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To our shareholders and partners
สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืน 
และบริหารงานอย่างโปร่งใส

To our customer 
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา  
มีความปลอดภัย และนำามาซึ่งความสำาเร็จ 
ของธุรกิจลูกค้า

To our society 
เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

To our employees 
เราจะสร้างเสริมบรรยากาศการทำางานให้ดีที่สุด
และเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ 
ความเป็นเลิศ

	 	 	เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและตอบสนอง
ความต้องการที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(CLMVT)

	 	 	มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม
การให้บริการอย่างครบวงจร	(Turnkey	
EPC)	และตอบสนองความต้องการที่ดี
ที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(CLMVT)

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 
และ

พันธกิจ
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ปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ

ในประเทศอย่างรุนแรง อุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับผลกระทบหลายประการ

จากการแพรร่ะบาด อาทเิช่น การจดัหาวสัดุกอ่สรา้งและการขนส่งทีล่่าช้า 

และการขาดแคลนแรงงานในระยะสัน้ อกีทัง้ยงัตอ้งเพิม่มาตรการปอ้งกนั 

เพื่อลดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำาให้ต้นทุนในการปฎิบัติงาน

เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ต้นทุนจากการเพิ่มรอบการทำางานของคนงานเพื่อลด

ความหนาแนน่ในหนว่ยงานกอ่สรา้ง และค่าแรงทีสู่งขึน้จากการขาดแคลน

แรงงานก่อสร้าง ทั้งนี้บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้

ปรับวิธีการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมมาตรการ 

ในการปอ้งกันการแพรร่ะบาด อย่างเครง่ครดัเพือ่ลดผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้  

และจากมาตรการป้องกันดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่พบพนักงานติดเชื้อ 

Covid-19 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้งได้ปฎิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมิน

การกำากับดูแลกิจการประจำาปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นทั้งด้านสังคม และส่ิงแวดล้อมผ่านกิจกรรม CSR ของบริษัท 

ซ่ึงได้ดำาเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการสู่บ้านเกิด  

ซ่ึงดำาเนินการมาต้ังแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของพนักงาน  

และโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ โครงการหลงัคาเขยีว โครงการ Go Green  

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ในการคัดแยกและจัดการขยะ เพื่อนำาไปใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงโครงการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์

การแพรร่ะบาดของ Covid-19 บริษทัไดบ้รจิาคอปุกรณป์อ้งกนัและยบัยัง้

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

บริษัทมีความมุ่งม่ันที่จะดำาเนินงานเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ 

นโยบาย และเป้าหมายของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเติบโต

อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ

ท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน 

บริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการดำาเนินธุรกิจท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ยากลำาบากในปีที่ผ่านมา เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สารจากประธานกรรมการ

นางไพจิตร  รัตนานนท์

ประธานกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ ดี  พร้อมทั้ ง ไ ด้ปฎิ บัติตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จำานวน 3 คน  

ประกอบด้วยนางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.นพ.กำาจร ตติยกวี และนางพวงทิพย์ 

ศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด โดยเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านบริหารธุรกิจ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงระบุไว้ 

ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคล้องกับข้อกำาหนด 

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ

ภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งน้ีเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท 

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อความถูกต้อง ความครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึง 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละครั้ง จะนำาสรุปประเด็นที่สำาคัญเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่รบัทราบและดำาเนนิการปรบัปรงุ ทัง้นีก้ารดำาเนนิการของคณะกรรมการตรวจสอบมสีาระสำาคญั

ในปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจำาปีของบริษัท โดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ 

ยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับความเป็นอิสระ 

ในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน เพ่ือให้มั่นใจว่า งบการเงินจัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำาคัญ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

2. การสอบทานการประเมินการควบคุมภายในและการกำากับดูแลการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณางบการเงินทุกคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบได้นำาเสนอสรุปผลการตรวจสอบภายใน และนำาเสนอประเด็น 

ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปรับปรุง และคณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission) ก่อนนำาเสนอแบบประเมินดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจ

สอบและคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ตรงกนัวา่ ในป ี2563 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีะบบควบคมุภายใน และการตรวจ

สอบภายในที่เหมาะสม และเพียงพอ 

3. การสอบทานการปฏบิตัติามขอ้กฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและกำากบัใหบ้รษิทัฯ ดำาเนนิกจิการ

ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยในปี 2563 ไมพ่บการกระทำาทีข่ดัตอ่กฎหมาย 

ข้อกำาหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563
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4. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งต้องปฏิบัติ 

ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันตามเงื่อนไข

ทางการค้าทั่วไปด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ

5. การพิจารณาคดัเลือก เสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี และคา่สอบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก 

ผูส้อบบญัชปีระจำาป ี2563 โดยพจิารณาจากผลการปฏบัิตงิาน คณุสมบตั ิทกัษะความรูค้วามสามารถในวชิาชพี ประสบการณ์

ในการตรวจสอบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2563 แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั สอบบญัชีธรรมนติ ิจำากดั และอนมุตัคิา่สอบบญัชจีำานวน 1,200,000 บาท 

การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 

ตามทีร่ะบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นวา่ งบการเงนิของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อย มีความถูกต้อง เพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำาเนินธุรกิจอย่างครบถ้วน

 นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิเฉพาะกจิการ และงบการเงนิรวมของ บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัช่ัน 

จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำาปี โดยงบการเงินสำาหรับปี 2563  

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ถกูจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานทางบญัชทีีร่องรบัทัว่ไปในประเทศไทย โดยใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม 

และถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการอย่างสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะท้อนฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อ 

นักลงทุน ทั้งน้ีงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็น

อิสระแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ ขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง ครบถว้นและสามารถทีจ่ะรักษาไว้ซึง่ทรพัยสิ์นของบรษิทัฯ ตลอดจน 

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ปน็อสิระ ทำาหนา้ทีก่ำากบัดแูล

งบการเงนิ ประเมนิระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งมีประสทิธภิาพ โดยความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมี

ความเหมาะสม สามารถสร้างความเช่ือมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี  คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) 

และบรษิทัยอ่ยสามารถแสดงฐานะทางการเงนิ ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด ไดอ้ย่างถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  นางไพจิตร  รัตนานนท์
ประธานกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาปี 2563

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยผู้แทนจาก

คณะกรรมการบรษิทัจำานวน 6 ทา่น ซึง่เปน็กรรมการอสิระ 4 ทา่น และกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร 2 ทา่น โดยมีสัดส่วนกรรมการ

อิสระคิดเป็นร้อยละ 67 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ

สรรหา แตง่ตัง้บคุคล ท่ีจะเปน็กรรมการบรษิทั รวมถงึพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ปน็

ไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญการประชุม

ดังต่อไปนี้

1. พจิารณาและทบทวนการกำาหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยพจิารณา

จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฎิบัติงาน และระดับอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม

เดียวกัน เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

2. รว่มประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร ประจำาป ี2563 และ

นำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. พิจารณากำาหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนประจำาปี 2564 และโบนัสประจำาปี 2563 ของบริษัทฯ

และบรษิทัยอ่ย ในอตัราทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัผลการดำาเนนิงานในภาพรวมของกลุม่บรษิทัฯ และนำาเสนอตอ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

4. พิจารณาทบทวน และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำาแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคล

ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ท่ีเปน็ประโยชนแ์ละเหมาะสมตอ่ลกัษณะธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่นำาเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาไดป้ฏิบตัหินา้ทีโ่ดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ความระมดัระวงั รอบคอบ 

และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย

รศ.พิเศษ  เสตเสถียร
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2 ธันวาคม 2563
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ความสำาคัญของการสร้างคุณค่าของกิจการให้เติบโตบนพ้ืนฐานของการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี จึงยึดถือหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ

อย่างสม่ำาเสมอ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน คือ กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม การเสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการกำากับดูแล 

กิจการที่ดี การให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีไปดำาเนินการ 

ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนนโยบายกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้าน 

ทจุรติคอรร์ปัชัน่ และตดิตามผลการปฎิบตังิานตามแนวปฎบิตัทิีดี่ นอกจากนีย้งัไดส่้งเสรมิใหมี้การส่ือสารนโยบาย

ของบริษัทให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสามารถปฎิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัท 

ได้อย่างถูกต้อง

2. พิจารณางานด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมท้ังประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและรายงาน

ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

จากความต้ังใจดำาเนินธุรกิจภายใต้การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำารวจ 

การกำากบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบยีนไทยประจำาป ี2563 อยู่ในระดบั “ดเีลิศ” จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย  

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาแนวทาง 

ดงักลา่วใหส้อดคลอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ โดยจะดำาเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโตควบคูไ่ปกบัการรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำาพาบริษัทไปสู่ความมั่นคงเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และสภาพแวดล้อม อันเป็น 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลปี 2563

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

16  ธันวาคม 2563
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2563
 บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) ตระหนกัและใหค้วามสำาคญัอยา่งยิง่ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ขององค์กร เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างความม่ันใจ และ 

ความน่าเช่ือถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงป้องกัน และลดผลกระทบของความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจัยภายใน และภายนอกบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอีก 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อดำาเนินการให้ม่ันใจว่าการบริหาร 

ความเสีย่งมีความเหมาะสม และไดน้ำาไปปฎบิตัอิยา่งต่อเนือ่งจนความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ีบรษิทัยอมรบัได ้โดยมกีารดำาเนนิการ 

ดังนี้

1. อนุมัติแผนการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำาปี 2563 โดยพิจารณารายการความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญ

ที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ตดิตาม ประเมนิ ทบทวน แผนการดำาเนนิงานบรหิารความเสีย่ง ซึง่ครอบคลมุถึงความเสีย่งประเภทตา่งๆ ท่ีสำาคญั  

ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 

3. ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำางานจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คำาแนะนำาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 

เพื่อไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างแท้จริง

4. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองและรายงาน

ผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

 ในรอบป ี2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามมัน่ใจวา่ การบรหิารความเสีย่งของบรษิทั มกีารดำาเนนิการ 

อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัท่ีเกีย่วข้องกบัการดำาเนนิธรุกจิเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม

รศ.นพ. กำาจร  ตติยกวี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 ธันวาคม 2563
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  15 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563: 6/7

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: 28.660% (2,747,711,285หุ้น) ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่าน

 บริษัท เคพีเค 1999 จำากัด ที่นางไพจิตรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นมารดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38/2548

วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรรม

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 23/2561

สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2560

สถาบันวิทยาการพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5/2550

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 48/2548

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง : 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited 
(ประเทศฮ่องกง)

ลงทุน และเข้าประมูลงาน
ในโครงการต่างๆ

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเค 1999 จำากัด ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางไพจิตร  รัตนานนท์
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
อายุ: 65 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  21 มิถุนายน 2562

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  1 ปี 6 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) 
รุ่นที่ 9/2563

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

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 ปี 2560

Governance Matters Australia The Board’s Role in Strategic Formulation

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

21 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

12 พ.ย. 62 - 
25 พ.ย. 63

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) “MCOT” สื่อสารมวลชน

2558 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
สายงานบัญชีและการเงิน      

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ปิโตรเลียม

นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 63 ปี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

29 ม.ค. 64 - 
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยแลนด์พริวิเลจ คาร์ด จำากัด การบริการอื่นๆ ส่วนบุคคลซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น

23 ก.พ. 63 - 
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสะพานปลา รัฐวิสาหกิจ

2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี พีซีซี จำากัด จำาหน่ายปิโตรเคมี

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท น้ำามัน ไออาร์พีซี จำากัด จำาหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำามันและก๊าซ

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำากัด ผลิตและจำาหน่ายเคมีภัณฑ์สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำากัด 
(มหาชน)

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำา

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำากัด จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2558 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทย เอบีเอส จำากัด ผลิตและจำาหน่ายเม็ดพลาสติก

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำาจร  ตติยกวี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ: 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  29 เมษายน 2562

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  1 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

5/7 4/4 3/3 1/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาเอก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

29 เม.ย. - 12 พ.ย. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง

29 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด (มหาชน)
“BJC”

การผลิตและการจัดจำาหน่าย

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ

2558 - 2559 ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรัฐ

2557 – 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  24 กุมภาพันธ์ 2559

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  4 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

7/7 4/4 2/2 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2559

กระทรวงอุตสาหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและกรรมการลงทุน (วธอ.)
รุ่นที่ 2/2558

สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน)

ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6/2558

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิพลังแผ่นดิน สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 2/2557

สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน)

นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) รุ่นที่ 3/2556

สำานักงานข่าวกรองแห่งชาติ การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 2/2553

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นักบริหารระดับสูง ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่น 53/2550

สถาบันฝึกอบรมด้านสำารวจและผลิตปิโตเลียม 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การปฏิรูปองค์กร

สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงานระดับสูง

สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ: 66 ปี
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ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำากัด 
(มหาชน) “TSTE”

ขนส่งและโลจิสติกส์
 

2558 - 2560 กรรมการ กรรมการกำากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) 
“EGCO”

พลังงานและสาธารณูปโภค

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 2 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

สิงหาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภค
แก่โรงงานอุตสาหกรรม

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ด้านปิโตรเลียม

ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำางานในธุรกิจสำารวจ 
และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  25 เมษายน 2548

