาคารส านกังาน รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั เขา้ร่วมการอบรมภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบติั  

           
7. การอบรมผูบ้ริหารและพนกังานในหลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัสูตร

ตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
7.1 หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหัวหนา้งานจ านวน 2 รุ่น เม่ือวนัท่ี 30 - 31 มีนาคม 2559 และ

วนัท่ี 20 - 21 เมษายน 2559  
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7.2 หลกัสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัฯ เม่ือวนัท่ี 27 - 28 เมษายน 2559  

               
7.3 หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ (First Aid) เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559  

            
7.4 หลกัสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรดา้นความปลอดภยั เม่ือวนัท่ี 27 - 29 กนัยายน 2559 ผูส้อนจาก

สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย)  

            
7.5 หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร จ านวน 1 รุ่น เม่ือวนัท่ี 26 - 27 ตุลาคม 2559  

   
 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบั ทุกคน ด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์

สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน 
โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องสินบน ไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริต หรือ
คอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกรรม ในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจะปฏิบติัตาม
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งเคร่งครัด และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย   

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่างเป็นทางการ หากมีการฝ่าฝืน
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมกบัการทุจริต หรือคอร์รัปชัน่ ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
ผูก้ระท าการดงักล่าว และผูเ้ก่ียวขอ้ง (ถา้มี) จะไดรั้บโทษระดบัสูงสุดตามระเบียบของบริษทัฯ 
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 แนวปฏิบัตกิารป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นไวอ้ย่างชัดเจนในนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ  ตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ดงัน้ี  
1. ตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและ
พนกังาน รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอ้ก าหนดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยถือเป็น
หนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือตามช่องทางการร้องเรียนของบริษทัฯ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

3. ในการด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
ระดบัของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเร่ืองต่อไปน้ี  

- การให้หรือรับของขวญั ของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เป็นไปดว้ยความ
ระมดัระวงั เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์างธุรกิจ หรือตามประเพณีนิยม ดว้ยมูลค่าท่ีเหมาะสม และมีการอนมุติท่ีเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ    

- การใหห้รือรับเงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนุน ไม่วา่จะเป็นเงิน วตัถุหรือทรัพยสิ์น ตอ้งกระท า
การในนามบริษทัฯ และมีวตัถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ และภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัฯ  และตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 
ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และถูกตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่
เงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

- การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และการจดัซ้ือ จดัจา้งกบัภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกบั
ภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไม่วา่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จะตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ห้ามมิให้มีการให้หรือรับสินบนในการ
ด าเนินธุรกิจทุกชนิด  

นอกจากน้ียงัมีมาตรการในการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

- บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ทุกระดบัเห็นความส าคญัและมี
จิตส านึกในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่  

- หากมีเบาะแส หรือข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณีจะถูกน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาเป็นการเร่งด่วน และหากพิจารณาแลว้เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา  

- บริษทัฯ จะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต
และคอร์รัปชั่น ตลอดจนพนักงานท่ีปฏิเสธเร่ืองการคอร์รัปชัน่ ทุกขอ้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลบัท่ีจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งเท่านั้น  

- ผูท่ี้กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ถือเป็นการกระท าผิดตามขอ้บงัคบัในการท างาน จะตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาโทษดว้ยบทลงโทษระดบัสูงสุด รวมถึงอาจไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

- จดัให้มีการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ในการด าเนินงานกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ทุกคน 
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 ช่องทางทีผู้่มส่ีวนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
บริษทัฯ จดัช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้เบาะแสใด ๆ เก่ียวกบัการท าผดิกฎหมาย ความถูกตอ้ง

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง การผิดจรรยาบรรณ หรือเร่ืองร้องเรียนอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นปัญหาหรือเกิด
ความเสียหายต่อบริษทักบัคณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

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

(www.trc-con.com) และ Click ท่ี Icon “ส่ง Email ถึงประธาน 
กรรมการตรวจสอบ” 

ทางโทรสาร  : +66 2022 7788 
ทางไปรษณีย ์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (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 จ ากดั (มหาชน) (TRC) 
      เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  

  กรุงเทพมหานคร 10220 
3. ติดต่อผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” เพื่อเขียน E-mail มายงับริษทัฯ 

 
ส าหรับช่องทางท่ี 2 และ 3 เลขานุการบริษทัจะเป็นผูรั้บรายงานหรือขอ้ร้องเรียน และน าเสนอทุกขอ้ร้องเรียนต่อ

ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธานกรรมการตรวจสอบจะสอบสวน และรายงานเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทัต่อไป  

ส าหรับพนกังาน บริษทัฯ พร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน โดยบริษทัฯ ไดมี้กระบวนการในการ
จดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียน เพ่ือพิจารณาวา่เร่ืองท่ีพนกังานร้องเรียนเขา้ข่ายเป็นเร่ืองท่ีอาจะเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และอยู่
ในความรับผิดระดบัไหน เพ่ือท่ีจะไดก้ าหนดบทลงโทษส าหรับการกระท าผิดนั้น ๆ ไดอ้ยา่งเป็นธรรม และถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน สามารถส่งขอ้ร้องเรียน เบาะแส หรือเสนอขอ้คิดเห็น โดยผา่นช่องทางต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. กล่องรับฟังความคิดเห็น เปิดโดยผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เดือนละ 1 คร้ัง 
2. การร้องทุกข ์ผา่นหวัหนา้งานตามล าดบัชั้น ซ่ึงระบุในกฎระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน 
โดยบริษทัฯ จะมีการรวบรวม น าเสนอเร่ืองร้องเรียน หรือขอ้เสนอแนะ ท่ีพิจารณาแลว้ วา่มีความส าคญัหรือตอ้งมี

การด าเนินการใด ๆ ต่อคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ  

mailto:chairman.auditcom@trc-con.com
mailto:ounruen@trc-con.com
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บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยกระบวนการ และช่องทางการร้องเรียนขา้งตน้ในเวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปีของบริษทัฯ เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจใหแ้ก่ ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบาะแส บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มูลร้องเรียนเป็นความลบั และไดก้ าหนดขั้นตอน
การรับเร่ืองและการสอบสวนซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็น              
ผูร้วบรวมขอ้ร้องเรียน และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาต่อไป 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ี

เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย (อาทิเช่น ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ/หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ) มีความเท่าเทียมกนัและ
น่าเช่ือถือ 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ในรายงานประจ าปี และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

โดยโครงสร้างผูถื้อหุ้นได้แสดงรายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้นของผูหุ้้นรายใหญ่ และแสดงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยไวอ้ย่าง
ครบถว้นชดัเจน และโครงสร้างกลุ่มบริษทัฯ ไดแ้สดงการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้อ่ืนดว้ย 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษทั ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนและโบนสักรรมการ   

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ีในการประเมินผลการปฏิบติังาน และพิจารณาค่าตอบแทน
ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และรวมถึงประธานกรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนด ซ่ึง
เช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนลักษณะ ขอบเขตความรับผิดชอบและผลงาน เพื่อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัอนุมติั  

 การรายงานการมส่ีวนได้เสีย และการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
บริษทัฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารรายงานการมีส่วนไดเ้สีย โดยจดัท าแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของ

กรรมการและพนกังานเป็นประจ าทุกปี และทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง (ถา้มี) และใหเ้ลขานุการบริษทัน าเสนอรายงานดงักล่าวต่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ ส่วนการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัใน
การก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ 

 ในปี 2559 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายการไดม้าและจ าหน่ายหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น  
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นได้มา 
ระหว่างปี(1) 

จ านวนหุ้น
จ าหน่าย
ระหว่างปี 

จ านวนหุ้น  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59  

(ทุนช าระแล้ว  
641,998,220 บาท) 
หุ้น ร้อยละ 

1. นางไพจิตร รัตนานนท ์ ประธานกรรมการ 1,472,000  
(ในนามนางไพจิตร) 

6,027,750 - 7,499,750 0.146 

  1,134,741,580  
(ในนาม 

บจก.เคพีเค 1999)(2) 

318,542,697 - 1,453,284,277  28.296 

รวม 1,460,784,027 28.442 
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ช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้น  
ณ วันที่  

31 ธ.ค. 58 

จ านวนหุ้นได้มา 
ระหว่างปี(1) 

จ านวนหุ้น
จ าหน่าย
ระหว่างปี 

จ านวนหุ้น  
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59  

(ทุนช าระแล้ว  
641,998,220 บาท) 
หุ้น ร้อยละ 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3,466,665 1,277,083  - 4,743,748  0.092 

3. นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

2,250,000 1,125,000  - 3,375,000  0.066 

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- - - - - 

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร กรรมการอิสระ 2,250,000 1,125,000  - 3,375,000  0.066 

6. นายสมยั ล้ีสกุล กรรมการ และ 
ประธานกรรมการบริหาร 

5,535,898 5,535,737  - 11,071,635  0.216 

7. นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

450,000 900,000 - 1,350,000 0.026 

8. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 

1,125,000 921,875 (2,046,875) - - 

9. นายโลห์ อิง คี กรรมการ และรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 

668,375  427,937  - 1,096,312  0.021 

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู รองประธานเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัการ 

375,000 796,875 (750,000) 421,875  0.008 

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัการ 

750,000 843,750  (1,150,050) 443,700  0.009 

12. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล(3) 
 

ผูอ้  านวยการ 
สายงานบริหารองคก์ร 

8,952,900 
(ณ 31 ธ.ค. 59)  

500,000 
(ก.ย. - ธ.ค. 59) 

- 9,452,900  0.184 

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และ 
นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

และเลขานุการบริษทั 

1,875,000 937,500 (2,812,500) - - 

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 650,000 749,375 (430,000) 969,375  0.019 

รวมการถือหุ้น TRC ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพเีค 1999  
กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพเีค 1999  

1,497,083,572 
43,799,295 

29.149 
0.853 

หมายเหตุ:  (1) การไดม้าของหุน้ขา้งตน้รวมถึงการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ESOP-W2 และ
หุน้ปันผล  

 (2) บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั เป็นบริษทัท่ีนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ ถือหุน้ร้อยละ 50.50 
 (3) นางสาวภาวติา ล้ีสกุล เขา้รับต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 จ านวนหุ้นท่ีแสดงคิดจากจ านวนหุ้นท่ียกมา ณ วนัท่ีรับ

ต าแหน่ง ถึงส้ินปี 2559  
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 ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลกบัสาธารณชน  
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และทัว่ถึง โดย

มอบหมายใหน้ายภาสิต ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร และนางสาว 
อุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ติดต่อส่ือสารกบั  
ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูส่ื้อข่าว และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนกัลงทุนสามารถติดตอ่สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัฯ 
โดยการติดต่อเลขานุการบริษทั เบอร์โทรศพัท ์ +66 2022 7777 ต่อ 3201 Email Address: ounruen@trc-con.com  หรือสามารถ
ติดต่อทาง Email ผา่นการเขา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.trc-con.com) ท่ีหวัขอ้ “ติดต่อเรา” หรือผา่นทางฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

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

2.   นางสาวพชัรา ศรีวชิชุพงษ ์หวัหนา้ส่วนการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ 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 2559 บริษทัฯ มีการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลของบริษทัฯ ใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ นกัลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูส่ื้อข่าว ใน
รูปแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.   การเขา้ร่วมกิจกรรม Opportunity Day ท่ีจดัข้ึนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรับผลประกอบการปี 
2558 และไตรมาสท่ี 1- 3 ปี 2559  

2. นายภาสิต ล้ีสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ใหส้มัภาษณ์รายการโทรทศัน์และส่ือต่าง ๆ เพ่ือใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  และใหข้อ้มูลบริษทัฯ กบั
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยใ์นงาน Road Show ต่าง ๆ ดงัน้ี 
โทรทศัน:์  - ช่อง Money Chanel 
ส่ือส่ิงพิมพ:์  - กรุงเทพธุรกิจ 
   - นิตยสาร Forbes Thailand 
   - นิตยสาร Biz Focus 
วทิย:ุ   - คล่ืน FM 97.0 
งาน Road Show: - งาน SET Thai Corporate Day 2016 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ร่วมกบับริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั ณ โรงแรมอนันตรา 
สยาม กรุงเทพฯ ในเดือนมีนาคม 

 - งาน Road Show จดัโดยบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) ณ บริษทั 
หลกัทรัพย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 

 - งาน Thailand Focus 2016: A New Growth Strategy จดัโดยบริษทั หลกัทรัพย ์
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ณ โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั ในเดือนกนัยายน 

3. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ในหัวขอ้  “นกัลงทุนสัมพนัธ์” อาทิเช่น 
บทวเิคราะห์หลกัทรัพย ์TRC ท่ีออกในปี 2559  ข่าวของบริษทัฯ และบทสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในส่ือหนงัสือพิมพ์
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และนิตยสาร วิดีทศัน์การให้สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารผ่านรายการโทรทศัน์และการเป็นวิทยากรในงานต่าง ๆ  
และการน าเสนอขอ้มูลในกิจกรรม Opportunity Day  

4. การเปิดโอกาสใหน้กัวเิคราะห์จากบริษทัหลกัทรัพยต์่าง ๆ เขา้พบผูบ้ริหาร (Company Visit)  ดงัน้ี 
รายช่ือบริษัทหลกัทรัพย์ทีม่า Company Visit 

- บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เมยแ์บงก ์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

- บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 

5. จดักิจกรรม Site Visit ใหแ้ก่นกัวเิคราะห์ และนกัลงทุน เขา้เยีย่มชมกิจการของบริษทัฯ ณ ไซทง์านโครงการ
เหมืองแร่โพแทช ของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ท่ีจงัหวดัชยัภูมิ 

 งบการเงนิ และผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ และบริษทั สหการวศิกร จ ากดั วา่จา้งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีตั้งแต่ปี 2542 

และปี 2550 ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายแต่งตั้งผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัท่ีเป็นท่ียอมรับ และไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีมาโดยตลอด 
ในปี 2559 บริษทัฯ ไม่มีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีประวติัการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าชา้ 
 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของ

บริษัทฯ ทั้ งด้านการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมของบริษัทฯ มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายก ากบัดูแลกจิการ  
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายฉบบัปี 2557 โดยมีมติให้คง

เดิม รวมถึงการปรับปรุงแกไ้ขนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและไดท้ าการประชาสัมพนัธ์ให้พนกังานภายในองคก์รรับทราบอยา่ง
ทัว่ถึง ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายทบทวนวสิยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษทัฯ ทุกปี 

 
 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 84 - 

 

 โครงสร้าง และคุณสมบัตขิองกรรมการ 
กรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 9 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่

ดว้ยบริษทัมหาชน มีความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และไม่มีการจ ากดัเร่ืองเพศ บริษทัฯ มีการ
แยกต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั และโครงสร้างกรรมการประกอบดว้ย
กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คนเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้ งคณะ ซ่ึงท าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงาน 

การสรรหาและแต่งตั้ งกรรมการตอ้งมีความโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  ในแต่ละปีกรรมการจะตอ้งออกตามวาระไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม และบริษทัฯ มีนโยบายในการ
ก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไม่เกินกวา่  5  บริษทั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะตอ้ง
รายงานต่อคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน    

 การแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
ประธานกรรมการบริษทั ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยไดแ้ยกบทบาทหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในการก ากบัดูแลและบริหารไวช้ดัเจน รายละเอียดหนา้ท่ีความรับผิดชอบแสดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 
บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสูงสุด คือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทอืน่ 
ไม่มีกรรมการท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ 5 แห่ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษทัอ่ืนแสดงไวใ้นหัวขอ้ประวติัของ 
คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร  

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทัฯ มีการจดัท าส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ และส่ือวดีีทศัน์โครงการขนาดใหญ่ท่ีส าคญั เพ่ือใชใ้นการแนะน า

บริษทัฯ ต่อกรรมการใหม่ และต่อสาธารณชนทัว่ไป ซ่ึงส่ือวดีีทศัน์แนะน าบริษทัฯ ไดถู้กเผยแพร่ในหนา้แรกของเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
และมีการจดัเตรียม Slide Presentation แนะน าธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอใหก้บักรรมการท่ีเขา้รับ
ต าแหน่งใหม่ รวมทั้งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลใชเ้ป็นขอ้มูลแนะน าบริษทัฯ ใหก้บัพนกังานท่ีเขา้ใหม่ดว้ย   

 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงยดึตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  และส าหรับการประเมินปี 2559 บริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบฟอร์มท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ออกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 โดยไดมี้การ
เพ่ิมเติมขอ้มูลประกอบการพิจารณาในบางหัวขอ้ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาให้กบัคณะกรรมการในการประเมิน แบ่ง
หวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หวัขอ้ใหญ่ ๆ คือ  

1.  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ  
2.   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3.   การประชุมคณะกรรมการ  
4.  การท าหนา้ท่ีของกรรมการ  
5.  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ                                                                                  
6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร    
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นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล และการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษทัภิบาล และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และไดน้ าเสนอผลประเมินทั้งหมดต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   

ทั้งน้ี ไดส้รุปผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการการชุดยอ่ย และกรรมการ
เป็นรายบุคคลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหก้รรมการทุกท่านไดรั้บทราบ และน าผลประเมินไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปรับปรุงต่อไป ส าหรับในปี 2559 คะแนนการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั้งคณะอยูใ่นระดบัเกินกวา่ร้อยละ 90 หรืออยูใ่น
ระดบั “ดีมาก”   

 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประเมินผลการปฏิบติังาน และ

พิจารณาค่าตอบแทนประจ าปีของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และให้น าเสนอผลการประเมินต่อ          
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนในแต่ละปี 

 ประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
บริษทัฯ ไม่มีประวติัการกระท าผดิกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์    
 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงจากคณะกรรมการบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนเพ่ือท าหนา้ท่ีพิเศษตามท่ีไดรั้บมอบหมายจ านวน 6 คณะ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจดัการ โดยมีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของอนุกรรมการแต่ละคณะอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ โดยคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งข้ึนดงักล่าวมีอ านาจสัง่การให้ฝ่ายจดัการเขา้
ร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจดัท ารายงานเสนอ และ/หรือวา่จา้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าแนะน าการด าเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควร   

- คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด โดยไดก้ าหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไวท่ี้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซ่ึงเขม้กวา่
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 1    

ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้่าจา้งตรวจสอบภายใน คือ บริษทั เอลบิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากัด ท าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการท างาน                 
ผูต้รวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

- คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร เพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในปี 2559 มีการประชุม 3 คร้ัง เพ่ือพิจารณากรอบการข้ึนเงินเดือนและโบนสัของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยในภาพรวมส าหรับปี 2558 และ 2559 พิจารณาเงินเดือนปี 2559 และโบนัสปี 2558 ของประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  และพิจารณาสรรหา
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กรรมการ โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ี
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ  รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน  เพื่อท า

หนา้ท่ี    ก ากบัดูแลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ในปี 2559 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือรับทราบแผนและสรุปผลการ
ด าเนินงาน CSR ปี 2559 ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในหมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” ในเร่ืองนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม และนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนของ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการ  รับทราบผลการประเมินระดับการพฒันาความยัง่ยืนของบริษทัจดทะเบียนไทยจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนปี 2559 และ
รับทราบหลกัเกณฑ ์CGR 2016 ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ/ ยงัไม่ไดด้ าเนินการ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

- คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 คน เพื่อท า

หนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียง ในปี 2559 มีการประชุม 2 คร้ัง เพ่ือรับทราบภาพรวมการบริหารความเส่ียง อนุมติัแผนบริหาร
ความเส่ียง และจัดท ารายงานประจ าปี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการ 

- คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 4 คน เพ่ือท าหน้าท่ีวางแผนและก าหนด

นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนพิจารณาผลก าไรและขาดทุน
ของบริษทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  หรือเงินปันผลประจ าปี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการ   
ใด ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

- คณะกรรมการจดัการ  
คณะกรรมการจดัการประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้ริหารและผูช้  านาญการ ทั้งน้ี ประธานกรรมการบริษทัไม่ได้

เป็นสมาชิกในคณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการจดัการท าหนา้ท่ีดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในเร่ืองทัว่ ๆ ไป (day-to-day 
operation) และเร่ืองอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมการจัดการจะประชุมทุกวนัองัคาร
สปัดาห์ท่ี 2 และสปัดาห์ท่ี 4 ของเดือน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก ากบัดูและและติดตามใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปไดอ้ยา่ง
คล่องตวัและรวดเร็ว โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพ่ือความชดัเจนและโปร่งใสในการบริหารงาน   

เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม ควบคุมความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึน เกิดระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิการบงัคบั
ใช ้“คู่มืออ านาจอนุมติัและด าเนินการ” เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการปฏิบติังานของพนักงานทุกคนในองค์กร ก าหนดระดบัหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจอนุมติัในแต่ละระดับ อีกทั้ งเป็นการกระจายอ านาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่าง เพ่ือให้การ

ปฏิบติังานคล่องตวั และรวดเร็ว และไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงคู่มืออ านาจและด าเนินการในปี 2552 ปี 2554 - 2555 และปี 2557 - 
2558 เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนั 
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 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน

ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป รวมทั้ งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุม
ภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยในรายงานประจ าปี  ทั้งน้ี รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทัต่อรายงานทางการเงินจะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีเช่นกนั 

คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคนตอ้งจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ าทุกปี และ
ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงสถานะการมีส่วนไดเ้สีย  รวมทั้งจดัท าหนงัสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี  และมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บริษทัน าเสนอส าเนารายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 แผนสืบทอดต าแหน่ง   
 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายในการคดัเลือกประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และนโยบายในการสืบทอด

ต าแหน่งของผูบ้ริหาร ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอาย ุเพ่ือป้องกนัไม่ใหก้ระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ย 
- ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายใหญ่  1  คน 
- กรรมการท่ีเป็นอิสระ    4  คน 
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร     4  คน 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
บริษทัฯ มีการแยกต าแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั  อีกทั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระเกินกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะ ซ่ึงท าใหเ้กิด
การถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และโบนสักรรมการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเพ่ืออนุมติั และน าเสนอค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารต่อท่ีประชุมกรรมการเพ่ืออนุมติั โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยใช้
ขอ้มูลผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนมาประกอบการพิจารณา ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บอยูใ่นรูปของ
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทั
ก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริม สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการเงิน โดยทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส่้ง
ตวัแทนเขา้รับการอบรมสัมมนาในหลกัสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ มาน ามาปรับปรุงการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

ส าหรับผูบ้ริหารนั้น บริษทัฯ มีนโยบายจดัประชุม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบติัการส าหรับผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
อยา่งเป็นทางการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือส่ือสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และมีการ
เชิญผูท้รงคุณวฒิุผูมี้ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กบัผูบ้ริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร
ทุกระดบั ทั้งจากส านกังานใหญ่ และไซทง์านต่าง ๆ สอบถาม แนะน า และใหค้วามเห็นในท่ีประชุม   

เลขานุการบริษทัจะน าเสนอประกาศ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งทราบ รวมทั้งประชาสัมพนัธ์การ
สมัมนาและ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานขา้งตน้ต่อคณะกรรมการบริษทั 

นอกจากนั้นแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดส้นับสนุนให้กรรมการเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรการอบรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น การอบรมหลกัสูตรส าหรับกรรมการท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย การเขา้ร่วมสมัมนาท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ เป็นตน้  

ในปี 2559 กรรมการและผูบ้ริหาร ไดมี้การเขา้ร่วมอบรม และสมัมนา ดงัน้ี 
- นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 226/2559 และ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 38/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

- นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA Leadership 
Development Program รุ่นท่ี 4 ท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

- นางพจนีย์ เผ่าสวสัด์ิ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีการตลาด เขา้ร่วมสัมมนาวิชาการประจ าปี Energy 
Symposium 2016 ท่ีจดัข้ึนโดยสถาบนัพลงังานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกับการพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหารจึงไดจ้ดัให้มีการ
ฝึกอบรม หลกัสูตรในดา้นต่าง ๆ โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้นนั้นๆ เพ่ือเขา้มาอบรมส าหรับผูบ้ริหารเพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ 
และน าความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมมาประยุกตใ์ชก้บัการบริหารงานขององคก์รและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคตของบริษทัฯ ต่อไป ปรากฏดงัหวัขอ้ “9. โครงสร้างการจดัการ เร่ืองนโยบายการพฒันาพนกังาน” 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยล่วงหนา้ทุกปี 

โดยมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ทั้งน้ีอาจมีการประชุมในวาระ
พิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยประธานกรรมการเป็นผูบ้ริหารการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ มีหน้าท่ีสรุปประเด็นเร่ืองใน
วาระการประชุมเพ่ือการพิจารณาของกรรมการ เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีมีกรรมการท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียใด ๆ ในเร่ืองท่ี
พิจารณา ประธานท่ีประชุมจะแจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการประชุมในงานท่ีตนมี
ส่วนไดเ้สีย โดยในปี 2559 ไดมี้การก าหนดในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการว่าการลงมติแต่ละวาระในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ตอ้งมีกรรมการอยูค่รบเป็นองคป์ระชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยมีเลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบเพ่ือส่งใหก้รรมการเป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดัเก็บเอกสาร
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เก่ียวกบัการประชุม และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอโดย
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจ านวนคร้ังของการประชุมและ
การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการและการรมการชุดยอ่ยแต่ละคน ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกนัโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้ไป ในปี 2559 ไดมี้การจดัประชุม
ระหวา่งคณะกรรมการอิสระ 1 คร้ัง ในเดือนธนัวาคม และคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกนักบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมจ านวน 1 คร้ัง ในเดือนกมุภาพนัธ์ 