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  15 ปี 8 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7/7 2/2 1/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: 0.042% (4,049,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท กฎหมาย Columbia University สหรัฐอเมริกา

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

รศ. พิเศษ  เสตเสถียร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 64 ปี
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นายสมัย  ลี้สกุล 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร 
อายุ : 65 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  9 พฤษภาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  13 ปี 7 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร

7/7 16/17

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: 1.227 % (117,631,494 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นบิดาของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผู้นำาการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2/2563 

สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2562

The Thai Fintech Association และ ICORA Co., Ltd. Cryptoasset Revolution (CAR) รุ่น 1/2561

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่น 1/2560  

สถาบันวิทยาการพลังงาน ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8/2559  

สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 5/2556 

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

สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร1) รุ่นที่ 1/2554

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16/2546 (วปอ.46)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 12 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน
กรรมการบริษัท

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำากัด สถานพยาบาลด้านศัลยกรรมความงาม 
รักษาผิวพรรณครบวงจร

มี.ค. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ
ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการ
และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ส.ค. 62 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่
โรงงานอุตสาหกรรม

2561 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย

-

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย -

2559 - ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด 
(มหาชน)

เหมืองแร่โพแทช

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC International Limited 
(ประเทศฮ่องกง)

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Investment Limited 
สาธารณรัฐมอริเชียส

ลงทุน และเข้าประมูลงานในโครงการต่างๆ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 
อายุ: 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  9 สิงหาคม 2550

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  13 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่า

ตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

7/7 2/2 2/2 3/3 16/17

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัท
จดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงิน สำาหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สัมมนาวิชาการประจำาปี Energy Symposium 2559

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

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 3/2557

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงกำาจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ    
  ศูนย์กำาจัดมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร        

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

2556 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ

2550 - 2561 กรรมการจัดการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2556 - 
31 พ.ค. 2563

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

บริษัท อควา คอร์เปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) 
“AQUA”

บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 7 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท  อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด 
(มหาชน)

เหมืองแร่โพแทช

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Engineering LLC สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ TRC Middle East LLC สาธารณรัฐ
สุลต่านโอมาน

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้างที่
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหการวิศวกร จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นายภาสิต  ลี้สกุล  
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
อายุ: 37 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  21 มีนาคม 2556

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  7 ปี 9 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

7/7 17/17 3/3 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: 0.114% (10,919,998 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - เป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการนายสมัย ลี้สกุล
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 - พี่ชายของนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการ และผู้อำานวยการสาย
  งานบริหารองค์กร

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

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2563
- TLCA Leadership Development Program (LDP)รุ่นที่ 4/2559
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2556
- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 7/2554

สถาบันวิทยาการพลังงาน ด้านวิทยาการพลังงาน สำาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่น 7/2562  

สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านปิโตรเลียม The Management of the Expiring Petroleum Concessions 2559

สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ultra Wealth (UW) รุ่นที่ 1/2559

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

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

คณะตำารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ นักบริหารยุคใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์(บพส) รุ่นที่ 1/2556

สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 2/2555

NIDA-Wharton NIDA Executive Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2552

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ก.พ. 2561 - ก.ย. 2561 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  

2558 - 2561 ประธานกรรมการจัดการ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 5 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหัท จำากัด ผลิต จำาหน่าย ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
แพลตฟอร์ม

มี.ค. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ
ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการ
และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

2559 กรรมการ ชมรม Human Capital Management Club
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

-

ส.ค. 55 - ปัจจุบัน กรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด บริการรับเหมาก่อสร้าง

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล  
กรรมการ ผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร
อายุ: 34 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:  8 สิงหาคม 2561

จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่ง:  2 ปี  4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2563)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2563:
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

7/7 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: 0.184% (17,645,411 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: - เป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการนายสมัย ลี้สกุล
  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 - น้องสาวของนายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2561
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตร “ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 40

วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบัน
พระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (SET) รุ่นที่ 4

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 16

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Young F.T.I. Elite รุ่นที่ 3

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ABC Talent: Grooming Rising Professionals

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร 

2558 - 2560 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง
ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง บริษัท ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหัท จำากัด ผลิต จำาหน่าย ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
แพลตฟอร์ม

ม.ค. 63 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตำารวจ 
(กต.ตร.)

เขตพื้นที่สถานีตำารวจนครบาลคันนายาว -

มี.ค. 63 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบควบคุม 
วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการและประมวล
ผลข้อมูลขนาดใหญ่

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด ลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี
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การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2563: 17/17

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563: 0.026% (2,515,574 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

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

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2560 - ก.ย. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2558 - ส.ค. 2561 กรรมการ  

2558 - 2561 กรรมการผู้จัดการ

2556 - 2560 ผู้อำานวยการโครงการ

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นายโลห์ อิง คี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร
อายุ: 63 ปี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย

การอบรม:
สถาบัน หลักสูตร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) CFO Refresher Course รุ่นที่ 1/2563

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง: 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ปีที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

2543 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี

การดำารงตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

นางสาวเรวดี  อาจหาญ 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส
อายุ: 52 ปี
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามงบการเงินรวม 2561 2562 2563

ผลการดำาเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)    

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและการให้บริการอื่น 2,262.37 3,378.46 3,145.93

กำาไรขั้นต้น -88.72 57.29 -178.72

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 318.43 376.25 312.90

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 365.69 0.43 -

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 1,212.73 - -

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ -2,040.57 -293.28 -444.17

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) -0.33 -0.04 -0.05

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 3,055.78 3,715.63 3,679.24

หนี้สินรวม 2,352.76 2,876.05 3,282.54

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 703.02 839.58 396.70

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 732.31 868.11 425.72

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง 3.90% 1.58% -5.99%

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิ -88.55% -8.56% -13.90%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -117.99% -38.02% -71.86%

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ -53.32% -8.66% -12.01%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.35 3.43 8.27

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและการให้บริการอื่น งบฐานะการเงิน
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวม
 การประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จำากัด 
(มหาชน) กอ่ตัง้เม่ือวนัที ่20 พฤศจกิายน 2541 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมา
ก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงาน 
การออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC โดย
บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในด้านงานวางระบบท่อ (ท้ังท่อก๊าซธรรมชาติ 
ท่อน้ำา ท่อปิโตรเคมี) และการรับเหมาก่อสร้าง
โรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจาก 
การให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ยังมี
ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัทฯ 
มีบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีมีความเช่ียวชาญงาน
โยธาและระบบงานสาธารณปูโภค กลุม่บรษัิทฯ 
ไดม้กีารขยายฐานเงนิทนุและการดำาเนนิธรุกจิ
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในป ี2561 ไดข้ยายไปสูง่าน
นวตักรรมใหม่ๆ  เชน่ การรบัเหมากอ่สรา้งคลงั
สินค้าอัจริยะ ด้วยระบบ Automated Storage 
and Retrieval System (AS/RS) ลูกค้าหลัก
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจ
พลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น 

บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ  

“TRC” เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร 

บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุกปี 
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 
2563 เห็นควรให้ปรับแก้ไขในส่วนของวิสัยทัศน์ ส่วนพันธกิจ เป้าหมาย 
และค่านิยมองค์กรให้คงไว้ตามเดิม 

วิสัยทัศน์

มุ่งม่ันที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการอย่างครบวงจร 
(Turnkey EPC) และตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT)
* ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา (พม่า) เวียดนาม และไทย  

พันธกิจ

1. สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืนและบริหารงาน
 อย่างโปร่งใส
2. ส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย 

และนำามาซึ่งความสำาเร็จของธุรกิจลูกค้า
3. บริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม
4. สร้างเสริมบรรยากาศการทำางานให้ดีที่สุดและเป็นองค์กร
 ที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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Be Innovative
นวัตกรรมนำองค�กร

Target-Oriented
มุ�งสู�ผลลัพธ�

Commitment
มุ�งมั่นสู�คุณภาพ 
ปลอดภัยทุกเวลา
รักษาสิ่งแวดล�อม 

รับผิดชอบต�อสังคม

Energetic
ขับเคลื่อนอย�างมีพลัง

Respect & Trust
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2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 
กลุม่บรษิทัฯ มีการพฒันาการดา้นการขยายธรุกจิ และไดร้บัเหมา

งานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2559 
• เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ ได้รับ Letter of Award 

โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 
2. Surface Processing and Facilities จาก APOT มูลค่างาน 
142.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 416.00 ล้านยูโร และ 
12,433.39 ล้านบาท หรือประมาณ 34,089.50 ล้านบาท  
และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้รับ 1st Limited 
Notice to Proceed สำาหรับงาน Early Works ในส่วนงาน
วิศวกรรมและงานสำารวจพื้นที่มูลค่างาน 10.20 ล้านยูโร และ 
294.94 ล้านบาท หรือประมาณ 711.36 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project 
Package 2. Surface Processing and Facilities

• เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  
3/2559 มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East 
LLC และTRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณ
สุลต่านโอมาน เน่ืองจากบริษัทท้ังสองมิได้ดำาเนินโครงการใดๆ 
ตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีแผนการเข้าประมูลงานเพิ่มเติม

• เดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ออกหุ้นกู ้ให้กับบุคคลโดย 
เฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดือนเมษายน 2559 ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 มี
มติที่ สำ า คัญที่ เกี่ ยว ข้องกับทุน
จดทะเบียน ดังนี้

- อนมุตัิการออกใบสำาคญัแสดง
สิทธิไม่เกิน 675,000,000 
หน่วย ให้กับบุคคลในวงจำากัด
ที่ได้จองซ้ือหุ้นกู้ของบริษัทฯ  
ที่ เสนอขายในวงจำากัดเป็น 
จำานวนไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
จาก 655,358,932.25 บาท 
เป็น 570,665,282.63 บาท

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 570,665,282.63 บาท 
เป็น 726,373,442.88 บาท 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ทนุจำานวน 1,245,665,282 
หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปนัผล การออกใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวง
จำากัดที่ได้จองซ้ือหุ้นกู้ และ
การปรับสิทธิของใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ ESOP-W2รา
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

• เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ 
ดำาเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้

- ล ด ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น เ ป็ น 
570,665,282.63 บาท

- เ พ่ิ ม ทุ น จ ดทะ เ บี ย น เ ป็ น 
726,373,442.88 บาท

- ออกหุ้ นปันผลสำ าหรับผล
ประกอบการปี 2558 ในอัตรา 
8 หุน้เดมิตอ่ 1 หุน้ใหม ่จำานวน 
570,436,077 หุ้น

• TRC Investment Limited ลงทุน 
เพิ่มเติมในหุ้นสามัญ APOT โดย
ได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จำานวน  
905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น  
APOT จำานวน 2,750,000 หุ้น  
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ  
ใน APOT เพ่ิมเป็นร้อยละ 26.22  
(ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ)  
ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC 
Investment Limited ร้อยละ 23.43 
และ TRC International Limited 
ร้อยละ 2.79 ที่ทุนชำาระแล้วของ 
APOT ณ สิ้นปี 2559 ที่ 2,688.31 
ล้านบาท 

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเป็น 
หลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100  
ชว่งครึง่ปหีลงัของปี 2559 (ระหวา่ง 
วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 
2559)

• กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดง
สิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 (ครั้ง
สุดท้าย) จำานวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิด
จากการใช้สิทธิคร้ังที่ 7 - 9 รวม 
42,783,587 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ 
1:5) ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุน 
จดทะเบยีน 726,373,442.88 บาท 
และทุนที่ชำาระแล้ว 641,998,220 
บาท

ปี 2560

• บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัดได้รับงานรับเหมา
ก่อสร้าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท โดยมี
โครงการที่สำาคัญ ดังนี้

บริษัทฯ: 
- โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 

Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษัท 
ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ล้านบาท

- โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver  
Installation Project จากบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
มูลค่างาน 229.28 ล้านบาท

- โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic  
BRP จากบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน  
208.50 ล้านบาท 

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด: 
- โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี 

จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปา
นครหลวง และบริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน 
990.84 ล้านบาท 

- โครงการขยายถนนกลัปพฤกษร์ะยะทาง 7.602 กโิลเมตร 
จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวง และ 
การประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท 

• ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำาปี 2560 มีมติที่สำาคัญที่
เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท 
เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำานวน 91,714,031.25 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 733,712,250 
หุ้น จากทุนจดทะเบียน 641,998,220 บาท เพ่ิมเป็น 
733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
5,869,698,010 หุ้น 

- อนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามัญเพิม่ทนุจำานวน 733,712,250 
หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล

• เดอืนพฤษภาคม 2560 บรษิทัฯ ดำาเนนิการเกีย่วกับหุ้นสามญั 
ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท
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- ออกหุ้นปันผลสำาหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา  
7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำานวน 733,707,536 หุ้น ณ  
สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 
บาท และทุนที่ชำาระแล้ว 733,711,662.00 บาท

• เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยช่ือ “บริษัท  
ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธรุกจิลงทนุในโครงการท่ีเกีย่วข้องกบัสาธารณปูโภค
พื้นฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทาน
ประปาจากองค์การบริหารส่วนตำาบลตาสทิธิ ์อำาเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง มลูค่าการลงทุน 46.50 ล้านบาท โดยโครงการ
ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเริม่ประกอบการในเชิงพาณชิย์ในเดอืน
มีนาคม 2561 

• เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดย
เฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• เดือนตลุาคม 2560 บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบ
การบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (OHSAS18001:2007) จาก 
SGS (Thailand) Company Limited

• เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท สหการวิศวกร จำากัด จัดตั้ง
บริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จำากัด ร่วมกับ 
Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company 
Limited พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 
51 ต่อ 49 ตามลำาดับ ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 
งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์

• บรษัิทฯ ได้รบัคัดเลือกเข้าเป็นหนึง่ในหลกัทรพัย์ในการคำานวณ
ดชันีราคา sSET Index หรอืดชันรีาคาทีส่ะท้อนความเคลือ่นไหว
ของราคาหุ ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นดชันทีีต่ัง้ขึน้ใหม่ ทีอ่ยูน่อกเหนอืดชันี 
SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่อง
ในการซ้ือขายสมำ่าเสมอ และมีสัดส่วนผู ้ถือหุ ้นรายย่อย
ตามที่กำาหนด โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกในการคำานวณ 
sSET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 - 2561 และครึ่งปีแรก
ของปี 2562 ด้วย

• บริษัทฯ ได ้รับผลการประเมิน
การกำากับดูแลกิจการประจำาป ี 
2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปรับขึ้นจากระดับ  
“ดมีาก”  และในปี 2561 ยงัสามารถ
คงระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 

• ในระหว่างปี 2560 APOT บรษัิทร่วม 
มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน
และทุนชำาระแล้วดังนี้

- เดือนมีนาคม 2560 APOT 
ได้รับชำาระค่าหุ้นเพ่ิมทุนจาก
กระทรวงการคลังจำานวน 80 
ล้านบาท เป็นการชำาระค่าหุ้น
เพ่ิมทุน 1,174,860 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 68.43 บาท และได้จด
ทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุชำาระ
แลว้จาก 2,688,308,700 บาท 
เป็น 2,805,797,300 บาท 
ทำาให้ ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วน
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
ใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 
ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย 
TRC Investment Limited  
ร้อยละ 22.46 และ TRC  
I n t e r n a t i o n a l  L im i t e d  
ร้อยละ 2.67

- เดือนกรกฎาคม 2560 มีการ
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
จาก 2,805,797,300 บาท เปน็ 
29,472,035,900 บาท ซึ่งเป็น
ไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมัติ
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2560
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ปี 2561

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงาน
รับเหมาก ่อสร ้างก ่อสร ้าง 10 
โครงการ มลูค่ารวม 3,621.57 ล้าน
บาท 

 บริษัทฯ: 4 โครงการ รวม 924.88 
ล้านบาท โครงการสำาคัญได้แก่
- งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ 

The 5th Transmission Pipe-
line Project Phase 1 ของ
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
โดยรบังานจาก Sinopec Inter-
national Petroleum Service 
Corporation ซึ่งเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างหลักของโครงการ 
ลักษณะงานคือ Engineering, 
Procurement, Construction, 
Commissioning และ Start-up 
สถานี Block Valve & Facility 
14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 
ล้านบาท ระยะเวลา 33 เดือน

 บริษัท สหการวิศวกร จำากัด: 6 
โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท 
โครงการสำาคัญได้แก่
- โครงการก่อสร้างสะพานข้าม

แยก ณ ระนอง งานก่อสร้าง
บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดินในถนนพระราม 3 ร่วม
กับโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแยก ณ ระนอง จาก
กรุง เทพมหานครและการ
ไฟฟ้านครหลวง มูลค่างาน
รวม 1,524.37 ลา้นบาท ระยะ
เวลา 900 วัน

- โครงการออกแบบและกอ่สรา้ง 
ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์
หล่อลื่น จากบริษัท ปตท.
น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้าน
บาท ระยะเวลา 450 วัน

• เดอืนมีนาคม 2561 บรษิทัฯ ออกหุน้กูใ้ห้กบับคุคลโดยเฉพาะ
เจาะจงในวงเงนิ 180 ล้านบาท หุน้กูม้อีายุ 2 ปี อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

• เดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 
มีมติที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท 
เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำานวน 36,685,583 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 293,484,664 หุ้น จาก
ทนุจดทะเบยีน 733,711,662 บาท เพิม่เปน็ 770,397,245 
บาท แบง่ออกเปน็หุน้สามญัจำานวน 6,163,177,960 หุ้น 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำานวน 6,163,177,960 
หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล

• เดอืนพฤษภาคม 2561 บรษิทัฯ ดำาเนนิการเกีย่วกับหุ้นสามญั 
ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท
- ออกหุ้นปันผลสำาหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 

20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำานวน 6,163,177,960 หุ้น
 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท 

และทุนที่ชำาระแล้ว 770,395,728.12 บาท

• เดอืนพฤษภาคม 2561 APOT ได้มหีนงัสอืแจ้งให้บรษิทัฯ หยุด
การก่อสร้างโครงการที ่APOT ว่าจ้างบรษิทัฯ ทัง้หมด และขอ
ยกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงอุโมงค์เอียง 

• สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินงานในปัจจุบันและอนาคตหลายประการของ APOT 
ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผล
ให้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไม่ได้รับค่างวดงานที่ APOT 
ค้างชำาระ และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีเคย
คาดการณ์ บริษัทฯ จึงพิจารณาบันทึกสำารองต่าง ๆ สำาหรับ
เงินลงทุน ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น รวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่าย/
ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ 
ให้บริการแก่ APOT เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนโครงการ
ในงบการเงินปี 2561 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน
อย่างมีนัยสำาคัญ และส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำารง
อัตราส่วนทางการเงินที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในเดือนมีนาคม 
2562 บริษัทฯ จึงได้ดำาเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาท
คืนก่อนกำาหนด 
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ปี 2562

• เดือนมิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
มีมติที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมติัการลดทนุจดทะเบยีนจาก 770,397,245 บาท เปน็ 
770,395,728.12 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

- อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำานวน 427,997,626.63 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 3,423,981,013 
หุ้น จากทุนจดทะเบียน 770,395,728.12 บาท เพิ่มเป็น 
1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
9,587,146,838 หุ้น 

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำานวน 3,423,891,013 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้กับ
ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ที่ราคา
เสนอขาย 0.125 บาท

- อนุมั ติ การ โอนทุนสำ า รองตามกฎหมายจำ านวน 
73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำานวน 
1,041,739,823 บาท ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริษัท

• เดือนกรกฎาคม 2562 

- บริษัทฯ ดำาเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
1. ลดทุนจดทะเบียนเป็น 770,395,728.12 บาท

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,198,393,354.75 บาท
3. จัดสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจำานวน 3,423,981,013 หุน้ 

เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้น 
เดิมต ่อ 5 หุ ้นใหม ่ ณ สิ้นป ี 2562 บริษัทฯ  
มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระแล ้วจำานวน 
1,198,393,354.75 บาท

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2562 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุ
ไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน

• เดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาร่วมทุน
กับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) (AGE) และ
บรษัิท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลย ีซพัพลายส์ จำากดั (APTECH) 
ในการจัดตั้งบริษัทร ่วมทุนเพื่อดำาเนินธุรกิจจัดหาและ
ให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัทร ่วมทุนได ้ จัด ต้ังและจดทะเบียนบริ ษัทในนาม  
บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่นจำากัด (AT ) ณ สิ้นปี 2562 AT  
มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำาระแล้ว  
50.75 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง TRC AGE และ 
APTECH เป็นร้อยละ 50 : 50 : 0 ตามลำาดับ

• เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ 
ได้รบัผลการประเมินการกำากบัดแูล
กิจการประจำาปี 2562 ในระดับ 
“ดเีลศิ” จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็น
ปีที่สาม

• เดือนธันวาคม 2562 ที่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ค รั้ ง ที่ 
10/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ 
เข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ
บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจ
ธรุกจิด้านการให้บรกิารวจิยัพฒันา
ระบบตรวจสอบ ควบคุมผ่าน IOT 
ปัจจุบันอยู ่ระหว่างดำาเนินการ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับงาน
รบัเหมาก่อสร้าง รวมทัง้สิน้ 9 โครงการ 
มูลค่ารวม 6,660.80 ล้านบาท 

 บรษิทัฯ: 2 โครงการ รวม 2,222.75 
ล้านบาท โครงการสำาคัญ ได้แก่
- โครงการออกแบบ จัดหาและ

ก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน 
จากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล 
จำากัด มูลค่างาน 389.75 
ล้านบาท ระยะเวลา 480 วัน

- โครงการก่อสร้างระบบท่อส่ง
น้ำาดิบอ่างเก็บน้ำาคลองหลวง-
ชลบุรี จากบริษัท จัดการและ
พฒันาทรพัยากรน้ำาภาคตะวนั
ออก จำากัด (มหาชน) มูลค่า
งาน 1,833 ล้านบาท ระยะ
เวลา 24 เดือน

 บจก. สหการวศิวกร: 7 โครงการ รวม 
4,438.05 ล้านบาท โครงการสำาคญั 
ได้แก่
- โครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 3304 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 315 (ดอน
สีนนท์) - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (แปลงยาว) 
ตอน 2 จากสำานักก่อสร้างทาง
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ที่ 2 กรมทางหลวง มูลค่างาน 
558.88 ล้านบาท ระยะเวลา 
690 วัน

- โครงการเปลี่ยนระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-
อโศก จากการไฟฟา้นครหลวง 
มูลค่างาน 2,205.42 ล้านบาท 
ระยะเวลา 1,260 วัน

- โครงการก่อสร้างสายพัฒนา
คนู้ำาริมถนนวภิาวดรีงัสติ ตอน 
1 ช่วง กม.5+500.000 - กม.
10+700.00 จากสำานกักอ่สรา้ง
ทางท่ี 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 
633.01 ล้านบาท ระยะเวลา 
900 วัน 

- โครงการก่อสร้างสายพัฒนา
คนู้ำารมิถนนวิภาวดรีงัสติ ตอน 3 
ช่วง กม.28+030.000 - กม.
30+300.00 สำานกัก่อสร้างทาง
ที่ 1 กรมทางหลวง มูลค่างาน 
293.69 ล้านบาท ระยะเวลา 
720 วัน

- โครงการเปลี่ยนระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้า
ใตด้นิ โครงการพระราม 4 จาก
การไฟฟา้นครหลวง มลูคา่งาน 
517.76 ล้านบาท ระยะเวลา 
630 วัน

ปี 2563

• บริษัทฯ และบริษัทย ่อยได ้รับ
งานรับเหมาก่อสร้าง มูลค่ารวม 
3,445 ล้านบาท 

 บรษิทัฯ: มลูค่ารวม 1,081 ล้านบาท 
โครงการสำาคัญได้แก่
- โครงการ P ip ing Spoo l  

Fabr icat ion Works และ  
Fabrication and Construction 
of New Storage Tanks ซึง่เปน็
โครงการผลิตชิ้นงานท่อข้ึนรูป  
และสร้างถังเก็บสำารองน้ำามันดิบ
จำานวน 15 ถงั จาก กจิการรว่มคา้  

Petrofac South East Asia Pte. Ltd., Saipem Singapore 
Pte.Ltd. and Samsung Engineering (Thailand) Co.,Ltd. 
มูลค่างาน 720 ล้านบาท

- โครงการ Civil and Structural Work Package for CFP 
Concurrent Work Project จากบริษัท ไทยออยล์ จำากัด 
(มหาชน) มูลค่างาน 93 ล้านบาท

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

- โครงการอื่นๆ มูลค่ารวม 14 ล้านบาท

 บริษัท สหการวิศวกร จำากัด: มูลค่ารวม 2,364 ล้านบาท 
โครงการสำาคัญได้แก่
- โครงการจา้งเหมากอ่สรา้งโรงฝกึกฬีาอเนกประสงค ์จาก

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี มูลค่างาน 
87.50 ล้านบาท

- โครงการก่อสร้างงาน Infrastructure โครงการ Nihon-
bashi-Bangpakong จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) มูลค่างาน 63 ล้านบาท

- โครงการกอ่สรา้งอาคารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มูลค่างาน 
740 ล้านบาท

- โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 
ทางหลวงหมายเลข 41 สายบ.ไม้เสียบ - พัทลุง จาก 
กรมทางหลวง มูลค่างาน 890 ล้านบาท

- โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สาย
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) 
พระประแดง - บางแค จาก กรมทางหลวง มูลค่างาน 
514 ล้านบาท

- โครงการอื่นๆ มูลค่ารวม 69 ล้านบาท

• เดือนสิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี
มติให้ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด (“Olive”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ร่วมทุนกับบริษัท วิวิธสาร จำากัด ในสัดส่วน
ร้อยละ 59.98 โดยมีผู้บริหาร TRC ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 0.02 จัดตั้งบริษัท มหัท จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจ
ให้บริการด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เดือนตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001:2007) ไปสู่ ISO 45001:2018

• เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน
การกำากับดูแลกิจการประจำาปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเน่ือง
เป็นปีที่สี่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 รายได้หลกัของกลุม่บริษทัมาจาก 1. การให้บรกิารก่อสร้าง 2. การให้บรกิารอืน่ และ 3. การขาย ซ่ึงมรีายละเอยีดดังนี้ 

โครงสร้างรายได้ ดำาเนินการโดย สัดส่วน
การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. การให้บริการก่อสร้าง      
   การให้บริการก่อสร้าง               
   ระบบท่อ 