 เลขานุการบริษัท 
ตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธ์ เป็นเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท าหนงัสือเชิญประชุม ดูแลและ
จดัการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั และระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้การตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาสังคมและการดูแลส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นการตอบแทน 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งนอกและในองคก์รอยา่งเป็นธรรมและเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จอย่างย ัง่ยืนร่วมกนั และมีความเช่ือมัน่ว่า
ธุรกิจจะเจริญกา้วหน้าไดอ้ย่างมัน่คง ตอ้งมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ด าเนินกิจกรรมภายใน และภายนอกองคก์ร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือการด าเนินธุรกิจภายใต้
หลกัจริยธรรม และการจดัการท่ีดี ทั้ งน้ี ไดมี้การก าหนดพนัธกิจขององค์กรให้มีการด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มุ่งเน้น
มาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน และมัน่คง และยงัมีความเช่ือต่อ
พนกังานวา่ พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์ร จึงไดมี้การสนบัสนุนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การส่งพนกังานเขา้อบรม
ภายนอก และจดัการอบรมภายใน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัสังคม เคร่ืองแบบพนกังาน การตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ และ
การส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 
ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process) 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าขององคก์รตามแนวทางความยัง่ยืน และมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง หรือพฒันา
กระบวนการบริหารจดัการวิธีปฏิบติัต่าง ๆ โดยบริษทัฯ มีความใส่ใจในเร่ืองของความถูกตอ้งโปร่งใสของกระบวนการในการ
ด าเนินธุรกิจ เร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจดัหาวตัถุดิบ การจา้งงาน การก่อสร้าง จนส าเร็จ
ตามสญัญา และส่งมอบงาน 
 บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงผลกระทบอนัอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวม และส่ิงแวดลอ้ม จากกระบวนการเขา้ก่อสร้าง
งานท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากการประมูล โดยบริษทัฯ จะเขา้ไปให้ความรู้ในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เพ่ือให้เจา้ของพ้ืนท่ีเขา้ใจถึงนโยบาย การ
ด าเนินการของโครงการ ตลอดจนการเร่ิมตน้ - จนส้ินสุดโครงการ โดยจะค านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนส่วนใหญ่จะไดรั้บ ทั้งน้ี 
อาจจะเขา้ไปช่วยชดเชยรายไดอ้นัเกิดจากผลกระทบท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใด ๆ ในระหวา่งด าเนินการ ก็
จะเขา้ไปช้ีแจง และช่วยด าเนินการแกไ้ขในทนัที และหากตอ้งการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ก็สามารถร้องเรียนไดโ้ดยตรงกบับริษทัฯ  
และหลงัจากไดด้ าเนินก่อสร้างเสร็จแลว้ บริษทัฯ จะท าการปรับภูมิทศัน์ต่าง ๆ ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป  
 
1. นโยบายภาพรวม และการด าเนนิงาน 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินงานภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล มุ่งเนน้
มาตรฐานความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน เพ่ือการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และมัน่คง โดยในปี 2559 ไดมี้การ
ทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมของบริษทัฯ โดยไดแ้กไ้ข ค่านิยมของบริษทัฯ ใหม่ ซ่ึงเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ในหวัขอ้ “ขอ้มูลบริษทั” เพื่อใชเ้ป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยการค านึงถึงสิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ภายใตก้รอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ ความมีจริยธรรม ความยติุธรรม และความเสมอภาค 
รวมถึงการใหค้วามเคารพและเช่ือมัน่ต่อกนัและกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ มีแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตอยา่งย ัง่ยนื   

กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบติัท่ีเป็นไปตามหลกัการ 8 ขอ้ ของแนวทางความรับผิดชอบของกิจการท่ี
จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี  
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1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
บริษทัฯ มีการก าหนดขอ้พึงปฏิบติัท่ีแสดงถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ใน

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2558 ในหมวดท่ี 5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัต่อคู่คา้ หมวดท่ี 6 ขอ้พึง
ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ และหมวดท่ี 7 ขอ้พึงประพฤติปฏิบติัเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

2.   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ขอ้พึงปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสในเร่ืองดงักล่าว ปรากฏ

ดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2558  หมวดท่ี 10  
ทั้งน้ีในปี 2559 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แต่อยา่งใด  
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
ระหวา่งเพศ มีการวา่จา้งคนพิการทางการไดย้นิ มาเป็นพนกังานประจ า การจา้งงานโดยไม่ก าหนดเฉพาะเพศใดเพศหน่ึง   

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงาน แรงงาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยั โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏดงั

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังานฉบบัปี 2558 หมวดท่ี 1 ขอ้พึงปฏิบติัต่อบริษทัฯ และหมวดท่ี 2 ขอ้พึงประพฤติ
ปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน  

แนวทางปฏิบติัดา้นระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
รูปธรรมปรากฏในหวัขอ้ “10. การก ากบัดูแลกิจการ”  

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัยิง่ถึงการใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกคา้ท่ีเป็นไปตามความความตอ้งการ 

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัอย่างยิ่งยวด ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและ
พนกังาน หมวดท่ี 4 ขอ้พึงปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เป็นประจ าทุก 6 เดือน โดยการใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้ 
ซ่ึงแบ่งหวัขอ้การประเมินเป็น 10 หวัขอ้ คือ 1. การใหข้อ้มูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อส่ือสาร  3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนุน  
4. การประสานแกไ้ขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกตอ้งตามความตอ้งการ 7. มุ่งเนน้ความ
ปลอดภยัระหวา่งการปฏิบติังาน  8. มุ่งเนน้การปฏิบติังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 9. การให้บริการหลงัส่งมอบ และ 10. 
ราคา ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกคา้จะถูกน าเสนอต่อฝ่ายจดัการ เพ่ือรับทราบ และใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและ
ปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของลูกคา้ใหดี้ยิง่ข้ึน  

6.-7.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  
บริษทัฯ มีนโยบายให้ความส าคญักับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดัง

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผูบ้ริหารและพนกังาน หมวดท่ี 8 ขอ้พึงปฏิบติัต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชน 
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพฒันาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหน่ึงของ

งานเสมอ เน่ืองจากลกัษณะงานของกลุ่มบริษทัฯ เก่ียวขอ้งกบังานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลงังาน และปิโตรเคมี  ซ่ึงความ
ปลอดภยัของชุมชนและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งการก่อสร้าง และหลงัการส่งมอบงานเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง นอกจากนั้น
แลว้ บริษทัฯ ยงัมีความตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะส่งผลถึงชุมชนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง  
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บริษทัฯ จะมีการประชาสัมพนัธ์เผย แพร่ความรู้ และท าความเขา้ใจกบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียงถึงผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ   ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ จนกระทัง่ส่งมอบงาน ดว้ยรูปแบบการ
ส่ือสารต่าง ๆ ข้ึนกบัสถานการณ์ และลกัษณะโครงการ  

8.  การมนีวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม CSR - ไม่มีขอ้มูลส าหรับหวัขอ้น้ี - 
 

2. การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยูร่ะหวา่งการตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีวา่ดว้ยการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ อยา่งมีนยัส าคญัแต่
อยา่งใด 
 
3. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (after process)  

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี      
1) กิจกรรมมอบของขวญั เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเน่ืองในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 โดย ไดจ้ดัท าชุดของขวญั

วนัเด็ก เพ่ือมอบให้กบัเด็กนกัเรียน โรงเรียนอนุบาลวดัพรพระร่วง จ านวน 344 คน เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้กบัเด็กนกัเรียน ซ่ึงจะ
เป็นก าลงัส าคญั และอนาคตของชาติต่อไป    

 
2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงาน และบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีท าต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน 

ใหก้บัหน่วยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี โรงพยาบาลราชวิถี ณ บริษทัฯ ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการรับบริจาคโลหิต 2 คร้ัง ใน
เดือนกมุภาพนัธ์และกนัยายน ไดรั้บโลหิตจ านวน 131 ถุง 

   
3) เดือนมิถุนายน จัดท าโครงการ “แตม้ฝัน ป้ันอนาคต” โดยเป็นโครงการท่ีจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการ

สนบัสนุนดา้นการศึกษาให้กบัน้อง ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวดัพรพระร่วง โดยในกิจกรรมคร้ังน้ีไดม้อบอุปกรณ์วาดภาพ 
และระบายสี เพื่อเป็นการกระตุน้ และเสริมสร้างทกัษะดา้นจิตนาการ-สมาธิ  
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4) เดือนกรกฎาคม ไดท้ าการมอบรถเข็นให้แก่ผูพิ้การ ท่ีมูลนิธิคนพิการไทย จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงบริษทัฯ เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการด าเนินชีวติของผูพ้ิการ  และเพ่ือเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจ และพฒันาใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 
5) บริษทัฯ ไดมี้การจดักิจกรรมดี ๆ คืนสู่สังคมโดยไดมี้การมอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท่ีไม่ใชง้าน

แลว้ แต่ยงัคงมีสภาพท่ีใชง้านได ้ใหแ้ก่ “มูลนิธิกระจกเงา” และยงัไดมี้การน าเส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หนงัสือ และของใชต้่าง ๆ ร่วม
บริจาคใหก้บั “มูลนิธิพระดาบส” เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ ในการฝึกอบรม และการเรียนการสอนต่อไป 

     
6) เดือนกนัยายน ไดจ้ดักิจกรรม “นกับุญชอบเท่ียว” ท่ีจงัหวดัชยัภูมิ โดยไดม้อบทุนการศึกษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

ของขวญั ใหก้บันกัเรียน ณ โรงเรียนบา้นหว้ยเกตุ อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 

   
7) บริษทัฯ ไดม้อบเงินจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ านวน 79 ตวั เป็นเงิน 2,370,000 บาท เพื่อน าเขา้โครงการธนาคาร  

โค-กระบือในพระราชด าริฯ  ซ่ึงจดัโดยสภานิติบัญญติัแห่งชาติ ร่วมกับ สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญและวดัราชาธิวาสวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วดัราชาธิวาสวหิาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
8) เดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯ ไดเ้ห็นถึงความส าคญัสุขภาพของพนักงานเป็นส าคญั สุขภาพดีจะประกอบไปดว้ย

ความสุข ทั้งกาย ใจ และสงัคม ทั้งน้ี จึงหาแนวทางท่ีมุ่งใหก้บัพนกังานมีสุขภาพท่ีดีข้ึน จึงไดเ้กิดเป็นกิจกรรม “Move for change แค่
ขยบัชีวติก็เปล่ียน” ข้ึนมา โดยรณรงคใ์หพ้นกังานหนัมาใส่ใจสุขภาพของตนเองดว้ยการออกก าลงักาย บริษทัฯ ไดจ้ดัท าโปรแกรม
การออกก าลงักายในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้พนกังานไดอ้อกก าลงัในแบบท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น โยคะ ชกมวย ฟิตเนส แบตมิน
ตนั การเตน้ cover, boxing burn, zumba และการเขา้ร่วมกิจกรรมเดิน-วิง่มินิมาราธอนกบัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดส้นบัสนุน
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหก้บัพนกังานท่ีมีความสนใจ และในวนัเปิดตวักิจกรรม ไดจ้ดังานประมูลของรักผูบ้ริหาร รายไดท้ั้งหมดท่ีไดจ้าก
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การประมูลนั้น น าไปจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาเพ่ือมอบใหก้บัโรงเรียนบา้นบูดี จงัหวดัปัตตานี เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กนกัเรียน ไดท้ า
กิจกรรมโดยการออกก าลงักายร่วมกนั 

   
9) บริษทัฯ ยงัคงนโยบายท่ีจะท าธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และคืนก าไรกลบัสู่สังคม โดยเร่ิมจากคนใกลต้วั คือพนักงานของ

บริษทัฯ จึงไดจ้ัดท าโครงการสู่บา้นเกิด ซ่ึงเป็นโครงการ CSR ท่ีท าอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา วตัถุประสงค์ของ
โครงการ เพ่ือช่วยฟ้ืนฟ ูพฒันาสงัคม และชุมชนท่ีเป็นบา้นเกิดของพนกังาน  

 โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดมี้การสนบัสนุนงบประมาณ เพื่อพฒันาชุมชนบา้นเกิดของพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นสาธารณะ
ประโยชน์ ด้วยการสนับสนุนเคร่ืองออกก าลงักายให้กับชุมชนบ้านนาสีนวล ต าบลนาสีนวล อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จังหวดั
มหาสารคาม 

   
10) บริษทัฯ เลง็เห็นถึงความส าคญัของการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกบัการศึกษาเล่าเรียนอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงไดส้นับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบา้นโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ต าบลบ้านเพชร อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกบัไซทง์านของบริษทัฯ  

       
 

11) จากพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2538 ดงัใจความตอน
หน่ึงว่า “สังคม ใดก็ตาม ถา้มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั ดว้ยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกนั สังคมนั้นยอ่มเต็มไปดว้ยไมตรีจิต มิตรภาพ มี
ความร่มเยน็เป็นสุข น่าอยู”่ เกิดแรงบนัดาลใหบ้ริษทัฯ น ามาปรับใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการท างานร่วมกนั และการอยูร่่วมกนัอยา่ง
มีความสุข รวมถึงการท าส่ิงดี ๆ เพ่ือสังคมต่อไปในอนาคต ดว้ยนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยา่งหาท่ีสุดมิได ้ทั้งน้ี ในเดือน
ธนัวาคม 2559 พนกังานของบริษทัฯ ทั้งส านกังานใหญ่ และไซท์งาน ไดร่้วมกนัจดังาน “รักพ่อ ท าดีเพ่ือพ่อ” ข้ึน โดยแบ่งกลุ่มให้
พนกังานร่วมมือกนัท าภารกิจในการพฒันาวดัพรพระร่วงประสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นวดัท่ีอยูใ่กลก้บับริษทัฯ ดว้ยการกวาดลานวดั ทาสีอาคาร 
ลา้งหอ้งน ้ า เป็นตน้  
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นอกจากน้ี ไซตง์านโครงการจา้งเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดมี้การจดั
กิจกรรม CSR ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 การจดักิจกรรม CSR ส าหรับวางท่อระบายน ้ าอาคารบา้นพกัขา้ราชการ สถานีต ารวจภูธรขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ระหวา่งวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ ถึง 24 เมษายน 2559 