บริษัทฯ 924.94 40.13 958.60 27.97 911.65 28.52

*กิจการร่วมค้า  
ไฮโดรเท็ค สหการ

49.00 82.87 3.60 - - - -

            รวม 1,007.81 43.73 958.60 27.97 911.65 28.52

   การให้บริการระบบ
   วิศวกรรม

บริษัทฯ
บจ. สหการวิศวกร

 
99.99

387.83
32.33

16.83
1.40

388.57
-

11.34
-

240.99
-

7.54
-

            รวม 420.16 18.23 388.57 11.34 240.99 7.54

   การให้บริการก่อสร้าง
   งานโยธา

บริษัทฯ
บจ. สหการวิศวกร 99.99

16.42
812.26

0.71
35.25

-
2,017.51

-
58.88

74.38
1,888.34

2.33
59.08

            รวม 828.68 35.96 2,017.51 58.88 1,962.72 61.41

   การให้บริการอื่น บริษัทฯ - - 0.72 0.02 2.51 0.08

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

   รายได้ก่อสร้างจากงานภาครัฐ 885.97 39.26 1,826.87 54.28 1,667.73 53.49

   รายได้ก่อสร้างจากงานภาคเอกชน 1,370.68 60.74 1,538.53 45.72 1,450.14 46.51

2. การให้บริการอื่น
   

บจ. ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี 99.97 5.72 0.25 13.06 0.38 17.10 0.53

บจ. โอลีฟ 49.97 - - - - 3.45 0.11

เทคโนโลยี

   รวมรายได้จากการให้บริการอื่น 5.72 0.25 13.06 0.38 20.55 0.64

3. การขาย บจ. สหการวิศวกร 99.99 - - - - 7.51 0.24

   รายได้ดอกเบี้ย 0.84 0.04 1.66 0.05 0.89 0.03

   รายได้อื่น 41.31 1.79 46.49 1.36 49.22 1.54

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

* กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการถือหุ้นร้อยละ 49 โดยบริษัท สหการวิศวกร จ�ากัด
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ 
TRC”) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วย 
งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ
งานก่อสร้าง โดยบรษิทัฯ มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญเฉพาะทาง
ได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้านอตุสาหกรรมพลังงาน
และปิโตรเคม ีโดยรบังานก่อสร้างทัง้จากทางภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้ใน
ลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมา
ช่วง (Sub-Contractor) นอกจากน้ียงัร่วมมอืกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ทัง้ใน
และต่างประเทศในการเข้าประมูลงานในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint 
Venture) หรือนติบิคุคลร่วมทำางาน (Consortium) เพือ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
คุณสมบัติหรือเงื่อนไขตามที่ลูกค้ากำาหนดในการเข้าร่วมประมูลงาน

นอกเหนอืจากธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างซึง่เป็นธรุกจิหลกัแล้วบรษิทัฯ  
แสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ 
มีการเจริญเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ให้มกีารรบัรูร้ายได้อย่างสมำา่เสมอ 
ลดการพึง่พงิรายได้จากการให้บรกิารก่อสร้างเพยีงอย่างเดยีวจงึขยายธรุกจิ
ไปในกลุ่มสาธารณูปโภคและการลงทุน และSmart IoT Ecosystem โดย
การเข้าลงทนุในธรุกจิท่ีเกีย่วข้องทีม่โีอกาสเตบิโตในระยะยาว และนำามา
ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ

ปี 2560 บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ 
จำากัด (“TRC-UT”) เพ่ือประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โครงการแรกคือ 
โครงการสัมปทานประปาจากองค์การบริหารส่วนตำาบลตาสิทธิ์ อำาเภอ
ปลวกแดง จงัหวัดระยอง ซึง่ก่อสร้างแล้วเสรจ็และเริม่ประกอบการในเชิง
พาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561 

ปี 2560 บริษัท สหการวศิวกร จำากดั (“SKW”) เป็นบรษิทัย่อยของ 
TRC ร่วมกบั บรษิทั หวัหยวน อนิโนเวทฟี ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั (ฮ่องกง)  

พันธมิตรจากประเทศจีน จัดต้ังบริษัทย่อยชื่อ 
บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส ์ จำากัด (SHC)  
ด้วยทนุจดทะเบยีน 40 ล้านบาท เพือ่ประกอบ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์ 
โดย SHC เป็นผูร้บัเหมาช่วงรบังานก่อสร้างต่อ
จาก SKW

ปี 2562 บริษัทฯลงนามในสัญญาร่วม
ลงทุนกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด 
(มหาชน) และร ่วมกันจัดตั้งบริษัท แอท  
เอนเนอจ ีโซลชูัน่ จำากดั (“AT”) เพือ่ดำาเนนิธรุกจิ
จัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่
โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจโรงไฟฟ้า 

ปี 2563 บริษัทฯลงนามในสัญญา 
ร่วมลงทุนบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จำากัด เพื่อดำาเนินธุรกิจธุรกิจ Smart 
IoT Ecosystem ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท โอลีฟ 
เทคโนโลยี จำากัด (“OLIVE”) ดำาเนินการให้
บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม 
วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการประมวลผล
ข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อมาในช่วงปลาย
ปี OLIVE จัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ชื่อ บริษัท 
มหัท  จำ ากั ด  ( “MAHAT” )  เพื่ อ รองรับ 
การดำาเนินธุรกิจผลิต จำาหน่าย ให้บริการด้าน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การพฒันาแพลตฟอร์ม

ลักษณะธุรกิจและบริการ
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ณ ปัจจบัุน กลุม่บรษิทัทอีาร์ซี ประกอบด้วย 
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และการร่วมค้า 
รวมทัง้สิน้ 16 นิตบิคุคล (ตามรายละเอยีดหวัข้อ 
ข้อมูลท่ัวไปและข้อมลูสำาคญัอืน่) ประกอบธรุกจิ
ในกลุ่มธุรกิจ 3 ประเภท ดังนี้

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

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

กลุ่มบริษัทให้บริการงานก่อสร้างต่างๆ ดังนี้

งานก่อสร้างและออกแบบทางวิศวกรรม
งานวางระบบท่อ

บริษัทฯ ให้บริการงานวางระบบท่อ
หลายประเภท เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิท่อนำา้ 
ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นต้น  โดยบริษัทฯ มี
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญงานวางระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาตเิป็นอย่างมาก ลกัษณะงาน
ประกอบไปด้วยงานวางท่อก๊าซ งานก่อสร้าง
สถานีควบคุมแรงดันก๊าซ และงานก่อสร้าง
สถานีวดัปรมิาตรก๊าซ เป็นต้น บรษิทัฯ มทีมีงาน
วิศวกรท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบ
ท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว 
รวมถึงงานวางท่อระบบท่อก๊าซข้ามจังหวัด 
หรือ Provincial Gas Pipeline  ในปี 2558 
บริษัทฯ ได้รับงานโครงการ 1st Transmission 
Pipeline Life Extension Project 28” Recoating 
Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการขยาย
อายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้น
ที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 น้ิว ด้วย
การขุดเปิดหน้าดินแล้วลอกวัสดุที่หุ้มท่อเดิม
และทำาการเคลือบท่อใหม่ เพื่อให้มีอายุ
การใช้งานทีย่าวนานข้ึน และมต้ีนทนุทีน้่อยกว่า
การก่อสร้างวางท่อใหม่

งานก่อสร้างและออกแบบวิศวกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและ
ปิโตรเคมีแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหา
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตัง้เครือ่งจกัร กลุ่มลกูค้า
ได้แก่ กลุม่บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำากดั (มหาชน) เช่น บรษิทั บางจาก 
ไบโอฟูเอล จำากัด กลุ่มบริษัท ปตท. เช่น บริษัท ปตท. นำ้ามันและ
การค้าปลีก จำากัด บริษัทไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)  บริษัท ทรานส์ ไทย-
มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำากัด เป็นต้น   

งานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐานสาธารณปูโภคและงานก่อสร้างทัว่ไป

บรษิทั สหการวศิวกร จำากดั (บรษิทัย่อย) เดิมช่ือ บริษทั สหวิศวกรรม 
ยไูนเตด็เอน็จเินยีริง่ส์ จำากดั ก่อตัง้ในปี 2497 ด้วยทนุจดทะเบยีน 500,000 
บาท โดยผูก่้อตัง้คอื นายประเทอืง คำาประกอบ เพือ่ประกอบธรุกจิรับเหมา
ก่อสร้าง  ธุรกิจดำาเนินการมาได้ด้วยดีและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
จนกระทั่งปี 2540 SKW เริ่มประสบปัญหาทางการเงิน ทาง SKW 
พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนในที่สุดปี 2543 SKW ได้ตัดสินใจเข้าสู่
แผนฟื้นฟูกิจการและดำาเนินการฟื้นฟูกิจการตามแผนเป็นผลสำาเร็จ และ
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของ SKW ในเดือน
มีนาคม 2547   

ในเดอืนเมษายน 2550 ผูถ้อืหุน้เดมิของ SKW ได้ทำารายการแลกหุน้
กับบริษัทฯ ทำาให้ SKW กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาส 
2 ปี 2550 เป็นต้นมา ปัจจุบัน SKW มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำาระ
แล้ว 500 ล้านบาท

SKW เป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูร้บัเหมากบัหน่วย
ราชการหลายแห่ง อาทิ เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง 
การไฟฟ้านครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดย SKW ได้
รบัการจดัช้ันจากหน่วยงานราชการให้เป็นผูร้บัเหมาทีส่ามารถเข้ารบังาน
แบบไม่จำากัดวงเงินสำาหรับการเข้าร่วมประมูลงาน ประเภทงานอาคาร 
งานก่อสร้างงานทางและงานสะพานพิเศษ
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จากประสบการณ์ทีส่ะสมมายาวนานทำาให้ SKW มคีวามชำานาญ
ด้านการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา ผลงานส่วนใหญ่เป็น 
การก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้าง
อาคาร เป็นต้น กลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 
อย่างไรก็ตามนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแล้ว SKW ยังได้
ขยายการบริการไปยังการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลังงานและ
ปิโตรเคมี และงานติดตั้งเครื่องจักร ผลงานที่ผ่านมาอาทิ เช่น โรงงาน
ผลิตเอธานอลจากมันสำาปะหลังจากบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำากัด 
มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท งานจัดหา ติดต้ัง ทดสอบระบบเครื่องจักร
และอปุกรณ์การผลติบหุรีด้่านกระบวนการผลติยาเส้นพอง (M-01/2) จาก
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 834.14 ล้านบาท

SKW ให ้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพและ
กระบวนการดำาเนินงานภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยเริ่มจากปี 2552 
SKW ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 
และมุ ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ด้านคุณภาพ สิง่แวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภยั จนในปี 2560 
SKW ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 140001:2015 และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จาก SGS 
(Thailand) Co,.Ltd.

ธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน

บริษัทฯ มีเป ้าหมายในการสร้างรายได้ที่ ม่ันคงและย่ังยืน
จึงกำาหนดให้มีธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน เพื่อลดการพึ่งพิงจาก
รายได้จากการบริการก่อสร้างที่เป็นรายได้หลักของธุรกิจ นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังเห็นถึงการได้รับโอกาสการให้บริการก่อสร้างจากโครงการ
สาธารณปูโภคหรอืโครงการลงทนุนัน้ด้วย โดยบรษิทัฯจะพจิารณาลงทนุ
ในธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิเดมิของบรษิทัฯ อาทเิช่น ธรุกจิสาธารณปูโภค
ขั้นพื้นฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน ดังนี้

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสจากการท่ีรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนัก
ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายัง
พื้นที่ EEC ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและความต้องการสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้
ลงทุนในกิจการผลิตและจำาหน่ายนำ้าประปา
ชุมชนตำาบลตาสิทธิ์ อำาเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง โดยจัดตัง้บรษัิทย่อย ชือ่ บริษทั ทอีาร์ซี 
ยูทิลิตี้ จำากัด ซึ่งประกอบการในเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561   

ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ได้รับสัมปทาน
กับภาครัฐ

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการเหมืองแร่
โพแทชที่อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยเข้าถือหุ้นจำานวนร้อยละ 25.13 ในบริษัท 
อาเซยีนโปแตชชยัภมิู จำากดั (มหาชน) (“APOT”) 
โดยผ่านบริษัทย่อยท่ีต่างประเทศ  เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 APOT ได้รับอนุมัติประทาน
บตัรทำาเหมืองแร่ใต้ดินจากกระทรวงอตุสาหกรรม 
อายุประทานบัตร 25 ปี โดยมีเป้าหมายกำาลัง
ผลติแร่โพแทชเพือ่ใช้ในการผลติปุย๋โพแทสเซยีม 
1.235 ล้านตันต่อปี เพ่ือลดการพึ่งพิงการนำา
เข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตนัต่อปี  สำาหรบัผลผลติ
ส ่วนเกินที่ เหลือจะทำาการส ่งออกไปขาย 
ต่างประเทศเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นและ 
คุ้มค่ากับการลงทุน

ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ดำาเนินธุรกิจ
ด้านพลังงาน

บริษัทฯ ทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท 
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) แล้วจัด
ตัง้ AT ด้วยทนุจดทะเบยีน 200 ล้านบาท แต่ละ
ฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพ่ือ
ประกอบธุรกิจจัดหาและให ้บริการด ้าน
สาธารณปูโภคให้แก่โรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไป 
และธรุกจิโรงไฟฟ้า ได้แก่ การผลติและจำาหน่าย 
ไอนำ้ า  ไฟฟ ้า และนำ้ าใช ้สำาหรับโรงงาน
อตุสาหกรรม เป็นต้น บรษิทัฯ ฯ เหน็ว่าการเข้า
ร่วมทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
เนื่องจากผู ้ร ่วมทุนมีความเช่ียวชาญและ
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ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการก่อสร้าง
อย่างครบวงจร การจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และ
การให้บริการออกแบบและซ่อมบำารงุ เครือ่งจักร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค 
และยงัทำาให้สามารถขยายฐานลกูค้าได้เพิม่ข้ึน

ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem

เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหน่ึงที่สำาคัญใน
การขบัเคลือ่นกระบวนการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ความมั่นคงปลอดภัย และพัฒนาสังคม ทั้งใน
ภาครฐัและภาคอุตสาหกรรมและภาคผูบ้รโิภค 
ปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยเีครอืข่าย

ความเร็วสูงการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีและมีความครอบคลุมทั่ว
ประเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน Big data analytics ทำาให้เพิ่มความ
สามารถในการแข่งขนัในด้านความรวดเรว็ แม่นยำา ให้ข้อมลูทีท่นัต่อการ
ตัดสินใจและทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯเห็นว่าการ
ลงทนุธรุกจิ Smart IoT Ecosystem มโีอกาสเตบิโตอย่างมาก  ในปี 2563 
บริษัทฯ ทำาสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมช่ัน เซอร์วิส 
จำากัด แล้วจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ดำาเนิน
การให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจน
บรกิารจดัการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อมาในช่วงปลาย
ปี OLIVE จัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ชื่อ บริษัท มหัท จำากัด (“MAHAT”) 
เพื่อรองรับการดำาเนินธุรกิจผลิต จำาหน่าย ให้บริการด้านการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม
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การตลาดและการแข่งขัน

 1.1 การตลาด

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 กำาลังเผชิญกับภาวะถดถอย
สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้หลายประเทศต้องล็อกดาวน์ 
และชะลอกจิกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถงึประเทศไทยกไ็ด้รบัผลกระทบกบั
เศรษฐกจิชะลอตวัอย่างต่อเนือ่งด้วยเช่นกนั ในส่วนภาคธรุกจิก่อสร้างนัน้
ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์คร้ังน้ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้งจาก
การทบทวนและชะลอแผนการลงทนุเนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์
ทางด้านเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั การจำากดัการเดนิทาง การปิดประเทศ เพ่ือ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ต้อง
ชะลอหรือหยุดชะงักลง เส้นทางห่วงโซ่อุปทานที่ขาดตอนเนื่องจาก
การลอ็กดาวน์ ส่งผลต่อการเข้าถงึวสัดุก่อสร้างและแรงงาน และยิง่ช่วยเร่ง
ให้ภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมนี้ดูซบเซา ภาครัฐและภาคเอกชน
ก็มีนโยบายใช้เงินงบประมาณอย่างรัดกุม

สถานการณ์โรคระบาดยังส ่งผลให้อุตสาหกรรมหันมาให  ้
ความสำาคัญกับความปลอดภัยในการทำางานมากขึ้น บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างจึงต้องใช้มาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการสลับกะทำางาน การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการฆ่าเชื้อโรค
ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 และส่งเสริมสุขลักษณะการดำารงชีพของลูกจ้าง และต้องให้
ความใส่ใจในเรื่องของการขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง จากการจำากัด
จำานวนแรงงานทีท่ำางานในพืน้ทีก่่อสร้างในแต่ละกะ รวมถึงการจดัหาวสัดุ
ที่อาจต้องใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ทางการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด

สำาหรับประเทศไทย แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 แต่แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมการก่อสร้างในปี 2564-2566 
มลูค่าการลงทนุก่อสร้างโดยรวมมแีนวโน้มขยายตวั ปัจจยัขบัเคลือ่นหลกั
มาจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการกระตุ้น
เศรษฐกจิหลงัวกิฤตโควดิ-19 โดยเฉพาะโครงการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะเหนี่ยวนำาการลงทุนก่อสร้าง
ภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม

การลงทุนก่อสร้างภาครัฐคาดว่าจะ
ขยายตวั 6.0-6.5 % ในปี 2564 และ 6.5-7.0 % 
ในปี 2565-2566 จากโครงการก่อสร ้าง 
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ EEC ซึ่งคาดว่า
จะเริ่มทยอยก่อสร้างในปี 2564 ประกอบด้วย 
(1) โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่ม 3 สนามบนิ 
(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) โดยเฟสแรก
จะเริ่มในช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา (2) โครงการ
พัฒนาท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบังเฟส 3 
โดยเริม่ก่อสร้างส่วนต่อขยายหลังจากถมทะเล 
และ (3) โครงการสนามบินอู่ตะเภาที่จะเริ่ม
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ นอกจากนี้
ยงัมโีครงการใหม่ในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ได้แก่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูง (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) 
โครงการรถไฟฟ้าสีส้มตะวันตก (บางขุนนนท์-
ศูนย์วัฒนธรรมฯ) และสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-
ราษฎร์บูรณะ) รวมถึงโครงการต่อเนื่องอื่นๆ 
เช่น โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและ
รถไฟทางคู่ เป็นต้น

 1.2 การแข่งขัน

ผู ้ รับ เหมาก ่อสร ้างรายใหญ ่และ
ขนาดกลางมกัจะได้เปรยีบในการรับงานภาครฐั 
โดยเฉพาะโครงสร ้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
เนื่องจากมีประสบการณ์ ความชำานาญเฉพาะ
ด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการพัฒนา
เทคนคิและเทคโนโลยใีนงานก่อสร้างอย่างต่อเนือ่ง 
ส่วนผูร้บัเหมาขนาดเลก็จะมโีอกาสรบังานภาครฐั
ในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง ในขณะที่งาน
ก่อสร้างของภาคเอกชนจะประกอบไปด้วย 
งานก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย งานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม งานก่อสร้างพาณิชยกรรม และ
อื่นๆ เช่น โรงแรม และโรงพยาบาล เป็นต้น 
ซ่ึงงานก่อสร้างภาคเอกชนมักผันแปรตาม
ความเชือ่มัน่ในการลงทนุซึง่ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั 
ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบาย
กระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ  เป็นต้น
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 ก. การทำาตลาดของผลิตภัณฑ์
  และบริการที่สำาคัญ

 • นโยบายการตลาดในปี 2563 

1. คัดเลือกงาน และโครงการ
ท่ีสอดคล ้องเหมาะสมกับ
วิสัยทัศน์ และความสามารถ
ของบุคคลากร

2. สรรหาพันธมิตรเพื่อเสริม
สร้างความพร้อมในการเข้า
ร่วมเสนองาน

3. พฒันาระบบของการจดัซือ้จดั
จ ้างของบริษัทฯ อย่างต่อ
เนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันด้านราคา

4. กระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ลูกค้าหลัก และสรรหาลูกค้า
รายใหม่

 • คู่แข่งในภาพรวม

กลุม่ผูร้บัเหมาก่อสร้างรายใหญ่มรีายได้
แนวโน้มขยายตัวดีจากความได้เปรียบด้าน
เงินลงทุนและมีความเชื่อมโยงธุรกิจตลอด
ห่วงโซ่อปุทาน รวมถงึการบริหารจัดการความเสีย่ง
และการใช้เทคโนโลยเีพือ่ลดต้นทนุการก่อสร้าง 
ขณะที่รายได้ของกลุ ่มผู ้ รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดกลางและขนาดเล็กมีแนวโน้มฟื ้นตัว
ในกรอบจำากัด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูง
จากความไม่แน่นอนของปริมาณงานก่อสร้าง
และการรับจ้างเหมาช่วง นอกจากนี้ยังเผชิญ
กับการแข่งขันท่ีสูง เพราะผู้รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดกลางขนาดเล็กในประเทศมีจำานวนมาก 
และส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างแบบด้ังเดิม
ที่พึ่งแรงงานไม่มีทักษะมากกว่าเครื่องจักร 
ทำาให้งานในมือมีจำากดัและอาจส่งผลต่อปัญหา
การขาดสภาพคล่องทางการเงนิในกรณทีีภ่าวะ
ตลาดแรงงานตึงตัว 

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
ก่อสร้างของไทยอาจมีผลชัดเจนข้ึนในช่วงปี 
2564-2565 ท่ีการลงทุนโครงการภาครฐัขยายตวั
สูงและงานก่อสร้างภาคเอกชนทยอยเติบโต
เพิม่ขึน้เช่นกนั ซึง่อาจนำาไปสูก่ารแย่งชงิแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานทีม่ทัีกษะความชำานาญ และ
การที ่พรก.แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เริม่ต้น

บังคับใช้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 และหากนายจ้างไม่ขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าว
ส่วนหนึง่ของภาคก่อสร้างในระยะ 3 ปีข้างหน้าลดลง เนือ่งจากโครงสร้าง
การจ้างแรงงานในภาคก่อสร้างที่ผ่านมาเป็นแรงงานต่างด้าวกว่าร้อยละ 
50 และส่วนมากเป็นแรงงานที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำางาน อีกทั้ง
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ไม่สามารถนำาแรงงาน
ต่างด้าวเข้าประเทศได้

งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะ
ผูว่้าจ้างงาน คอื งานก่อสร้างของภาครฐัและงานก่อสร้างของภาคเอกชน 
และหากแบ่งตามลักษณะของผู้รับจ้างอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
ผูร้บัเหมาก่อสร้างภายในประเทศ และผูร้บัเหมาก่อสร้างจากต่างประเทศ 
กลุ่มผู้รับเหมาในประเทศจะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
(รายได้ต่อปีมากกว่า 5,000 ล้านบาท) ผู้ประกอบการขนาดกลาง (รายได้
ต่อปี 1,000-5,000 ล้านบาท)  ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (รายได้ต่อปี 
ตำ่ากว่า 1,000 ล้านบาท) 

กลุ ่มบริษัทฯ (TRC) เป็นกลุ ่มผู ้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
ขนาดกลาง จึงมีจำานวนคู่แข่งขันจำานวนมากราย ประกอบกับในปี 2563 
เจ้าของโครงการที่บริษัทฯ ได้ร่วมเข้าประมูลต่างได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และชะลอแผนการลงทุนออกไป ทำาให้
บรษิทัฯ พลาดโอกาสทีจ่ะได้รบังานโครงการเหล่านัน้ นอกจากนัน้ ด้วยเหตุ
ที่จำานวนโครงการมีน้อยลงทำาให้การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรงข้ึน
อย่างมีนัยสำาคัญ

 • ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์

ฐานลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ จะอยูใ่นกลุม่เอกชนผูป้ระกอบการ
ทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีการจัดจ้างทั้งในลักษณะของ
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและในลักษณะของการประกวดราคา 
บริษัทฯ จึงพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เริ่มจากงานออกแบบด้าน
วศิวกรรม งานจดัหาวสัด ุงานก่อสร้าง การทดสอบเดนิระบบ และการซ่อม
บำารุงต่างๆ 

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธา กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ภาครฐัซึง่มกีารจดัจ้างในลกัษณะของการประกวดราคาเป็นหลกั ส่วนใหญ่
จะใช้รูปแบบการให้บริการงานจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และการก่อสร้าง
เป็นหลัก 



43

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

43

บริษัท	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และบริหารสัญญาเพื่อการส่งมอบผลงานท่ีสมบูรณ์ ภายใต้การรับรอง
มาตรฐานระดับสากล 

- ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
- ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ 
- ISO 45001 มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและ 

  ความปลอดภัย 

เนือ่งจากในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตัง้แต่เริม่โครงการไปจนถงึ
การส่งมอบงานเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์มักจะใช้เวลาเฉลี่ยในแต่ละโครงการ 
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ทำาให้ต้องมีการประสานงานใกล้ชิดเป็นระยะ
เวลายาวนานกับเจ้าของโครงการซึ่งถือเป็นลูกค้า ดังนั้น ความสัมพันธ์
ที่มีต่อลูกค้าจะเป็นไปในลักษณะผู้ร่วมงานในทีมเดียวกันร่วมผลักดัน
สู่ผลสำาเร็จของโครงการร่วมกัน ซ่ึงถือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและสร้าง
สายสมัพนัธ์ได้ต่อเนือ่ง ทัง้นี ้บรษิทัฯ คาดหมายให้เกดิการเรยีกใช้บรกิารซำา้ 
หรือมีการแนะนำาบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำา
เสนอบริการในอนาคต

 • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะ
ผู้ว่าจ้างงาน คือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐซ่ึงรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้า
ภาคเอกชน ในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบทกรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมภิาค และการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ซึง่ลูกค้ากลุ่มนีจ้ะพจิารณา
การเข้าร่วมเป็นคู่ค้าด้วยการกำาหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู้รับเหมาท่ีผ่าน
คุณสมบัติสามารถข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าจึงจะสามารถเข้าประมูลงานได้ 
โดยเกณฑ์คณุสมบตัพิจิารณาจากจำานวนเครือ่งจักรอปุกรณ์ทีม่อียู ่รวมถงึ
ผลงานและความสามารถในอดีต สำาหรับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนนั้น
มีทั้งการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าโดยการขึ้นทะเบียนคู่ค้า และ
พิจารณาจากผลงานของบริษัทฯ จากคำาแนะนำาที่มีการบอกต่อกันมา
ในกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เช่น กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์เปอร์เรชั่น 
จำากัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้าภาคตะวันออก 
จำากัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เป็นต้น