  
 การจดักิจกรรม CSR ส าหรับจดัสร้างศาลาพระพทุธรูป และอ่างลา้งหนา้แปรงฟัน ใหท้างโรงเรียนบา้นน ้ าโฉ อ าเภอ

ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช ระหวา่งวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ ถึง 15 มีนาคม 2559 

   
 การจดักิจกรรมประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559  

   
 กิจกรรม CSR สนบัสนุนเงินงบประมาณขดุลอกท่าเทียบเรืออ่าวทอ้งโหนด และอ่าวเขาออก อ าเภอขนอม จงัหวดั

นครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2559 

  
 กิจกรรม CSR จดัท าป้ายวดัธารทอง อ าเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 
1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการจดัใหมี้และรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายใน 
ในดา้นต่าง ๆ อาทิเช่น ดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแลกิจการ และการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจและหนา้ท่ีในการสอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีรายงานทางการเงินอยา่ง
ถูกตอ้งและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการประเมินความเส่ียงและ     
การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 
 บริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั มีหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินผลอยา่งอิสระเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน รวมทั้งสอบทานให้บริษทัฯ และบริษทั สหการ
วศิวกร จ ากดั ปฏิบติัตามกฎระเบียบ  เพ่ือท าการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร 
จ ากดั โดยไดมี้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในในดา้น
ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด ส าหรับปี 2559 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งไดจ้ดัท า และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 ใน
วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2560 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและร่วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 ส่วน คือ 
 1)  การควบคุมภายในองคก์ร 

 2)  การประเมินความเส่ียง          
 3)  การควบคุมการปฏิบติังาน 

 4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล        
 5)  ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ บริษทัฯ และบริษทั สหการวิศกร จ ากดั มีการปฏิบติัและด าเนินการในระบบควบคุม
ภายในอยา่งเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใตก้ฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
สามารถป้องกนัมิใหผู้บ้ริหารน าทรัพยสิ์นไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจได ้

    
2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท  
 ตั้งแต่ปี 2558 บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในอิสระท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
การปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั รวมทั้งจดัท ารายงานเสนอแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณารายงานการตรวจสอบภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบ
ภายในอิสระเพื่อให้ขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็น เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง และจะรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทุก    
ไตรมาส และจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจ ารณาและเปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของบริษทัฯ 
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ข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2559  
  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั ไดต้ั้งขอ้สังเกต 
และขอ้เสนอแนะจากรายงานขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบญัชี (Management Letter) ซ่ึงเกิดจากการตรวจสอบงบการเงินประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษัทฯ บริษัท สหการวศิวกร จ ากดั 

1. ระบบการรับรู้รายได้    
    การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ควรมี
การจดัท าตารางเปรียบเทียบอตัราส่วนงานท่ีเสร็จระหวา่ง
การประเมินโดยวิศวกรและการเปรียบเทียบตน้ทุนจริงกบั
งบประมาณ และวเิคราะห์ผลต่างอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2. ระบบต้นทุนงานก่อสร้าง    
    ควรติดตาม ตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของ
การบนัทึกตน้ทุนท่ีเกิดจากโครงการอยา่งสม ่าเสมอ  
3. ระบบเงนิเดอืน 
    ข้อมูลพนักงานท่ีถูกใช้ในการค านวณหน้ีสินตาม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานไม่
ถูกตอ้ง  
4. เร่ืองอืน่ ๆ    
    บริษทัฯ ควรมีการคิดค่าธรรมเนียมจากการน าสินทรัพย์
ของบริษทัฯ ไปค ้าประกันวงเงินสินเช่ือให้กับบริษทั 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ระบบการรับรู้รายได้    
      การรับรู้รายไดต้ามอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ ควรมีการ
จัดท าตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนงานท่ีเสร็จระหว่างการ
ประเ มินโดยวิศวกรและการ เป รียบเ ทียบต้นทุนจ ริงกับ
งบประมาณ และวเิคราะห์ผลต่างอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

         คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ 
 

3. ผู้ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ   
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี 
จ ากดั ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทั สหการวิศวกร จ ากดั เร่ิมตั้งแต่ปี 2558 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน โดยบริษทั เอล        
บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในและไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูต้รวจสอบภายในต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 ถึง
ปัจจุบนั 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกนั 

 
ในปี 2559 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) ซ่ึงบริษทัฯ ไดดู้แล

ให้การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบทานการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 

รายการระหว่างกนักบับริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูม ิจ ากดั (มหาชน) ในปี 2559 สรุปได้ ดงันี ้

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของ

รายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 
1. นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร  บริษทั   
ทีอาร์ซี คอนสรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ 
จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 12 
มกราคม 2558 

2. นางพจนีย ์ เผา่สวสัด์ิ 
    กรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษทั อาเซียนโปแตช
ชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัท่ี 
27 มกราคม 2559 

1. รายการให้เช่าพืน้ทีอ่าคาร
เพือ่เป็นส านักงาน    

บริษทัฯ ให้ APOT เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือ
เป็นส านกังานพ้ืนท่ี 450 ตารางเมตร อายุ
สัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 
2557 – 30 พฤศจิกายน 2560  ในอตัราค่า
เช่าและค่าบริการ ท่ีเท่ากบัอตัราท่ีบริษทัฯ 
ให้กิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เช่า
พ้ืนท่ี 
 

o ค่าเช่าพ้ืนท่ีส านกังาน 450 
ตารางเมตร ในอตัรา ตรม. ละ 
100 บาท เป็นจ านวน 45,000 
บาทต่อเดือน  

540,000 

o ค่าบริการพ้ืนท่ีส านกังาน 
450 ตารางเมตร ในอตัรา  
ตรม. ละ 200 บาท เป็นจ านวน 
90,000 บาทต่อเดือน  

1,080,000 

o ค่าไฟฟ้า ในอตัรา 5.40 
บาทต่อหน่วย  

164,749 
  

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

413,250 

  
รวม 2,197,999  

 

2. บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ
งานจ้างเหมาปรับปรุงอุโมงค์
เอยีง (Preparation and 
Refurbishment of the 
Decline) 

 ในเดือนมกราคม 2559 บริษทัฯ  ไดรั้บ 
งานจา้งเหมาปรับปรุงอุโมงคเ์อียง มูลค่า
งาน 143,690,000 บาท ระยะเวลา
ด าเนินการ 11 เดือน 
ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหต ุ

 

o เงินรับล่วงหนา้ 6,180,812 
(ยอดคงเหลือ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59) 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ 
เงินรับล่วงหนา้  10,743,690 บาท โดยจะ
ถูกทยอยหกัรับรู้เป็นรายไดค้่าบริการ 
(ร้อยละ 10  ของค่างวดงานแต่ละงวด)  
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
ขนาดของ

รายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

 
o รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ก่อสร้าง 
76,155,747 รับรู้รายไดค้่าบริการก่อสร้างตามสดัส่วน

งานท่ีเสร็จ 

 

3. บริษัทฯ ได้รับ Letter of 
Award จาก APOT ส าหรับ
การเป็นผู้รับเหมาโครงการ 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 TRC ไดรั้บ Letter 
of Award จาก APOT ส าหรับการไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นผูรั้บเหมางาน Turnkey 
Delivery of APOT Project Package 
2.Surface Processing Plant and Facilities 
มูลค่างาน 142,027,205 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 416,000,784 ยโูร และ 
12,433,389,522 บาท หรือ คิดเป็นประมาณ 
33,858 ลา้นบาท ก่อนหกังาน Early Works 
ท่ีระบุในขอ้ 3.1 (ค  านวณจากอตัรา
แลกเปล่ียน 35.3436 บาท/เหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 39.4353 บาท/ยโูร)   
โดยคาดวา่จะลงนามในสญัญา EPCC 
ภายในปี 2560 
ความสมเหตุสมผล: โปรดดูหมายเหต ุ

 

3.1 บริษัทฯ ได้รับงาน Early 
Works ส าหรับงาน
รับเหมาก่อสร้างส่วน 
Engineering และ Site 
Preparation ซ่ึงเป็นงาน
เร่งด่วนของงานในข้อ 3. 

 สญัญา Early Works ลงวนัท่ี 3 พฤษภาคม 
2559 มูลค่างาน 10.2 ลา้นยโูร และ 
294,938,000 บาท หรือคิดเป็นเงินบาท 
711.358 ลา้นบาท (ค านวณโดยใชอ้ตัรา
ขายถวัเฉล่ียเงินโอนของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) 40.8255 บาทต่อยโูร) 

 

o เงินรับล่วงหนา้ 62,030,098 
(ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 59) 

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บ 
เงินรับล่วงหนา้ 71,135,810 บาท โดยจะ
ถูกทยอยหกัรับรู้เป็นรายไดค้่าบริการ 
(ร้อยละ 10 ของค่างวดงานแต่ละงวด) 

 
o รายไดจ้ากการใหบ้ริการ

ก่อสร้าง 
196,477,107 รับรู้รายไดค้่าบริการก่อสร้างตามสดัส่วน

งานท่ีเสร็จ 
หมายเหต:ุ การคดัเลือกผูรั้บเหมาของ APOT ส าหรับส่วนงาน Turnkey Delivery of APOT Project Package 2.Surface Processing 

Plant and Facilities ไดผ้า่นกระบวนการเปิดประมูลงาน ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามมาตรการการท ารายการระหวา่ง
กนั คือ ในปี 2558 ไดน้ าเสนอใหค้ณะกรรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัรายการท่ีอาจจะเกิด
กบั APOT ในอนาคต เน่ืองจาก การรับงานจาก APOT แมว้า่จะเป็นธุรกิจปกติ แต่มีมูลค่างานเกิน 30 ลา้นบาท      
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2548 มีมติก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหวา่ง

กนัในอนาคตวา่ จะตอ้งมีการตรวจสอบและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษทัเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ และให้มีการตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ของ
รายการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอกหรือไม่ และเพ่ือความคล่องตวัในการ
ด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทัมีมติใหบ้ริษทัฯ สามารถเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ เช่น 
การรับงานก่อสร้าง การจา้งงานต่อ ท่ีมีมูลค่ารายการไม่เกินกวา่ 30 ลา้นบาท ภายใตเ้ง่ือนไขวา่รายการดงักล่าวตอ้งกระท าดว้ยราคา
และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  และให้น ารายการระหวา่งกนั
ดงักล่าวเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นต่อไป  ส่วนรายการ
ระหว่างกนัต่อไปน้ี จะตอ้งถูกน าเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็น
เก่ียวกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการท ารายการ และมีมติอนุมติัใหท้ ารายการดงักล่าว ก่อนการตกลงเขา้ท ารายการ 

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

บุคคลภายนอก  
 รายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติ หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติ ภายใตร้าคาและเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข

ปกติของธุรกิจ ท่ีมีมูลค่ารายการเกินกวา่ 30 ลา้นบาท 
โดยผูท่ี้มีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ หรือตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด หรือตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด) ท่ีจะท าข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย จะตอ้งไม่มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ในหรือเก่ียวกบัรายการหรือ
เร่ืองท่ีมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

และคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  รวมทั้งปฏิบติัตาม
มาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว
เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี  

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

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรายการคา้/ธุรกรรมปกติของบริษทัฯ จะตอ้งถูกน าเสนอและอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั หรือ
คณะกรรมการไดมี้การอนุมติัในหลกัการให้ท ารายการดงักล่าวได ้ซ่ึงเดิมตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ฝ่าย
จดัการสามารถท ารายการดงักล่าวได ้โดยมิตอ้งผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการแต่อยา่งใด  

ในปี 2548 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัในหลกัการวา่ การท ารายการเก่ียวโยง แมว้า่เป็นรายการปกติ แต่
หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ลา้นบาท จะตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการก่อนท ารายการ (ตามรายละเอียดท่ีอธิบายในหัวขอ้ 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัขา้งตน้) ซ่ึงเป็นการอนุมติัในหลกัการส าหรับการท ารายการเก่ียวโยงท่ี
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เป็นรายการปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติท่ีออกใหม่ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ได้น าเสนอเร่ืองน้ีเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบติัของพระราชบญัญติั
ดงักล่าว   

นโยบายและแนวโน้มการเกดิรายการระหว่างกนัในอนาคต 
รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนและอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติ 

โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยบริษทัฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชี หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา  และความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการท ารายการต่อผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ จะ
สร้างเสริมความเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏิบติังานใหม้ากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจะมีการประชุมเพ่ือช้ีแจงใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบขอ้ก าหนดใหม่ๆ 
รวมทั้งวิธีปฏิบติัท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือจะไดป้ฏิบติัตามไดค้รบถว้นและถูกตอ้ง เพ่ือความโปร่งใสและรักษาไวซ่ึ้ง
ประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