 • บริการที่สำาคัญการนำาเสนอ 
  งานและการประมูลงาน

การให้บริการธุรกิจหลักของ TRC นั้น 
เน้นงานออกแบบและรบัเหมาก่อสร้างงานวาง
ระบบท่อ 

งานรับ เหมาก ่อสร ้ า ง โรงงานใน
อตุสาหกรรมพลงังานและปิโตรเคม ีกลุม่ลกูค้า
ส่วนใหญ่จงึเป็นภาคเอกชน ซึง่มกีารจดัจ้างทัง้
ในลกัษณะของการคดัเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
และในลักษณะของการประกวดราคา ทาง 
บริษัทฯ จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการ
ก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน เริ่มจาก
งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์ งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบ 
จนครอบคลุมถึงงานซ่อมบำารุง (Lump sum /
Turnkey, EPCC)

ในขณะท่ีการให้บริการธุรกิจหลักของ
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด (SKW) นั้น เน้น
งานรับเหมาก่อสร้างงานโยธา กลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่จึงเป็นภาครฐั ซึง่มกีารจดัจ้างในลกัษณะ
ของการประกวดราคาเป็นหลกั ส่วนใหญ่จะใช้
รูปแบบการให้บริการงานจัดหาเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการก่อสร้างเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป็นหลัก และบริหารสัญญาเพื่อการส่ง
มอบผลงานที่สมบูรณ์

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ต้อง
ติดต่อและเข้าหาลูกค้าโดยตรง สายงานการ
ตลาดและสายงานปฏิบัติงานโครงการ เป็น
ผู ้รับผิดชอบและดูแลในการพัฒนาความ
สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมุ่งขยาย
โอกาส

ในการเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ 
และพัฒนาโครงการลงทุน บริษัทฯ จึงกำาหนด
ให ้มีการจัดทำาแผนงานประจำาป ี รวมถึง
กำาหนดกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน โดยมีการติดตามข้อมูล
ข ่าวสารแผนการลงทุน หรืองานประมูล
ของลูกค้าอย่างสมำ่าเสมอ มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานขึ้นทะเบียนเป็นคู ่ค้ากับลูกค้า
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กลุ ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ข้ึนทะเบียนคู่ค้า
กับลูกค้าสะสมรวมทั้งสิ้น 18 ราย โดยเป็น
ภาคเอกชนทั้งหมด ในปี 2563 บริษัทฯได้ขึ้น
ทะเบียนคู่ค้ากับลูกค้าเอกชนรายใหม่เพ่ิมเติม
อีกจำานวน 4 ราย เพื่อรักษาและเพ่ิมโอกาส
ในการประมูลงาน

ในส่วนของบรษิทั สหการวศิวกร จำากดั 
(SKW) ได้ขึ้นทะเบียนคู ่ค้ากับลูกค้าสะสม
รวมทัง้สิน้ 13 ราย แบ่งเป็นลกูค้าภาครฐั 6 ราย 
และภาคเอกชน 7 ราย และในปี 2563 ได้
ดำาเนินการในเรื่องการต่อการขึ้นทะเบียน
ของทุกราย เพื่อรักษาโอกาสในการประมูล
รับงานกับลูกค้าต่อไป

ท้ัง น้ีสัดส ่วนในการให ้บริการของ
กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 ยังคงให้บริการเฉพาะ
โครงการในประเทศไทย เน่ืองจากมีโครงการ
ที่จะต ้องนำาส ่งเจ ้าของโครงการอยู ่ เต็ม
ความสามารถในการรับงานได้ในขณะนี้

 ข.  สภาพการแข่งขัน

 • สภาพการแข่งขันของธุรกิจ 
  ก่อสร้างในปี 2563

ในปี 2563 ธรุกจิก่อสร้างงานวางระบบ
ท่อมีการแนวโน้มลดลง เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิ
และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให ้
มกีารแข่งขนัสงูขึน้ โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซ
ธรรมชาต ิสาเหตจุากการปรบัลดแผนการลงทนุ 

ในธุรกิจนำ้ามันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) ผูส้ำารวจและผลติก๊าซธรรมชาตริายใหญ่ ประกอบกบัการเข้ามา
ของคู่แข่งขันจากต่างประเทศอีกหลายราย กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวโดย
การหนัมาพฒันาธุรกจิก่อสร้างอืน่ๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบคลงั
สินค้าอัจฉริยะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน การก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและกลุ่มพลังงานทดแทน เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้
ชดเชยให้กับรายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ส่วนการแข่งขนัของงานก่อสร้างโรงงานอตุสาหกรรม งานก่อสร้าง
โยธา และระบบสาธารณปูโภคนัน้ มอีปุสงค์ขยายตวัเพิม่ขึน้จากการลงทนุ
เมกะโปรเจกต์ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และแผนการ
ลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจำาปี แต่
อัตราการเติบโตตำ่ากว่าประมาณการส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างภาค
เอกชนชะลอตัวตามมา อีกทั้งความสามารถในการทำากำาไรจากงาน
ก่อสร้างยงัมแีนวโน้มลดลงต่อเนือ่งซึง่มาจากปัญหาขาดแคลนแรงงานทัง้
ด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิง แรงงานที่มีทักษะความ
ชำานาญ ประกอบกับราคานำ้ามัน และราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูง
ขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงปรับตัวด้วยการใช้นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดแีละ/หรอืเป็น Partner กบัคูค้่าต่างๆ ทัง้ผูจ้ดัจำาหน่ายวสัดกุ่อสร้าง และ
ผู ้รับเหมาช่วง รวมไปถึงบริษัทคู ่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรม และงานก่อสร้างโยธา เป็นต้น
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โครงการสำาคัญที่ดำาเนินการ
ในปี 2563

 • งานทางด้านอุตสาหกรรม 
  ปิโตรเคมี 

จากการที่บริษัท ไทยออยล์ จำากัด 
(มหาชน) ได้เริ่มลงทุนโครงการ CFP หรือ 
Clean Fuel Project มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท 
มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีความก้าวหน้าของงาน
มาเป็นลำาดบั บรษิทัฯ ได้มโีอกาสรบังานบางส่วน
จากผู้รับเหมาหลักของโครงการดังกล่าว ดังนี้

■ Piping Spool Fabrication 
Works ขอบเขตของงาน
ประกอบด้วย งานตัดและ
เชื่อมเหล็กตามแบบ ซ่ึงมี
ปริมาณงานโดยประมาณ
ที่ 300,000 DB 

■ Civil and Structural Works 
ขอบเขตของงานประกอบด้วย 
งานก ่อสร ้างฐานรากเพื่อ
รองรับการติดตั้งงานเดินท่อ 
ถังเก็บผลิตภัณฑ์ และฐาน
ที่ตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 

■ Fabrication and Construction 
of New Storage Tanks 
ขอบเขตของงานประกอบด้วย 
การก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ 
(Storage Tanks) จำานวน 15 
ถัง ซ่ึงจะต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเดิม 
(Brown Field) และพื้นที่ใหม่ 
(Green Field)

■ HDPE Pipe Line Package for 
New Bang Phra Raw Water 
Line โครงการนี้ บริษัทฯ เป็น
ผู ้รับสัญญาตรงจาก บริษัท 
ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
ขอบเขตของงานประกอบด้วย 
การเดินท่อ HDPE ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร 
ความยาวประมาณ 15 กโิลเมตร 
โดยใช้วิธีการก่อสร้างแบบขุด
เปิดพืน้ดิน ดนัท่อลอด (HDO) 
ดนัท่อ (Pipe jacking) และเดนิ
ท่อเหนือพื้นดิน

 • งานทางด้านสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างทั่วไป

■ งานโครงการก่อสร้างบรูณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยง
ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สายบ้านไม้เสียบ 
- พัทลุง ของ สำานักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง 
ขอบเขตของงานประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนปูยาง
แอสฟัลท์ ขนาด 4 เลน ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร 
และมีสะพานความยาว 50 เมตร จำานวน 2 สะพาน และ
สะพานความยาว 15 เมตร จำานวน 1 สะพาน ซึ่งจะมี
ระยะเวลาก่อสร้างจนถึงส่งมอบโครงการในปี 2566  

■ งานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สาย
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) 
ช่วงพระประแดง - บางแค ของ สำานักก่อสร้างทางที่ 1 
กรมทางหลวง ขอบเขตของงานประกอบด้วย งานก่อสร้าง
ถนนปูยางแอสฟัลท์ ขนาด 6 เลน ระยะทางประมาณ 
6.5 กิโลเมตร คาดว่าจะส่งมอบโครงการได้ในปี 2565

■ โครงการออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ของ บริษัท ปตท.นำ้ามันและการค้า
ปลีก จำากัด (มหาชน) ขอบเขตของงานประกอบด้วย 
การก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าขนาดพืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ 
14,500 ตารางเมตร ขนาดของอาคารคลังสินค้า กว้าง 
85 เมตร ยาว 126.50 เมตร สูง 46 เมตร พร้อมติดตั้ง
ระบบเกบ็จ่ายสนิค้าอัตโนมตั ิโครงการนีเ้ป็นงานก่อสร้าง
คลังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ และร่วมดำาเนินงานกับ
ผู้ชำานาญการในการออกแบบและติดตั้งระบบเก็บจ่าย
สินค้าอัตโนมัติ (Auto Motion Works Co., Ltd) คาดว่า
จะส่งมอบโครงการได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2564

■ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปว่ยนอก ผูป้่วยใน หอ้งคลอด 
ห้องผ่าตัด และ ICU พื้นที่ใช้สอยประมาณ 28,176 
ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชท่าบ่อ ตำาบล
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ในช่วงปี 2563 ได้เริ่มงาน
ปรบัปรงุพืน้ที ่ตอกเสาเขม็ และงานฐานราก ไปแล้วเป็น
ส่วนใหญ่  อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด-
19 ในช่วงต้นปีมีการระงบักจิกรรมการก่อสร้างทีส่ถานที่
ก่อสร้างไปช่ัวระยะหนึ่ง ตามแผนงานเดิมจะมีการส่ง
มอบโครงการในช่วงปลายปี 2565
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • วัตถุดิบและวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

ในกรณีที่เป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเชื่อม 
เป็นต้น จะจัดซื้อจากภายในประเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบราคาและ
คุณภาพของสินค้าจากหลายตัวแทนจำาหน่าย รวมไปถึงการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้จำาหน่ายเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างของบริษัทฯ โดยมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทน
จำาหน่าย และภายหลังการคัดเลือกจะมีการติดตามผล เช่น ตรวจสอบ
คุณภาพและความถูกต้องของสินค้า การยืนยันราคา ระยะเวลาการจัด
ส่ง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าและบริการที่บริษัทฯ ได้รับ
อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงที่เป็นไปตามที่สั่งซื้อ 

ส่วนกรณีวัสดุก่อสร้างที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ท่อ หรือ วาล์ว 
ทีต้่องมกีารกำาหนดคณุสมบตัใิห้เหมาะสมเฉพาะงาน คณุสมบตันิัน้จะถกู
กำาหนดโดยวิศวกรผู้ออกแบบ และ/หรือเจ้าของโครงการ บริษัทฯอาจมี
ความจำาเป็นต้องจัดซือ้จากต่างประเทศ ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบของตวัแทน
จำาหน่ายหรือผู้ผลิตเองโดยตรง โดยท่ัวไปแล้วเจ้าของโครงการจะมีการ
กำาหนดรายละเอียดของวัสดุให้สามารถเลือกได้จากหลายบริษัทผู ้
จำาหน่าย ทางบริษัทฯ จะคำานึงถึงมาตรฐานทางวิศวกรรมที่เหมาะสมใน
การนำามาใช้งาน รวมไปถงึการตรวจสอบบรกิารของตวัแทนจำาหน่ายหรอื
ผู้ผลิต ในแง่ของการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย หลังจากคัดเลือก
ในเบือ้งต้นตามหลกัเกณฑ์ของการจดัซือ้ของบรษิทัฯ แล้ว จงึต่อรองและ
ยนืยนัราคาจากตวัแทนจำาหน่ายหรอืผูผ้ลติก่อนทีจ่ะออกใบส่ังซือ้ไปยงัผู้
จดัจำาหน่ายทีค่ดัเลอืกแล้วว่ามคีวามเหมาะสม ภายหลงัการจดัซือ้และส่ง
มอบเสร็จสิน้ บรษิทัฯ ยงัตดิตามคุณภาพของสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ดงักล่าว
อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถรับรองคุณภาพของตัวสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ผลิตและเก็บไว้เป็นข้อมูล
สำาหรบัประกอบการพจิารณาและคดัเลอืกตวัแทนจำาหน่ายและผูผ้ลติใน
ครั้งต่อๆ ไป

 • เครื่องจักรและอุปกรณ์

ในส่วนของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ทาง 
บรษิทัฯ มีนโยบายทีจ่ะมีเครือ่งจกัรหลักๆ และ
อุปกรณ์เป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการดำาเนิน
งานก่อสร้างพื้นฐาน สำาหรับเครื่องจักรและ 
อุปกรณ์อื่นๆที่จำาเป็นต่องานก่อสร้าง ทาง 
บริษัทฯ จะใช้วิธีการเช่าเพื่อนำามาใช้ในแต่ละ
โครงการ นอกจากนี้ทาง SKW มีเครื่องจักร
และอุปกรณ์สำาหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก 
รถขุด หรือรถแทรกเตอร์ ซึ่งสามารถนำามาใช้
งานร่วมกัน ทำาให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ ์
ลงได้