ในปี 2559 บริษทัฯ มีการท ารายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายละเอียดปรากฏดงัหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
ปี 2559 ดงัน้ี   

- ขอ้ 6   รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
- ขอ้ 35.5  การค ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการค ้าประกนัการช าระหน้ีตาม 
   สญัญาเช่าทางการเงินของบริษทัยอ่ยในวงเงิน 23 ลา้นบาท 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดมี้ปฏิบติัตามกระบวนการอนุมติัท่ีก าหนดในตารางอ านาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด   
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

1. ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชี  

- นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบ     
งบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 31 ธนัวาคม 2559 (รวม 4 ปี) 

- นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 บริษทั ส านักงาน ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็น        
ผูต้รวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2542 - 31 ธนัวาคม 2548 และ 31 ธนัวาคม 2552 - 31 ธนัวาคม 
2555 (รวม 11 ปี) 

ความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส าหรับงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 31 ธนัวาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ปี 2557 
ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ปี 2558 

ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ปี 2559 
ผูส้อบบญัชีให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและ                    

กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั   
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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2. ตารางสรุปงบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย ์       
สินทรัพยห์มุนเวียน       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 109,025,647 2.18 1,289,427,603 28.20 606,657,464 23.06 
  เงินลงทุนชัว่คราว 360,770 0.01 0 0.00 36,796 0.00 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 410,822,454 8.21 636,308,426 13.92 876,685,651 33.33 
  รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 1762,972,802 35.24 1,023,022,679 22.38 396,199,789 15.06 
  ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 87,470,674 1.75 164,027,050 3.59 77,596,740 2.95 
  เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 437,016,510 8.73 68,468,479 1.50 10,790,902 0.41 
  งานระหวา่งก่อสร้าง 0 0.00 27,151,379 0.59 16,140,252 0.61 
  วสัดุก่อสร้าง 7,121,759 0.14 14,323,750 0.31 18,653,108 0.71 
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
  ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 28,632,853 0.57 36,527,392 0.80 28,666,178 1.09 
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,191,694 0.61 56,799,968 1.24 32,479,465 1.24 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,873,615,163 57.44 3,316,056,726 72.53 2,063,906,345 78.46 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       
  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 16,299,928 0.33 36,341,988 0.79 34,543,111 1.31 
  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,328,332,542 26.55 0 0.00 0 0.00 
  เงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,375,587 0.05 2,375,587 0.05 2,444,856 0.09 
  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0 0.00 455,225,624 9.96 50,000,000 1.90 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  726,614,258 14.52 706,700,651 15.46 455,000,457 17.30 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,511,380 0.29 8,023,118 0.18 8,832,435 0.34 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  33,649,861 0.67 38,419,247 0.84 11,799,911 0.45 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,761,053 0.15 8,728,533 0.19 4,086,196 0.15 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,129,544,609 42.56 1,255,814,748 27.47 566,706,966 21.54 
รวมสินทรัพย ์ 5,003,159,772 100.00 4,571,871,474 100.00 2,630,613,311 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       
หน้ีสินหมุนเวียน       
  เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 104,254,642 2.09 0 0.00 0 0.00 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 441,452,302 8.82 552,784,249 12.09 458,390,399 17.43 
  ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 923,470,468 18.46 967,852,967 21.17 337,902,779 12.85 
  รายไดง้านก่อสร้างรับล่วงหนา้ 0 0.00 0 0.00 149,396,081 5.68 
  เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 51,232,237 1.02 37,405,074 0.82 27,732,191 1.05 
  เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 345,741,682 6.91 320,987,399 7.02 105,388,441 4.01 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

  เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ ภายในหน่ึงปี 0 0.00 0 0.00 26,000,000 0.99 
  ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 23,007,490 0.46 20,803,791 0.45 34,323,157 1.30 
  หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 100,000,000 2.00 0 0.00 0 0.00 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ      
   ภายในหน่ึงปี 

12,805,870 0.26 12,531,806 0.27 101,406 0.00 

  ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 19,712,770 0.39 1,432,892 0.03 8,360,391 0.32 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21,068,592 0.42 52,392,866 1.15 55,760,464 2.12 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,042,746,053 40.83 1,966,191,044 43.00 1,203,355,309 45.75 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
  เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
    ภายในหน่ึงปี 

0 0.00 0 0.00 4,500,000 0.17 

  หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 200,000,000 4.00 100,000,000 2.19 0 0.00 
  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนท่ีถึง 
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

17,213,832 0.34 31,072,138 0.68 0 0.00 

  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39,345,061 0.79 33,952,891 0.74 25,047,973 0.95 
  ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 20,000,000 0.40 20,000,000 0.44 20,000,000 0.76 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 276,558,893 5.53 185,025,029 4.05 49,547,973 1.88 
รวมหน้ีสิน 2,319,304,946 46.36 2,151,216,073 47.05 1,252,903,282 47.63 

ส่วนของผูถื้อหุ้น       
  หุ้นสามญั 641,998,220 12.83 565,345,762 12.36 411,306,853 15.63 
  ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 1,041,739,823 20.82 1,010,975,808 22.11 280,461,204 10.66 
  ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 0 0.00 10,461,029 0.23 25,956,932 0.99 
  เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 0 0.00 7,310,526 0.16 10,723,061 0.41 
  ก  าไรสะสม       
     จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย       
       บริษทัฯ 72,637,344 1.45 56,534,575 1.24 41,130,685 1.56 
       บริษทัยอ่ย 4,108,018 0.08 4,108,018 0.09 2,643,872 0.10 
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 941,490,510 18.82 778,265,668 17.02 605,991,179 23.04 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 10,587,063 0.21 10,842,835 0.24 5,587,754 0.21 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,712,560,978 54.21 2,443844,221 53.45 1,383,801,540 52.60 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (28,706,152) (0.57) (23,188,820) (0.50) (6,091,511) (0.23) 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,683,854,826 53.64 2,420,655,401 52.95 1,377,710,029 52.37 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,003,159,772 100.00 4,571,871,474 100.00 2,630,613,311 100.00 
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งบก าไรขาดทุน 
(หน่วย : บาท) 

งบก าไรขาดทุนรวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได ้       
 รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้าง 3,697,299,870 98.94 3,880,171,798 98.11 3095,342,223 98.98 
 ดอกเบ้ียรับ 3,200,283 0.09 11,029,496 0.28 3,915,645 0.13 
 รายไดอ่ื้น 36,394,961 0.97 63,831,087 1.61 27,912,267 0.89 
 รวมรายได ้ 3,736,895,114 100.00 3,955,032,381 100.00 3,127,170,135 100.00 
ค่าใชจ่้าย       
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้าง 2,946,647,433 78.85 3,242,393,750 81.98 2,538,294,169 81.17 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 349,798,970 9.36 332,262,966 8.40 303,464,746 9.70 
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 7,030,481 0.19 127,330 0.00 (563,524) (0.02) 
รวมค่าใชจ่้าย 3,303,476,884 88.40 3,574,784,046 90.39 2,841,195,391 90.86 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

433,418,230 11.60 380,248,335 9.61 285,974,744 9.14 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32,941,177) (0.88) 0 0.00 0 0.00 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 400,477,053 10.72 380,248,335 9.61 285,974,744 9.14 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (17,033,628) (0.46) (4,753,765) (0.12) (3,355,698) (0.11) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 383,443,425 10.26 375,494,570 9.49 282,619,046 9.04 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (98,337,639) (2.63) (74,543,829) (1.88) (69,371,596) (2.22) 
ก าไรส าหรับปี 285,105,786 7.63 300,950,741 7.61 213,247,450 6.82 
       
การแบ่งปันก าไร       
  ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 290,756,099 7.78 305,963,357 7.74 214,923,660 6.87 
  ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ 
    บริษทัยอ่ย 

(5,650,313) (0.15) (5,012,616) (0.13) (1,676,210) (0.05) 

 285,105,786 7.63 300,950,741 7.61 213,247,450 6.82 

       
ก าไรต่อหุ้น       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
  ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.057  0.063  0.05  
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
  ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.057  0.062  0.05  
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรก่อนภาษี 383,443,425 375,494,570 282,619,046 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

   

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 114,097,891 79,401,685 53,761,363 
   หน้ีสูญและค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) 7,030,481 127,330 (563,524) 
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 17,256,786 15,641,691 (4,760,473) 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (430,531) (36,362,321) (8,990,848) 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 920,276 533,602 602,362 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย 0 0 657,298 
   ก  าไรจากการเลิกการร่วมคา้ 0 (34,472) 0 
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 32,941,177 0 0 
   ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ 506,447 3,813,682 25,021,265 
   ปรับปรุงจากการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไม่เขา้เง่ือนไข (644,617) 0 0 
   กลบัรายการตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 0 (51,122,170) (7,000,000) 
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง 4,984,576 8,940,635 20,429,670 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 13,487,194 7,511,967 6,730,211 
   ดอกเบ้ียรับ (3,200,283) (11,029,496) (3,915,645) 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 17,420,993 3,690,495 1,229,910 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 587,813,815 396,607,198 365,820,635 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง    
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 215,011,538 245,417,289 (632,509,871) 
   รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ (756,017,572) (621,119,716) 391,270,889 
   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 76,556,376 (86,430,310) 28,225,605 
   เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง (368,548,031) (55,735,254) (1,183,528) 
   งานระหวา่งก่อสร้าง 27,151,379 (11,011,127) (13,690,251) 
   วสัดุก่อสร้าง 999,168 4,329,358 48,692,061 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 25,086,993 (22,575,097) 4,750,891 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 967,480 (4,642,337) 2,719,136 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)    
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (88,365,560) 54,475,393 132,918,166 
   ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ (37,382,499) 681,072,358 248,374,608 
   รายไดค้่าก่อสร้างรับล่วงหนา้ 0 (148,931,097) 115,161,401 
   เจา้หน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง 13,827,163 9,672,883 11,862,414 
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ตามสญัญาก่อสร้าง 24,754,283 211,905,264 (88,396,638) 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
(หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม 

2559 2558 2557 
   ประมาณการหน้ีสินจากโครงการก่อสร้าง (9,780,877) (22,460,001) (4,509,650) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (31,037,515) (3,367,598) 41,301,432 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,206,097) (457,334) (3,248,129) 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (320,169,956) 626,749,872 647,559,171 
   เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 14,416,694 0 27,186,193 
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (83,188,338) (115,584,780) (81,662,594) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (388,941,600) 511,165,092 593,082,770 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) (360,770) 36,796 (362) 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 20,042,060 (1,798,877) 48,130,780 
เงินสดรับจากการเลิกการร่วมคา้ 0 103,741 0 
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ 0 0 (2,375,587) 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (906,048,095) 0 0 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 0 (405,225,624) 0 
ดอกเบ้ียรับ 4,669,882 7,809,611 10,626,963 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 791,245 75,870,781 9,818,205 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (150,282,645) (303,399,162) (175,347,715) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,937,874) (1,940,165) (3,209,390) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,038,126,197) (628,542,899) (112,357,106) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 104,254,642 0 (33,373,389) 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 0 (30,500,000) (19,500,000) 
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 0 726,000,000 0 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นสามญั 0 (12,870,000) 0 
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู ้ 200,000,000 100,000,000 0 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 0 7,310,526 10,723,061 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 18,478,578 37,573,666 18,261,607 
จ่ายเงินปันผล (45,635,120) (11,535,246) (40,815,339) 
บริษทัยอ่ยจ่ายเงินปันผลให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 0 (10,642,953) 0 
ดอกเบ้ียจ่าย (16,869,075) (2,605,227) (3,768,966) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (13,584,242) (4,632,841) (243,374) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลง 0 0 (368,934) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 246,644,783 798,097,925 (69,085,334) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 21,058 2,050,021 (545,399) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1,180,401,956) 682,770,139 411,094,931 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,289,427,603 606,657,464 195,562,533 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 109,025,647 1,289,427,603 606,657,464 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  
 

 2559 2558 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.41 1.69 1.72 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.25 0.97 1.20 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) (0.19) 0.32 0.61 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ 121.27 85.03 48.57 
ระยะเวลาในการจ าหน่าย (ขาย) สินคา้ 3 5 8 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 7.04 5.23 5.69 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 52 69 64 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.87 8.25 8.31 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 46 44 44 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร    
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 20.30% 16.44% 18.00% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 10.80% 9.77% 9.17% 
อตัราก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบ้ียจ่ายภาษีเงินไดแ้ละค่าเส่ือมราคา (%) 13.74% 11.60% 10.80% 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -97.40% 134.81% 208.94% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 7.78% 7.74% 6.87% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 11.39% 16.11% 16.98% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 6.07% 8.50% 9.33% 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 56.49% 66.34% 68.86% 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 78.05% 109.82% 135.74% 
อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.16 0.06 n/a 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (เท่า) 3.99 28.27 253.59 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน    
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.86 0.89 0.91 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (17.50) 166.82 543.02 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  (0.35) 0.67 2.16 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) ค านวณโดยใชก้  าไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ 31.36% 29.30% 45.12% 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 
ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2559 
1. ภาพรวมของผลการด าเนินงานปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในปีท่ีผา่นมา ภาพรวมของอุตสาหรรมรับเหมาก่อสร้างค่อย ๆ ฟ้ืนตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป แมว้า่ภาครัฐจะการเร่งลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานส าคญัไปหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี นครราชสีมา 
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีส้ม (ตะวนัออก)  แต่ภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัชะลอการลงทุน เล่ือนการ
ประมูลงานหลายโครงการ ปริมาณงานท่ีเปิดการประมูลจึงมีอย่างจ ากดัท าให้เกิดการแข่งขนัในระดับสูงกว่าปีก่อน ๆ อย่างมี
นยัส าคญั 

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 3,736.90 ลา้นบาท ลดลง 218.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.52 รายได้
จากการให้บริการก่อสร้างลดลง 182.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปีบริษทัฯ ไดรั้บ Letter of 
Award โครงการขนาดใหญ่  คืองานรับเหมาก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูมิ ในส่วนงาน 
Surface Processing and Facilities จากบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) (“APOT”) มูลค่างานประมาณ 33,083 ลา้นบาท  
และเน่ืองจากความเร่งด่วนของโครงการ ในเดือนพฤษภาคม 2559 APOTไดท้ าสัญญา Notice to Proceed งาน Early Works ในส่วน
งาน Engineering และ Site Survey & Preparation มูลค่างาน 711.36 ลา้นบาท  ทั้งน้ี คาดวา่จะลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างใน
ไตรมาส 3 ปี 2560 และทยอยรับรู้รายไดข้องงานส่วนท่ีเหลือตามระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ปี  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนซ่ึงโครงการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นมือทยอย
รับรู้ไดต้ามขั้นความส าเร็จของงานในปีก่อน ๆ ไปบา้งแลว้ จึงท าใหร้ายไดจ้ากใหบ้ริการก่อสร้างในปี 2559 ลดลง 

ก าไรขั้นตน้จากการให้บริการก่อสร้าง 750.65 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 112.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 
20.30 บริษทัฯ สามารถคุมตน้ทุนในการก่อสร้างไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าใหต้น้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงต ่ากวา่ประมาณการท่ีตั้งไว ้

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จ านวน 290.76 ลา้นบาท ลดลง 15.20 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.97  
อตัราก าไรสุทธิร้อยละ 7.78 ในขณะท่ีปีก่อนอยูท่ี่ร้อยละ 7.74  

งานในมือท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ ส้ินปี 2559 รวม 6 โครงการ มูลค่างานท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายไดจ้ านวน 3,679.59 ลา้นบาท 
 งานท่ีไดรั้บในเดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 2560 
1. บริษทัฯ ไดรั้บโครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยงัสถานีบริการ NGV สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย    

(น ้ าพอง) จากบริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มูลค่างาน 58.14 ลา้นบาท ระยะเวลา 353 วนั  
2. บริษัท สหการวิศวกร จ ากัด ได้รับโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์และงานสาธารณูปโภคจากกรมทางหลวง           

งานสาธารณูปโภค จากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ลา้นบาท ระยะเวลา  900 วนั 

ทั้งน้ี หากรวมมูลค่างานของโครงการใหม่ 2 โครงการขา้งตน้มูลค่างาน 907.86 ลา้นบาท และงานโครงการ Turnkey 
Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT เฉพาะงานส่วนท่ียงัไม่ไดล้งนามสญัญา
ก่อสร้างประมาณ 32,371.44 ลา้นบาท กบัมูลค่างานในมือท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัทีอาร์ซีจะมี 
Backlog ระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัเป็น 36,958.89 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 25560 ภาครัฐยงัคงเร่งรัดโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพ่ิมเติมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ 
ช่วงหวัหิน - ประจวบคีรีขนัธ์ โครงการทางหลวงพิเศษสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นการกระตุน้ภาคเอกชนมีความเช่ือมัน่และลงทุน
ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปีภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจพลงังานและปิโตรเคมี เช่น บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติอยา่งครบวงจร ไดป้ระกาศเชิญชวนผูรั้บเหมาเขา้ร่วมการประมูลงานรับเหมาก่อสร้างระบบขนส่งท่อก๊าซขนาดใหญ่ 
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ไดแ้ก่ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดนัก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วงันอ้ยท่ี 6 (RA# 6) และโครงการระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นท่ี 5  ซ่ึงบริษทัฯ ไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรต่างชาติเขา้ประมูลงาน ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันา
เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง ส่วนงานทางโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมจากรัฐบาล อาทิเช่น โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟฟ้า
นั้น บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั ยงัคงมีแผนงานเดินหนา้เขา้ประมูลอยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัฯ เช่ือมัน่วา่ภายในปี 2560 จะไดรั้บงาน
ขนาดใหญ่เพ่ิมเติม  

 
2.  วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร  

 รายได้ 
- รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 

(หน่วย : ลา้นบาท)     

รายได้จากการให้บริการ 
2559 2558 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 - งานระบบท่อ 1,796.41 48.59 2,108.36 54.34 -311.95 -14.80 

 - งานระบบวศิวกรรม 1,158.54 31.33 1,534.59 39.55 -376.05 -24.50 

 - งานโยธา 742.35 20.08 236.12 6.08 506.23 214.40 

 - ขายและบริการอ่ืน 0.00 0.00 1.10 0.03 -1.10 -100.00 

รวม 3,697.30 100.00 3,880.17 100.00 -182.87 -4.71 

 
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง ส่วนใหญ่มาจากโครงการระยะยาวยกมาจากปีก่อนซ่ึงโครงการต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นมือ

ทยอยรับรู้ไดต้ามขั้นความส าเร็จของงานในปีก่อน ๆ ไปบา้งแลว้ จึงท าให้รายไดจ้ากให้บริการก่อสร้างในปี 2559 ลดลง รายไดจ้าก
การใหบ้ริการก่อสร้างแบ่งตามประเภทของรายได ้ดงัน้ี 

 งานระบบท่อมาจากโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section ท่ี   
บริษทัฯไดรั้บจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และโครงการจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีบริษทั สหการวิศวกร จ ากดัไดรั้บจากการประปา
ส่วนภูมิภาค เป็นตน้ 

 รายไดจ้ากการให้บริการระบบวิศวกรรม มาจากโครงการ 450 TPD Biodiesel Plant โครงการ New Incinerator 
Project  และโครงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตบุหร่ี ดา้นกระบวนการผลิตยา
เสน้พอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลงั  

 รายไดจ้ากงานโยธา มาจากโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกลา้ ช่วงท่ี 1 ของกรุงเทพมหานครและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

- รายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น  ประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับจ านวน 3.20 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น
จ านวน 36.40 ลา้นบาท ตามล าดบั รวมเท่ากบั 39.60 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 35.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
47.10 เน่ืองจากในปีก่อนบริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นจ านวน 63.83 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินท่ีต าบลพลูตาหลวง 
จงัหวดัชลบุรี ประกอบกบัปี 2559 บริษทัฯ มีสภาพคล่องลดลง จึงมีเงินสดส่วนเกินลดลงและน าไปลงทุนในกองทุนรวมท่ีให้อตัรา
ผลตอบแทนสูงไดเ้พียงระยะสั้น ๆ  
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 ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 
ตน้ทุนการให้บริการก่อสร้างเท่ากับ 2,946.65 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 295.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.12 

สอดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการให้บริการท่ีลดลง โดยตน้ทุนท่ีส าคญัในการให้บริการของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นวตัถุดิบและ
ค่าแรง  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2559 เท่ากบั 349.80 ลา้นบาท และ 17.03 

ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารเพ่ิมข้ึน 17.54 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.28 ส่วนใหญ่เป็นขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีเกิดจากปรับปรุงอตัราแลกเปล่ียนของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด ยงัมิไดเ้ป็นรายการท่ีไดเ้กิดข้ึนจริง ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ไดป้้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 12.27 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมระยะสั้น และ
ดอกเบ้ียหุ้นกูท่ี้บริษทัฯ กูย้ืมมาเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูอ้าย ุ2 ปี ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 
และมีนาคม 2559 จ านวน 100 และ 200 ลา้นบาทตามล าดบั 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน)  (“APOT”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.22 จึงรับรู้ 

ผลการด าเนินงานของ APOT ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย ปัจจุบนั APOT อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่โพแทชท่ีจงัหวดั
ชยัภูมิ ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งรับรู้ผลขาดทุนจากผลการด าเนินงานของ APOT เท่ากบั 32.94 ลา้นบาท 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในปี 2559 เท่ากบั 98.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 23.80 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 

31.93 เน่ืองจากบริษทัมีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน รายละเอียดภาษีเงินไดแ้สดงดงัหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ขอ้ 30 

 ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการท าก าไร 

บริษทั ก าไรขั้นตน้(ลา้นบาท) ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ทีอาร์ซี 668.63 686.73 357.93 399.13 
  29.12% 19.58% 15.03% 11.18% 

สหการวศิวกร 44.04 (69.50) 13.82 (67.73) 

 4.50% (29.43%) 1.37% (26.46%) 
กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค 
สหการ     สหการสสหการ
สหการ 

25.89 12.76 20.38 9.95 
 6.12% 9.29% 4.81% 7.24% 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 750.65 637.78 290.76 305.96 
 20.30% 16.44% 7.78% 7.74% 

* หมายเหต:ุ % ในท่ีน้ีคือ อตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ 
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- ก าไรขั้นต้น 
ก าไรขั้นตน้ในปี 2559  อยูท่ี่ร้อยละ  20.30  สูงกวา่กวา่ก าไรขั้นตน้ในปี 2558 ท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 16.44 ก าไรขั้นตน้ของ 

แต่ละบริษทัเป็นดงัน้ี 
-  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 29.12 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 

19.58 เน่ืองจากโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการใกลแ้ลว้เสร็จ ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจึงลดลง 
-  บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 4.50 ในขณะท่ีในปี 2558 มีขาดทุนขั้นตน้ สาเหตุจากการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงงานโครงการแห่งหน่ึง 
-  กิจการร่วมคา้ ไฮโดรเท็ค สหการ มีอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 6.12 ลดลงจากปีก่อนท่ีอยูท่ี่ร้อยละ 9.29 เน่ืองจากมี

การทบทวนและปรับประมาณการก่อสร้างตามความคืบหนา้ของงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจริงทั้งส้ินเม่ือจบ
โครงการ 

-   ก าไรสุทธิ และก าไรของแต่ละส่วนงาน  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2559 เท่ากบั 290.76 ลา้นบาท ลดลง 15.20 ลา้นบาทจากปี 2558 ซ่ึงมี

ก าไรสุทธิอยู่ท่ี 305.96 ลา้นบาท รายไดจ้ากการให้บริการก่อสร้างและก าไรของแต่ละส่วนงานปรากฏดังหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 34 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน รายไดต้ามส่วนงานล าดบัจากมากไปนอ้ย คือการให้บริการก่อสร้างระบบ
ท่อ การให้บริการระบบวิศวกรรม และงานโยธา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.59, 31.33 และ 20.08 ตามล าดบั โดยก าไรส่วนใหญ่มา
จากการใหบ้ริการก่อสร้างระบบท่อ   

 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 - 2559 ดงัน้ี 

ผลการ
ด าเนินงาน 

มูลค่าท่ีตราไว้ 
ต่อหุ้นท่ีใช้อ้างองิ 
อตัราเงินปันผล 
(บาทต่อหุ้น) 

                  อตัรา (บาทต่อหุ้น) จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
เงิน/หุ้นปันผล 

ต่อก าไรสุทธิหลงัหัก 
ส ารองตามกฎหมาย 

เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผล หุ้นปันผล 

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 0.03125 

(4 หุน้เดิม 
ต่อ 1 หุน้ใหม่) 

250 
 

11.54 103.82 45.63% 

ปี 2558 0.125  0.01 0.0156250 
(8 หุน้เดิม 

ต่อ 1 หุน้ใหม่) 
 
 

45.64 71.30 30.48% 

ปี 2559 0.125 0.004 0.0178571 
(7 หุน้เดิม 

ต่อ 1 หุน้ใหม่) 

20.54 91.71 30.01% 

หมายเหตุ: อตัราเงิน/หุ้นปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2559 จะถูกน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เพื่ออนุมติั ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560  
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3.  การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย 
 สินทรัพย์รวม 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้ งส้ินจ านวน 5,003.16 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จ านวน 431.29 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.43 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

(หน่วย : ลา้นบาท)

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิม / (ลด) ร้อยละ

สินทรัพยห์มนุเวียน 2,873.62 3,316.06 (442.44) (13.34)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 2,129.54 1,255.81 873.73 69.58

รวมสินทรัพย์ 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43  
 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 442.44 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัไดแ้ก่  
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจ านวน 109.03 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 1,180.40 ลา้นบาท คิดเป็น

ร้อยละ 91.54 เป็นผลมาจาก 
1.1 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 388.94 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัคือ 

- เงินจ่ายล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้าง 368.55 ลา้นบาท 
1.2 เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 1,038.13 ลา้นบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั คือ 

- เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวในหุน้ APOT  906.05 ลา้นบาท 
1.3 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 246.64 ล้านบาท รายการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี

สาระส าคญั คือ  
+ เงินสดรับจากการออกหุน้กู ้200 ลา้นบาท 

2. รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ เพ่ิมข้ึนจาก 1,023.02 ลา้นบาท เป็น 1,762.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 72.33 เกิดจากงานท่ี
ด าเนินการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ออกใบแจง้หน้ีจนกวา่จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพ่ิมข้ึนจาก 1,255.81 ลา้นบาท เป็น 2,129.54 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยในระหวา่งปีคร่ึงปีแรก TRC Investment Limited ลงทุนระยะยาวในหุน้สามญั 

APOT เพ่ิมจ านวน 906.05 ลา้นบาท ปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 32.94 ลา้นบาท 
ท าใหเ้งินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงรายการสุทธิเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 873.11 ลา้นบาท 
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 หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

(หน่วย : ลา้นบาท)

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เพ่ิม / (ลด) ร้อยละ

หน้ีสินหมนุเวียน 2,042.75 1,966.19 76.56 3.89

หน้ีสินไมห่มนุเวียน 276.56 185.03 91.53 49.47

รวมหน้ีสิน 2,319.31 2,151.22 168.09 7.81

ส่วนของผูถื้อหุ้น 2,683.85 2,420.65 263.20 10.87

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 5,003.16 4,571.87 431.29 9.43

  
 หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก 2,151.22 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 2,319.31 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัคือ การออกหุน้กูใ้น

ระหวา่งปี 2559 จ านวน 200 ลา้นบาท เสนอขายใหบุ้คคลในวงจ ากดั เพื่อน ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.87 จาก 2,420.65 ลา้นบาทเป็น 2,683.85 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

ยกมา         2,420.65  ลา้นบาท 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W2)             18.48  ลา้นบาท 
ก าไรเบ็ดเสร็จ              290.49  ลา้นบาท 
บริษทัฯจ่ายเงินปันผล                         (45.64) ลา้นบาท 
อ่ืน ๆ                       (0.13)   ลา้นบาท 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559      2,683.85  ลา้นบาท  

 ทุนทีเ่รียกช าระแล้ว 
ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 726,373,442.88 บาท โดยมีทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 641,998,220 บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 

2558 จ านวน 76,652,458 บาท สาเหตุจากการเพ่ิมทุนในปี 2559 ดงัน้ี 
- การใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั (ESOP-W2) เป็นหุน้สามญัจ านวน 42,783,587  หุน้  
- การออกหุน้ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 จ านวน 570,436,077 หุน้ 

4. สภาพคล่อง และความเพยีงพอของเงนิทุน 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินรับจากการด าเนินงาน เงินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้น การออกหุ้นกู ้

และเงินกูจ้ากธนาคารพาณิชย ์ทั้งน้ีการกูย้มืเงินเพ่ือการบริหารงานโครงการมกัเป็นการกูย้มืระยะสั้นถึงปานกลาง ในลกัษณะ Project 
Finance ซ่ึงปกติจะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นเงินฝากประจ าค ้าวงเงิน แต่อยา่งไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ
สถานะทางการเงินท่ีเขม้แขง็ ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จ ากดั สามารถต่อรองยกเวน้เง่ือนไขเงินฝากค ้าประกนัวงเงิน
จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการบริหารสภาพคล่องของกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจ่าย  
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 
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 อตัราส่วนสภาพคล่องและกระแสเงนิสดใช้ไปในการด าเนินงาน 

 งบการเงนิรวม 

ปี อตัราส่วนสภาพคล่อง 
(เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
กระแสเงนิสด (เท่า) 

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไป)กจิกรรมด าเนินงาน 
จากงบกระแสเงนิสด (ล้านบาท) 

2559 1.41 (0.19) (388.94) 
2558 1.69 0.32 511.16 
2557 1.72 0.61 593.08 

 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสดรวม 2559 2558 2557 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (388.94)  511.16  593.08 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,038.12) (628.54) (112.35) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 246.64 798.10  (69.09) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.02 2.05  (0.54) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (1,180.40)  682.77  411.10 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 1,289.43  606.66  195.56 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  109.03  1,289.43  606.66 

 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  เท่ากบั 1.41 เท่า ลดลงเม่ือเทียบกบัส้ินปีก่อน

ซ่ึงเท่ากบั 1.69 เท่า อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากบั (0.19) เท่า ลดลงจากส้ินปีก่อนท่ีอยู่ท่ีระดบั 0.32 เท่า เน่ืองจาก
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 388.94 ลา้นบาท (กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นยอดติดลบ) 

รายการส าคญัท่ีกระทบต่ออตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ไดแ้ก่ 
- การจ่ายเงินล่วงหนา้แก่ผูรั้บเหมาช่วงตามสญัญาก่อสร้างของโครงการแห่งหน่ึง เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะทาง
ผูรั้บเหมาช่วงจึงมีขอ้ตกลงการเรียกเก็บเงินค่างานล่วงหนา้เป็นจ านวนมาก  

- โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีเง่ือนไขการรับช าระเงินเรียกรับช าระตามขั้นความส าเร็จของงานท่ีระบุไวใ้น
สญัญา ในบางคร้ังอาจตอ้งใชร้ะยะเวลา  3 - 4 เดือน จึงออกใบแจง้หน้ีและเรียกรับช าระได ้จึงท าให้รายไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช าระ ณ ส้ินปี 2559 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเป็นจ านวนมาก  

 
อตัราส่วนความเพยีงพอของทุน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2559 2558 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 0.86 0.89 

อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.16 0.06 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (เท่า) 3.99 28.27 
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บริษทัฯ มีอตัราเงินกู้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.16 เท่า และ 3.99 เท่า ตามล าดบั อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
บริษทัฯ มีหน้ีสินจากการกูย้มืเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการ และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีลดลงเน่ืองจาก
หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีและดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูเ้พ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ตาม อตัราส่วนดงักล่าวยงัต ่ากวา่เง่ือนไข
ของการออกหุน้กูข้องบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดไวท่ี้อตัราส่วนเงินกูท่ี้มีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่เกินกวา่  2  เท่าและอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระหน้ีไม่ต ่ากวา่ 3 เท่า  

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบดุล 
ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

6. ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต  
ในระหวา่งปี 2558 - 2559 TRC Investment Limited มีการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 

(มหาชน) (“APOT”) จ านวน 6.30 ลา้นหุน้ เพ่ิมเติมจากท่ีเคยลงทุนโดย TRC International Limited ในช่วงปี 2555 และ 2558 จ านวน
รวม 750,000 หุน้  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  กลุ่ม TRC ถือหุน้ใน APOT  ร้อยละ 26.22 (ประกอบดว้ยการถือหุน้โดย TRC 
Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79)   เป็นเหตใุห ้บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลการด าเนินงาน
ของ APOT ดว้ยวธีิ Equity Method ตามมาตรฐานการบญัชี ปัจจุบนั APOT อยูใ่นระหวา่งการจดัหาแหล่งเงินทุนและเงินกูใ้นการ
พฒันาโครงการท าใหก้ารก่อสร้างโครงการล่าชา้ไปจากแผนงาน และยงัไม่สามารถลงนามในสญัญารับเหมาก่าสร้างงานท่ีบริษทัฯ
ไดรั้บ Letter of Award แลว้ (ส่วนงานบนดินประกอบดว้ยโรงงานผลิตแร่โปแตช อาคารส านกังาน โรงไฟฟ้าและงาน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ) ดงันั้น ในผลการด าเนินงานของ APOT จะยงัมีผลขาดทุนสุทธิท่ีอาจส่งผลกระทบต่องบการเงินของรวมของ
บริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลการด าเนินงานของ APOT นอกจากนั้นแลว้ กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งมีการ
ลงทุนในหุน้เพ่ิมทุนใน APOT กรณีท่ี APOT มีการเพ่ิมทุนเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการ  ซ่ึงบริษทัฯ จะไดว้างแผนทางการเงินใน
การออกหุน้กู ้2,000 ลา้นบาทเพ่ือรองรับการลงทุนดงักล่าว โดยการออกหุน้กูจ้ะท าใหส้ดัส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงข้ึน แตจ่ากอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน ณ ปัจจุบนัท่ีอยูท่ี่เพียง 0.86 เท่า บริษทัฯ คาดวา่ การออกหุน้กูด้งักล่าวจะยงัคงท าใหโ้ครงสร้างทางการเงินของกลุ่ม
บริษทัฯ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมไม่เกินกวา่ 2.00 เท่า ซ่ึงยงัคงเป็นไปตามเง่ือนไขในการออกหุน้กู ้  นอกจากนั้นแลว้บริษทัฯ เช่ือมัน่
วา่ APOT จะไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากผูถื้อหุน้และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน และสามารถลงนามในสญัญาโครงการ Turnkey 
Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities กบับริษทัฯไดภ้ายในปี 2560 มูลค่าสญัญาก่อสร้าง
ประมาณ 32,371.44 ลา้นบาท (หกังาน Early work 711.36 ลา้นบาทแลว้) ระยะเวลาในก่อสร้างประมาณ 3 ปี และเม่ือ APOT 
สามารถประกอบการในเชิงพาณิชยไ์ดจ้ะใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในการลงทุนแก่บริษทัฯ ทั้งในรูปเงินปันผล และก าไรจากการขาย
หุน้ (ในกรณีท่ี APOT เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์)   
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า 
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ       
ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัของ
ทั้งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัฯ ได้
แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ
กระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัฯ     
ไดม้อบหมายให้ นายภาสิต ลีส้กุล หรือ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ คนใดคนหน่ึงเป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายภาสิต ลีส้กุล หรือ นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  คนใดคนหน่ึงก ากบัไว ้ บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี
บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 
 
  ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมอืช่ือ 
 
1. นายภาสิต ล้ีสกุล  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

2. นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
 

ผู้รับมอบอ านาจ 
ช่ือ     ต าแหน่ง     ลายมอืช่ือ 

 
นายภาสิต ล้ีสกุล   กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หรือ 
 
นางพจนีย ์เผา่สวสัด์ิ  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และ ………………………………… 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด 
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เอกสารแนบ 1 

1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

นางไพจติร รัตนานนท์ (อาย ุ61 ปี) 
ประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   11 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 
 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

7/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ  ณ  31 ธันวาคม 2559:           28.442% (1,460,784,027 หุน้) ถือหุน้โดยตรงและโดยออ้มผา่น 
     บริษทั เคพีเค 1999 จ ากดั ท่ีนางไพจิตรถือหุน้อยูร้่อยละ 50.50 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: มารดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
    นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

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

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร: หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 48 
- สถาบนัวทิยาการตลาดทุน: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 5 
- สถาบนัวทิยาการพลงังาน: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6 

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

2548 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited  

ประเทศฮ่องกง 
ลงทุนและเขา้ประมูลงานในโครงการต่างๆ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เคพเีค 1999 จ ากดั ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
2547 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยโตกชูุไก จ ากดั กิจกรรมโรงพยาบาล 

 การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์ (อาย ุ53 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
และกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   11 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

7/7 4/4 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:    0.092% (4,743,748 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 
- Risk Management Committee (RMC) รุ่นท่ี 10/2013 
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 12/2011  
- Compensation Survey รุ่นท่ี 1/2011 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 

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

กมุภาพนัธ์ 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง 
2552 - ปัจจุบนั   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
2548 - ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2554 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ และ 

  กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั สตาร์สไมโครอิเลก็ทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ขายส่งเทคโนโลย ีและช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์ 

 - กรรมการอิสระ และ 
  กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)  ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใชใ้นการผลิต
ไฟฟ้า 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเคร่ืองก าเนิดไอน ้ า 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท ์จ ากดั ตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

2538 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สถาบนัการศึกษา 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:       ไม่มี 
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นายอรุณ จริชวาลา  (อาย ุ63 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   18 มิถุนายน 2552 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   7 ปี 6 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

5/7 4/4 2/3 2/2 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  0.066% (3,375,000 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์ Stanford University สหรัฐอเมริกา 

การอบรม:  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 
     - Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2005 

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

2557 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล  
2552 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั กรุงเทพโสภณ จ ากดั 
(มหาชน) 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 

2551 - 2558 กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ธนาคารพาณิชย ์
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พลงัโสภณ จ ากดั การผลิตน ้ ามนัปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ 

2552 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั เค.ดบับลิว.ซี.คลงัสินคา้ จ ากดั ใหบ้ริการสาธารณูปโภค 
2551 - 2557 ประธานกรรมการ บริษทั กรุงเทพคลงัเอกสาร จ ากดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:       ไม่มี 
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นางพวงทพิย์ ศิลปศาสตร์ (อาย ุ62 ปี) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   24 กมุภาพนัธ์ 2559 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

4/5 2/3 1/1 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:   ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี อกัษรศาสตร์บณัฑิต  (ภาษาองักฤษ)  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

การอบรม:  -     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 
- Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 226/2559 
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 38/2559 

- กระทรวงอุตสาหกรรม: หลกัสูตร “นักบริหารระดบัสูงดา้นการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
กรรมการลงทุน (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2558 

- สถาบนัวทิยาการพลงังาน บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน): หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวิทยาการ
พลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 6/2558 

- ศูนยบ์ริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั: หลกัสูตรภูมิพลงัแผ่นดิน ส าหรับผูบ้ริหาร
ระดบัสูง (ภพผ.) รุ่นท่ี 2/2557 

- ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): หลกัสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) รุ่นท่ี 3/2556 