 • ผู้รับเหมาช่วง

ในการจดัจ้างผูร้บัเหมาช่วงสำาหรบังาน
บางส่วน บรษิทัฯ จะพจิารณาจากศักยภาพของ
ผูร้บัเหมาช่วงในแง่ของความน่าเชือ่ถอืทางการ
เงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้อมของ
บุคลากร รวมถึงไปถึงเครื่องมือและเครื่องจักร
ว่ามีความเหมาะสมต่อลักษณะงานหรือไม่  
โดยบรษิทัฯ จะมนีโยบายทีจ่ะกำาหนดรายละเอยีด
ในการจัดจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่
บริษัทฯ ทำากับลูกค้า (Back-to-back) เช่น ใน
เรื่องการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพงาน 
การตรวจรับงาน และการรับประกันผลงาน 
เป็นต้น
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บริษัท	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)

สินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธิ์ มูลค่าสุทธิ* 
(ล้านบาท)

มูลค่าของหลัก
ประกันที่นำาไปคำ้า

ประกัน
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน 
 

เป็นเจ้าของ 142.06 100.31 จดจำานองเพื่อเป็น
หลักประกันการใช้วงสิน
เชื่อต่อสถาบันการเงิน
ในวงเงิน 1,100 ล้านบาท

2. อาคาร เป็นเจ้าของ 283.85 ไม่มี

3. เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นเจ้าของ/ เช่าซื้อ 107.24 ไม่มี

4. เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ 

 สำานักงาน

เป็นเจ้าของ 7.19 ไม่มี

5. ยานพาหนะ1 เป็นเจ้าของ/ เช่าซื้อ 2.89 ไม่มี

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นเจ้าของ 75.13 ไม่มี

หมายเหตุ *มูลค่าสุทธิ คือ มูลค่าราคาทุนตามบัญชี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
 1. ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียานพาหนะ ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน มูลค่าสุทธิตามบัญชี  จ�านวน 2.29 ล้านบาท 
    สัญญาเช่าการเงินมีระยะเวลา 4 ปี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทนุในธรุกจิทีเ่กือ้หนนุและเอือ้ประโยชน์
ต่อการทำาธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม 
ที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจาก 
การลงทุนเป็นสำาคัญ ทั้งน้ี บริษัทฯ อาจจะมีการร่วมมือกับพันธมิตร 
หรือนักลงทุนรายอื่นในการร่วมกันทำาธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวรที่บริษัทฯและบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่า

เสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า จำานวน 618.36 ล้านบาท สินทรัพย์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บรษิทัฯ มกีารส่งตวัแทนเข้าบรหิารร่วม
กบัตวัแทนผูถ้อืหุน้หลกัตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพื่อร่วมในการตัดสินใจ และดำาเนินนโยบาย
ของบริษัทฯ นั้นๆ รวมทั้งการพิจารณาลงทุน
จะพจิารณาสดัส่วนการลงทนุและผลตอบแทน
ที่เหมาะสมเป็นสำาคัญ

สำาหรับมูลค่าเงินลงทุนของบริษัท และ
บริษัทย่อยแสดงอยู ่ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 15-17
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งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

โครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม
ตามงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ ลักษณะงาน 

มูลค่า
งานของ
บริษัทฯ

(ล้านบาท)

มูลค่างาน
ที่เหลือโดย
ประมาณ 
(ล้านบาท)

% ของ
งานที่ยัง

ไม่ได้
ส่งมอบ

ปีที่คาด
ว่าจะ

แล้วเสร็จ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

1. โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำาดิบ
 อ่างเก็บน้ำาคลองหลวง-ชลบุรี

ก่อสร้างท่อส่งน้ำา
และสถานีสูบน้ำา

1,833 1,110.43 60.58 2564

2. Fabrication and Construction of New  
 Storage Tanks 

สร้างถังเก็บสำารอง
น้ำามันดิบ

483.69 446.74 92.36 2565

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด

1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ  
 ระนอง

ก่อสร้างสะพานข้าม
แยก และงานไฟฟ้า

1,524.37 901.65 59.15 2564

2. โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
 เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก-
 อโศก

เปลี่ยนระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน

2,205.42 1,798.87 81.57 2565

3. โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำาริมถนน
 วิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง 
 กม.5+500.000-กม.10+700.00

พัฒนาระบบ
ระบายน้ำาบริเวณ
คูน้ำาตามแนวถนน
วิภาวดีรังสิต รวม
งานไฟฟ้าและ
งานประปา

697.07 449.32 64.46 2564

4. โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
 เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 4

เปลี่ยนระบบสาย
ไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน

517.76 512.22 98.93 2564

5. โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล
 ผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 ท่าบ่อ

ก่อสร้างอาคาร
ขนาด 10 ชั้น

691.44 664.55 96.11 2565

6. โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง 
 ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย
 บ.ไม้เสียบ - พัทลุง

ก่อสร้าง บูรณะถนน
และงานไฟฟ้า

831.18 818.55 98.48 2566

7. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข  
 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
 (ด้านตะวันตก)

ก่อสร้างถนน 480.36 469.51 97.74 2564

กิจการร่วมค้าสหไฮโดร พัทยา

รับเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำา

ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 

เขตเมืองพัทยา

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำา

580.37 580.37 100 2565



49

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บร�ษัท ทีอาร�ซ� 
คอนสตรัคชั่น จำกัด 

(มหาชน)

การร�วมค�า บร�ษัทร�วมบร�ษัทย�อย

99.99% บร�ษัท สหการว�ศวกร จำกัด

50% กิจการร�วมค�าสหไฮโดร พัทยา 

30% กิจการร�วมค�า ซ�โนเปค-ทีอาร�ซ�

51% บร�ษัท เอสเอช ครอสซ�่งส� จำกัด

50% กิจการร�วมค�า สหการอันเดอร�กราวน� 

50% บร�ษัท แอท เอนเนอจ� โซลูชั่น จำกัด

25.13% บร�ษัท อาเซ�ยนโปแตชชัยภูมิ 
จำกัด (มหาชน)

22.46%

2.67%

100% ทีอาร�ซ� อินเวสเม�นท� ลิมิเต็ท 

100% ทีอาร�ซ� อินเตอร�เนชั่นแนล ลิมิเต็ท

99.97% บร�ษัท ทีอาร�ซ� ยูทิลิตี้ จำกัด 

49.97% บร�ษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำกัด

59.98% บร�ษัท มหัท จำกัด

ธุร
กิจ

รับ
เห

มา
ก�อ

สร
�าง

ธุร
กิจ

สา
ธา

รณ
ูปโ

ภค
แล

ะก
าร

ลง
ทุน

ธุร
กิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ หรือ TRC”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 
โดยกลุ่มนายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ เพื่อประกอบธุรกิจ 
บริการก่อสร้างและติดต้ังระบบวิศวกรรมในงานวางระบบ
ท่อแก่บริษัทในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2548 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จำากัด และจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 โดยมีทุนจด 

จำานวน 154.50 ล้านบาท และทุนชำาระแล้ว 151 ล้านบาท 
หลังจากนั้นบริษัทฯได้ย้ายหลักทรัพย์ TRC  เข้าซ้ือ-ขาย 
ในกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ตลอดระยะเวลาดำาเนินธุรกิจ 
ที่ผ ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจจากเดิมที่เป็นเพียง 
ผู้รับเหมาก่อสร้างออกไปในธรุกิจที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นกลุ ่มบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม 
ต่างๆ

หมายเหต ุ บริษัทย่อย 2 แห่งท่ีสาธารณรัฐสุลต่านโอมานและกิจการร่วมค้า 
แห่งหนึ่งอยู่ระหว่างชำาระบัญชี จึงไม่แสดงในภาพโครงสร้างกลุ่ม
บรษิทั
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บริษัทย่อย

1. บริษัท สหการวิศวกร จำากัด (“SKW”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2497 ในปี 2550 TRC  เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SKW จากผู้ถือหุ้น
เดิม เป็นผลให้ TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน SKW 
มีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วจำานวน 500 ล้านบาท ดำาเนิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและรับเหมา
ก่อสร้างทั่วไป

2. TRC International Limited (“TRC Inter”) จัดต้ังบริษัทที่ประเทศ
ฮ่องกง เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2551 TRC ถอืหุน้ทางอ้อมผ่าน TRC 
Invest ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบัน TRC Inter มีทุนจดทะเบียน 
10,000 เหรียญฮ่องกงและทุนชำาระแล้ว 10 เหรียญฮ่องกง ดำาเนิน
ธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น

3. TRC Investment Limited (“TRC Invest”) จัดต้ังบริษัทที่ประเทศ
มอริเชียส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ปัจจุบัน TRC Invest มีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 1 
เหรียญสหรัฐฯ ดำาเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น

4. บรษิทั ทอีาร์ซ ียทูลิติี ้จำากดั (“TRC-UT”) จัดตัง้เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 
2560 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ปัจจุบัน TRC-UT มีทุนจดทะเบียน 1 ล้าน
บาทและทนุชำาระแล้ว 0.25 ล้านบาท ดำาเนินธรุกิจผลติและจำาหน่าย
นำ้าประปา

5. บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด (“OLIVE”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2563 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.97 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 และ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จำากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ปัจจุบัน OLIVE มีทุน
จดทะเบียน 1 ล้านบาทและทุนชำาระแล้ว 0.25 ล้านบาท ดำาเนิน
ธรุกจิให้บรกิารวจิยัพฒันาระบบตรวจสอบ ควบคมุ วเิคราะห์ ตลอด
จนบริการจัดการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

6. บรษิทั มหทั จำากดั (“MAHAT”) จดัตัง้เมือ่วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563 
TRC ถอืหุน้ทางอ้อมผ่าน OLIVE ในสดัส่วนร้อยละ 59.98 ผูบ้ริหาร 
TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ บริษัท วิวิธสาร จำากัด ถือ
หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 39.99 ปัจจบุนั MAHAT มทีนุจดทะเบยีนและ
ทนุชำาระแล้ว 1 ล้านบาท ดำาเนนิธรุกจิผลติ จำาหน่าย ให้บรกิารด้าน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม

7. กิจการร่วมค้า  สหไฮโดร พัทยา (“SAHAHYDRO PATTAYA”) 
ประกอบด้วย SKW (บริษัทย่อย) บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด (มหาชน) 
และ ห้างหุน้ส่วนจำากัด สามประสทิธิ ์เข้าร่วมทำาสญัญาร่วมค้า  เมือ่
วันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ร้อยละ 
20 และร้อยละ 30 ตามลำาดับ เพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างระบบ
ระบายนำ้าถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เขตเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี

บริษัทร่วม

 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน) (“APOT”) จัดตั้งเมื่อ
ปี 2534 TRC ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25.13 ผ่านบริษัท
ย่อย TRC Invest และ TRC Inter ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.46  

และ 2.67 ตามลำาดับ โดยร่วมลงทุนกับ
กระทรวงการคลัง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 20 และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นๆ ใน
สัดส่วนร้อยละ 54.87 มีทุนจดทะเบียน 
29,472.04 ล้านบาท ทุนชำาระแล้ว  
2,805.80 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจเหมือง
แร่โพแทช (ยังไม่ดำาเนินงานเชิงพาณิชย์)

การร่วมค้า

1. กจิการร่วมค้า ซโินเปค-ทอีาร์ซ ี(“SINOPEC-
TRC”) ประกอบด้วย TRC และ บริษัท  
ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม 
เซอร์วสิ คอร์ปอเรชัน่ (จีน) ทำาสญัญาร่วม
ค้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดย
มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30  และร้อย
ละ 70 ตามลำาดับ เพื่อรับเหมางานEPC 
for Provincial Gas Transmission Pipeline 
Project to Nakorn Ratchasima

2. บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด (“SHC”) 
จัดต้ังเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 
TRC ถือหุ ้นทางอ้อมผ่าน SKW ใน
สัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัท หัวหยวน 
อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด 
(ฮ่องกง) ถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 
ปัจจุบัน SHC มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชำาระแล้ว 40 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดนิ 
งานดันท่อลอดและงานขุดเจาะอุโมงค์

3. บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูช่ัน จำากัด 
(“AT”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 
TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 และ 
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 
ปัจจุบัน AT มีทุนจดทะเบียนและทุน
ชำาระแล้ว 200 ล้านบาท ดำาเนินธุรกิจ
จดัหาและให้บรกิารด้านสาธารณปูโภคให้
แก่โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจโรง
ไฟฟ้า

4. กิจการร่วมค้า สหการอันเดอร์กราวน์ 
(“SAHAKARN UNDERGROUND”) 
ประกอบด้วย SKW (บริษัทย่อย) และ 
บรษิทั อนัเดอร์กราวน์ คอนสตรคัชัน่ สเป
เชียลลิสท์ จำากัด ทำาสัญญาร่วมค้า เมื่อ
วนัที ่20 เมษายน 2563 โดยมีสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 50  และร้อยละ 50 ตาม
ลำาดับ เพื่อรับเหมารับเหมาก่อสร้างบ่อ
พักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินรา
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โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

  จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 
1,198,393,354.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 

  ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้

จำานวนราย จำานวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติิไทย 10,201 8,378,818,147 87.40%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติิต่างด้าว 14 1,208,328,691 12.60%