- ส านกังานข่าวกรองแห่งชาติ: หลกัสูตรการบริหารจดัการความมัน่คงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นท่ี 2/2553 
- ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน: หลกัสูตรนักบริหารระดบัสูง ผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์และ

คุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550  
- สถาบนัฝึกอบรมดา้นส ารวจและผลิตปิโตเลียม กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส: หลกัสูตรการปฏิรูป

องคก์ร   
- ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน: หลกัสูตรโครงการพฒันานกับริหารดา้นพลงังานระดบัสูง  
- สถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั: หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง  
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

กมุภาพนัธ์ 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการก ากบัดูแล

กิจการและความรับผดิชอบต่อ
สงัคม 

บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ลงทุนการผลิตพลงังานไฟฟ้า 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการบริหาร สถาบนัฝึกอบรมและพฒันา

บุคลากรดา้นปิโตรเลียม 
ฝึกอบรมบุคลากรท่ีท างานในธุรกิจ
ส ารวจ และผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
ไทย 

2557 - 2558 อธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

2556 - 2557 รองอธิบดี กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  

กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

2551 - 2556 ผูอ้  านวยการส านกับริหารกลาง กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  
กระทรวงพลงังาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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รศ. พเิศษ เสตเสถียร  (อาย ุ60 ปี) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบรรษทัภิบาล 
 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   25 เมษายน 2548 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   11 ปี 8 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 2/2 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:   0.066% (3,375,000 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา 

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

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

กมุภาพนัธ์ 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล 
2552 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ 
2548 - 2556  กรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2553 - 2557 Executive Vice President, Banking 

Finance 1 and Capital Market Division 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  ธนาคารพาณิชย ์

2534 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยแลนดไ์อออนเวคิส์ จ ากดั (มหาชน) ผลิตสงักะสี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:       ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นายสมยั ลีส้กลุ   (อาย ุ61 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร  
  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 9 พฤษภาคม 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   9 ปี 7 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

7/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 ไม่ไดเ้ป็น 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  0.216% (11,071,635 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บิดาของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
และนางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

- สถาบนัวทิยาการพลงังาน: 
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 8   
- สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย:  
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่น 5 (TEPCoT 5) 
- สถาบนัพฒันาเมือง กรุงเทพมหานคร:  
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการบริหารงานพฒันาเมือง (มหานครรุ่นท่ี 1) 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร: 
   หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 16 
- สถาบนัวทิยาการตลาดทุน:  
  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 7 
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

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

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
เมษายน 2559 - ปัจจุบนั รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย และ 
ประธานบริหารสถาบนั
อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

- 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั (มหาชน) ท าเหมืองแร่ท่ีใชท้ า
เคมีภณัฑแ์ละปุ๋ย 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  TRC Engineering LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Middle East LLC  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC International Limited ฮ่องกง และ 
TRC Investment Limited สาธารณรัฐมอริเชียส 

ลงทุน และเขา้ประมูล
งานในโครงการต่าง ๆ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2550 - 2558 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2557 ประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
 

ขนส่งสินคา้ ใหบ้ริการ
คลงัสินคา้ 

2555 - 2557 รองประธานกรรมการ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั บริการไปรษณีย ์
2545 - 2556 เลขาธิการ  สหพนัธ์ธุรกิจบริหารออกแบบและก่อสร้าง

แห่งประเทศไทย 
- 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นางพจนีย์ เผ่าสวสัดิ์  (อาย ุ56 ปี)  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
กรรมการบรรษทัภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการบริหาร กรรมการจดัการ และ 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:   9 สิงหาคม 2550 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   9 ปี 4 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 2/2 2/2 2/2 14/15 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:    ไม่มี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การอบรม:  - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 

- 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 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั:  
  หลกัสูตร “การบริหารความเส่ียงองคก์ร” รุ่นท่ี 3/2557  
- สถาบนัพลงังานเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: 
   สมัมนาวชิาการประจ าปี Energy Symposium 2016 

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

2558 - ปัจจุบนั   กรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด และผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
2556 - ปัจจุบนั   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการบรรษทัภิบาล  
2550 - ปัจจุบนั  กรรมการ และกรรมการจดัการ  
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ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษทั อควา คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) 

บริการส่ือและส่ิงพิมพ ์

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

มกราคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั  อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) 

ท าเหมืองแร่ท่ีใชท้ า
เคมีภณัฑแ์ละปุ๋ย 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีการตลาด และ 
ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 

บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั 
 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ TRC Engineering LLC และ  
TRC Middle East LLC  
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน 
 

ใหบ้ริการงาน
วศิวกรรมก่อสร้างท่ี
สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นายภาสิต ลีส้กลุ   (อาย ุ33 ปี) 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 21 มีนาคม 2556 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   3 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 
คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

7/7 ไม่ไดเ้ป็น 3/3 ไม่ไดเ้ป็น 2/2 2/2 15/15 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  0.026% (1,350,000 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรของนายสมยั ล้ีสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
และนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ และพี่ชายของ
นางสาวภาวติา ล้ีสกลุ ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร 

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

การอบรม:   - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย:  
   Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 105/2013   
- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย:  
   - หลกัสูตร TLCA Leadership Development Program รุ่นท่ี 4 
   - หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 7 
- สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  หลกัสูตร Ultra Wealth รุ่นท่ี 1 
- สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทุม:  
  หลกัสูตร Difference: How to Harness Business Creativity รุ่นท่ี 3 
- คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ:  
  โครงการนกับริหารยคุใหม่เพ่ืองานพิทกัษส์นัติราษฎร์ รุ่นท่ี 1  
- สถาบนัพระปกเกลา้:  
  หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูน้ ายคุใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 
- NIDA-Wharton:  
  หลกัสูตร NIDA Executive Leadership Program รุ่นท่ี 5  
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ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั: 
บริษัท ทอีาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

2558 - ปัจจุบนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการจดัการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเส่ียง  

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการจดัการ  
2556 - 2558  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2555 - 2558  ผูอ้  านวยการสายงานการตลาด 
2553 - 2555  รักษาการผูอ้  านวยการสายงานพฒันาโครงการและการลงทุน  

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ชมรมนกัลงทุนสมัพนัธ์แห่งประเทศไทย - 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นายโลห์ องิ ค ี (อาย ุ59 ปี) 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 17 มีนาคม 2558 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   1 ปี 9 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการปี 2559: 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
จดัการ 

6/7 ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น ไม่ไดเ้ป็น 2/2 7/15 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:    0.021% (1,096,312 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

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

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

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

กมุภาพนัธ์ 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
2558 - ปัจจุบนั   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการจดัการ 
2556 - กมุภาพนัธ์ 2560  ผูอ้  านวยการโครงการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2548 - 2556 ผูอ้  านวยการโครงการ 

 
บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  
ประเทศสิงคโปร์ 

งานวศิวกรรมและการใหค้  าปรึกษา
ทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 

2548 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ  
 

บริษทั ไทย โรตาร่ี เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) 
 

งานวศิวกรรมและการใหค้  าปรึกษา
ทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นายศักดา ตนัตวิฒันกลู  (อาย ุ59 ปี) 
กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ  
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:   1 กมุภาพนัธ์ 2542 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   17 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:    0.008% (421,875 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:     ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

กมุภาพนัธ์ 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
2548 - ปัจจุบนั   กรรมการจดัการ 
2556 - กมุภาพนัธ์ 2560 ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 1 
2542 - 2556   ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นายเชวง รีศรีกติต์   (อาย ุ58 ปี) 
กรรมการจดัการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:   1 กมุภาพนัธ์ 2542 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   17 ปี 10 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  0.009% (443,700 หุน้)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล หาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

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

กมุภาพนัธ์ 2560 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
2548 - ปัจจุบนั   กรรมการจดัการ 
2556 - กมุภาพนัธ์ 2560 ผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 2 
2542 - 2556   ผูช่้วยผูอ้  านวยการสายงานปฏิบติัการ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:   ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั บริการรับเหมาก่อสร้าง 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นางสาวภาวติา ลีส้กลุ (อาย ุ30 ปี) 
ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร และ 
รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 

วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:   1 สิงหาคม 2559 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   5 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  0.184% (9,452,900 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรสาวของนางไพจิตร รัตนานนท ์ประธานกรรมการ และ
นายสมยั ล้ีสกลุ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ
นอ้งสาวของนายภาสิต ล้ีสกลุ กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

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

การอบรม:   - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 
   How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นท่ี 11/2016 
- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย: 
  หลกัสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นท่ี 16 
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย: 
   หลกัสูตร Young F.T.I. Elite รุ่นท่ี 3  
- สถาบนัพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทุม: 
   หลกัสูตร ABC Talent: Grooming Rising Professionals 

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

ตุลาคม 2559 - ปัจจุบนั รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบริหารจดัการพสัดุและโลจิสติกส์ 
สิงหาคม 2559 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการสายงานบริหารองคก์ร  
2558 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
2555 - 2558  เจา้หนา้ท่ี CSR 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:     

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
2556 เจา้หนา้ฝ่ายส่ือสารองคก์ร บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) - 
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ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:      ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม  (อาย ุ49  ปี) 
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินและนกัลงทุนสมัพนัธ์ และเลขานุการบริษทั 
 
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:   8 กนัยายน 2547 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   12 ปี 3 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
    ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาทฤษฎีบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม :   - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย: 

- Director Accreditation Program รุ่นท่ี 113/2014 
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 11/2005  

- สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย: Corporate Secretary Development Program รุ่นท่ี 15/2007 

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

2556 - ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน และนกัลงทุนสมัพนัธ ์
2550 - ปัจจุบนั   เลขานุการบริษทั 
2547 - 2556   ผูจ้ดัการฝ่ายการเงินองคก์ร 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:  ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
กรกฎาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ 
บริษทั ยเูอซี แอด็วานซ์ โพลิเมอร์ แอนด ์
เคมิคลัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ์
ประเภทลาเท็กซ์อีมลัชัน่และ  
ลาเท็กซ์โพลิเมอร์ 

2558 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั  
 

บริษทั อาเซียนโปแตชชยัภูมิ จ ากดั 
(มหาชน) 

เหมืองแร่โพแทชท่ีใชผ้ลิตปุ๋ย
และเคมีภณัฑ ์

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั อุตสาหกรรมไทยบรรจุภณัฑ ์
จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑแ์ละ
กระดาษลูกฟกู 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 
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นางสาวเรวด ีอาจหาญ  (อาย ุ48  ปี) 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
  
วนัทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง:   1 กรกฎาคม 2543 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง:   16 ปี 5 เดือน (นบัถึงเดือนธนัวาคม 2559) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559:  0.019% (969,375 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอีสเทอร์นเอเชีย 

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

2543 - ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน่:        ไม่มี 

ต าแหน่งในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:      ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขัน/กจิการทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิของบริษัทฯ:  ไม่มี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายในระยะ 10 ปีทีผ่่านมา:     ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2559                                                                                  บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

- 142 - 

 

2. หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 - ทะเบียนกรรมการ 

- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย และรายงานประจ าปี
ของบริษทั 

 - หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. จดัเก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตามมาตรา 

89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตาท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
1. ให้ค  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการ

บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
2. ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกบริษทั เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยขอ้มูล และรายงาน

สารสนเทศต่อสาธารณชนใหถู้ตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
4. จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 
5. หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที ่          
31 ธันวาคม 2559 

 

บริษัทฯ 

บริษัทย่อย 

 
กรรมการและผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ 
บจก. 

สหการวิศวกร 

TRC 
International 

Limited 
ฮ่องกง 

TRC 
Investment 

Limited
สาธารณรัฐ 
มอริเชียส 

TRC 
Engineering 

LLC 
สาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

TRC  
Middle East 

LLC 
สาธารณรัฐ

สุลต่านโอมาน 

1. นางไพจิตร  รัตนานนท ์ X,  X,      

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ XX, /      

3. นายอรุณ จิรชวาลา A, /      

4. นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร์ A, /      

5. รศ.พิเศษ เสตเสถียร /      

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

7. นายภาสิต ล้ีสกุล /, //, , C, M /, , C, M     

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

9. นายโลห์ คิง อี /, //, M      

10. นายศกัดา ตนัติวฒันกลู  M /, M     

11. นายเชวง รีศรีกิตต ์ M /, M     

12. นางสาวภาวติา ล้ีสกุล M      

13. นางสาวอุ่นเรือน สุจริตธรรม M      

14. นางสาวเรวดี อาจหาญ M      

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

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (เฉพาะบริษัทย่อยที่มีผลการด าเนินงาน 
ทีม่นีัยส าคญัต่อผลการด าเนินงานรวมของบริษัทฯ)  

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

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

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  
 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2557 ไดว้า่จา้งบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี 
จ ากดั โดยใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2558 ทั้งน้ี ใหเ้ป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และ
บริษทั สหการวศิวกร จ ากดั  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบริษทั เอล บิสซิเนส แอไวเซอร์ร่ี จ ากดั แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ เน่ืองจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน 
โดยบริษทั เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จ ากดั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในและไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูต้รวจสอบภายในต่อเน่ือง
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั  

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
  ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติั
หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

อืน่ๆ 

-ไม่มี- 

 

 