รวม 10,215 9,587,146,838 100.00%

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับราย

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

1. กลุ่มนางไพจิตร  รัตนานนท์ 2,747,711,285 28.660%

1.1 นางไพจิตร  รัตนานนท์ 34,913,971 0.364%

1.2 บริษัท เคพีเค 1999 จำากัด (1) 2,712,797,314 28.296%

2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 465,449,533 4.855%

3. SMPR Holding Pte. Ltd.(2) 348,434,992 3.634%

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 247,468,959 2.581%

5. นายแสงชัย  วสุนธรา 218,809,020 2.282%

6. กลุ่มลี้สกุล 156,781,301 1.635%

6.1 นายสมัย  ลี้สกุล 117,631,494 1.227%

6.2 นายภาสิต  ลี้สกุล 10,919,998 0.114%

6.3 นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล 17,645,411 0.184%

6.4 นางสาวภาสิตา  ลี้สกุล 10,584,398 0.110%

7. NOMURA PB NOMINEES LTD. 153,726,531 1.603%

8. นายอานนท์ชัย  วีระประวัติ 150,000,000 1.565%
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ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น

9. นายบุญธรรม  ไกรวัฒนพงศ์ 132,416,665 1.381%

10. นายอยุทธ์ พจน์อนันต์ 123,977,777 1.293%

รวม 9,587,146,838 100.00%

หมายเหต ุ 1. บริษัท เคพีเค 1999 จำากัด ประกอบธุรกิจการเช่าและการดำาเนินการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์  โดยมีนางไพจิตร รัตนานนท์  
 ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50

 2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte.  
 Ltd.ร้อยละ 100)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

  1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ 
ร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำารองตามที่
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุ ความ
จำาเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่การดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำารองสำาหรับการชำาระคืน
เงินกู ้ใช้เป็นเงินลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิของบรษิทัฯหรอืกรณท่ีี
มีการเปลีย่นแปลงสภาวะตลาดซึง่อาจมีผลกระทบต่อกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้อำานาจคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการ 
ของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอ 
เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ เว้นแต่

เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มี
อำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและให้รายงานต่อท่ี
ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุ 
คราวต่อไป 

  2.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
    ของบริษัทย่อย
     กิจการร่วมค้า 
    และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ
บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท ยังไม่
ได้กำาหนดนโยบายเงินปันผล

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

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

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

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะหลังหัก
สำารองตามกฎหมาย (%)

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

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

หมายเหต ุ (1) เงนิปันผลประกอบด้วย เงนิสดปันผลและหุน้ปันผล
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียง 

ซึง่ถอืเป็นกลไกสำาคญัทีจ่ะช่วยเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบจากปัจจยัเส่ียง
ที่อาจจะเกิดข้ึนท้ังจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สืบเน่ืองจาก 
การบรหิารความเสีย่งทีด่ำาเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งทำาให้ปัจจยัความเส่ียง
ต่างๆ ที่ปรากฎในปีที่ผ่านมาได้รับการบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ 
ท่ียอมรับได้ โดยในปี 2563บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งทีส่ำาคญัต่อการดำาเนนิธรุกจิ 
ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจหลัก

   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันด้วยราคา
เป็นหลัก โดยเบื้องต้นเจ้าของโครงการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประมูล
ตามคุณสมบัติท่ีกำาหนดไว้ จากน้ันจึงคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่เสนอ
ราคาประมูลที่ตำ่าที่สุด ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากแบ่งกลุ่มลูกค้าหลักของกิจการที่มีทั้ง
ภาคเอกชนและภาครัฐจะเห็นได ้ว ่าโครงการที่บริษัทฯ ได ้รับม ี
การเปลีย่นแปลงไปจากกลุ่มลกูค้าเดมิทีส่่วนใหญ่เป็นงานจากภาคเอกชน
ที่เกี่ยวกับระบบท่องานรับเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey) มาเป็นกลุ่มลูกค้า 
ภาครัฐในงานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมากขึ้น เนื่องจาก
ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ
พลังงานเริ่มชะลอตัวลง ในขณะเดียวกันภาครัฐผลักดันเมกะโปรเจกต์
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพือ่ให้มคีวามเตบิโต 
ทางเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ทำาให้การเกิดการแข่งขันสูงขึ้นใน 
งานรบัเหมาก่อสร้างของกลุม่ปิโตรเคมแีละพลงังานเป็นอย่างมากซึง่จาก 
การแข่งขันที่สูงข้ึนทำาให้ระดับกำาไรข้ันต้นของบริษัทฯ ลดลง หรือเสนอ
เงื่อนไขของการทำางานที่ดีขึ้นแก่เจ้าของโครงการ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับ
โครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องส่วนแบ่งทางการตลาดจะลดลงและส่งผล
ให้ผลการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งบริษัทฯ ต้องเผชิญ
กบัคูแ่ข่งเดมิและคูแ่ข่งทีเ่กดิขึน้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นผูร้บัเหมาในประเทศและ
บริษัทต่างชาติที่มีความพร้อมด้านเงินทุน เทคโนโลยีและศักยภาพ 
ในการดำาเนินงาน ดังน้ันเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด จึงแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ 
ทีมี่ศกัยภาพทัง้ด้านแหล่งเงนิทนุและเทคโนโลยทีีทั่นสมยั รวมถงึการรกัษา 
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาส 
การรบังานในอนาคตอย่างต่อเนือ่ง เช่น ปรับปรงุมาตรฐานด้านคณุภาพ  
มุ่งเน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งมอบงานภายใน 
ระยะเวลาที่กำาหนด และเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงมีความได้เปรียบ
ในการแข่งขันจึงพัฒนากระบวนการภายในองค์กรอยู่เสมอ อาทิเช่น  
การอบรมพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ ความชำานาญในการทำางาน  
การปรับเปลีย่นองค์กรด้วยการนำาเครือ่งมอืด้านดจิทัิล (ดจิทิลั ทรานฟอร์เมชัน่)  
มาใช้เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงให้เกดิกระบวนการทำางานทีถ่กูต้องและ
รวดเร็ว

  1.2 ความเสี่ ยงจากสภาวะ
เศรษฐกิจ

   สภาพเศรษฐกิจมีผลต ่อ 
การขยายตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพราะ 
การเติบโตหรือการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 
ส่งผลต่อการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาค
เอกชน จึงเป็นปัจจัยที่มีต่อผลกระทบต่อ 
รายได้ของบริษัทฯ ทำาให้บริษัทต้องคำานึงถึง
ความเสีย่งจากสภาวะเและอตัราการการเตบิโต
ของเศรษฐกจิ

   จ า ก ค ว าม ชำ า น าญแล ะ
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ในงานรับ
เหมาก่อสร้างด้านงานโยธา งานวางระบบท่อ
ก๊าซธรรมชาติ และงานก่อสร้างและติดตั้ง
ระบบวิศวกรรมให้กับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจ 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงบริษัทเป ็นทั้ง  
ผู้รับเหมาโดยตรง และผู้รับเหมาช่วง ทำาให้ 
ที่ผ่านมาบริษัทได้รับความไว้วางใจจากท้ัง
หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รวมไปถงึ
ผู้ว่าจ้างจากต่างประเทศ ให้ดำาเนินงานใน
โครงการต่างๆ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผน
ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดย
เฉพาะประเทศในกลุม่ CLMV เพือ่ลดความเสีย่ง 
จากภาวะเศรษฐกิจ

2. ความเส่ียงจากการเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

  บรษิทัฯ ได้กำาหนดกลยทุธ์การลงทุน
ทีแ่สวงหาโอกาสทางธุรกจิใหม่ๆ ในการต่อยอด 
จากธุรกิจปัจจุบันเพื่อสร้างความเจริญเติบโต
อย่างมัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาวให้แก่องค์กร 
โครงการต่างๆ ได้แก่ 

1. ธุรกิจพลังงาน เช่น โครงการ 
โซล่าร์ฟาร์ม

2. ธุรกิจการบริหารจัดการคลัง
สนิค้าอจัฉรยิะ (Smart Warehouse) 
การเติบโตของ E-Commerce 
อย่างต่อเนื่องเป็นผลผลักดัน 
ให ้อุตสาหกรรมขนส ่งและ 
โลจิสติกส์ทั่วโลกเติบโตตาม 
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โดย Economic Intelligence  
Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
กลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณชิย์ 
ประเมนิว่า “การใช้หุน่ยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ โดยสมบูรณ์มี
โอกาสที่จะแพร่หลายมากข้ึน
จากการเตบิโตของ E-Commerce 
ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตจาก 6.5 
หมื่นล้านบาทในปี 2562 ไป
เป็น 8.5 หมื่นล้านบาทในปี 
2564” (ดร.สุปรีย์ ศรีสำาราญ. 
(2561) เติมศักยภาพ ขนส่งโลจิ
สติกส ์ ด ้วยหุ ่นยนต์-ระบบ
อัตโนมัติ, จาก (https://www.
s c b e i c . c om / t h / d e t a i l /
product/4863)

3. ธุรกิจด ้านวิจัยพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ ควบคมุและวเิคราะห์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยี ของ
การนำาอปุกรณ์ ระบบวเิคราะห์
ขัน้สงู หรอืคนมาทำางานร่วมกนั
ผ่านโครงข่ายของอุปกรณ์ที่
เช่ือมต่อกันด้วย Internet จะ
ทำาให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น

4. ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค เช่น 
ก า ร จั ดหานำ้ า ป ร ะปา เพื่ อ 
การอุปโภคและบริโภค

  สำาหรบัโครงการทีก่ล่าวมา ข้างต้น
เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า 
ทางธุรกิจที่มีความรู้ความชำานาญซึ่งช่วยลด
ความเสี่ยงจากการลงทุน บริษัทฯ คาดว่า
โครงการต ่างๆ จะสามารถดำา เนินการ 
เชิงพาณิชย์ได้ในปี 2564-2565 ตามลำาดับ 

3. ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด ้ า น ก า ร เ งิ น 
(Financial Risk) 

  1.1  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง

   ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างมคีวาม
จำาเป็นที่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูง เน่ืองจาก
ต้องซือ้วสัด ุอปุกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้
จ่ายต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับค่าจ้างจากการ
ให้บรกิารก่อสร้างภายหลงัส่งมอบงานในแต่ละ
งวดงาน หากผู้ว่าจ้างมีปัญหาชำาระเงินล่าช้า

กว่ากำาหนดหรอืบรษิทัฯ บรหิารเงินทนุหมนุเวยีนไม่เหมาะสมจะส่งผลกระ
ทบต่อการดำาเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ แนวโน้ม
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีการรับงานจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นตามนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจแห่งชาติในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคของภาครัฐซึ่งกลุ ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีขั้นตอน
ระเบียบการเบิกจ่ายค่างวดงานมากกว่าภาคเอกชนทำาให้บริษัทฯ ได้รับ
เงนิล่าช้ากว่าทีใ่ห้เครดติเทอม ดงันัน้เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิ
ขึ้น บริษัทฯ จึงมีการเจรจาเงื่อนไขการขอรับชำาระเงิน ขอเงินรับล่วงหน้า
จากเจ้าของโครงการ และกำาหนดให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องต้องร่วมกนัจดัทำา
ประมาณการเงินสดของแต่ละโครงการเพื่อพิจารณาสภาพคล่องของ
โครงการรวมถงึจดัหาเงนิทนุสำารองมาใช้ได้ทนัในกรณจีำาเป็น โดยบรษิทัฯ 
มีนโยบายขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/
วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน วงเงินสินเชื่อโครงการ นอกจากนั้นแล้ว
บริษัทฯ มีการจัดทำาประมาณการเงินสดโดยรวมของบริษัทฯ เป็นราย
เดอืน และรายงานงบกระแสเงนิสดทีเ่กดิขึน้จรงิต่อคณะกรรมการบรหิาร
ทุกเดือนด้วยหลักความระมดัระวงั เพือ่ใช้เป็นแนวทางบรหิารสภาพคล่องที่
เหมาะสมเพยีงพอต่อการดำาเนนิธรุกจิและเกดิต้นทนุทางการเงนิน้อยทีส่ดุ

  1.2 ความเสี่ยงจากความม่ันคงทางการเงิน และความ
สามารถในการกู้ยืมเงิน

   ตามแผนกลยทุธ์ของบรษิทัฯ ทีต้่องการสร้างความเจรญิ
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่องค์กร บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ
ใหม่ๆ ด้วยการลงทุนในบริษัทร่วมทุนในธุรกิจท่ีต่างไปจากธุรกิจหลัก 
ที่เป็นการรับเหมาก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทต้องรักษาสภาพคล่องและ
สำารองเงนิทนุหมนุเวยีนไว้ใช้ให้เพยีงพอต่อการดำาเนนิงาน อกีทัง้ยงัต้อง
จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวล่วงหน้า เช่น การออก 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน การออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี
ความมุ่งมั่นที่จะดำารงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กำาหนดในการกู้ยืมเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขเสมอมา

4. ความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน

  4.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและส่งมอบโครงการ

   งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ได้รับเป็นโครงการ 
ขนาดกลางถึงใหญ่ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนการทำางานตาม
มาตรฐานในการก่อสร้าง ความล่าช้าของโครงการทีท่ำาให้แผนการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามทีว่างไว้อาจเกดิจากกรณต่ีางๆ อาทเิช่น การส่งมอบพื้นที่
ล่าช้าอนัมาจากโครงการทีอ่ยูใ่กล้แหล่งชุมชน กลุ่มคนในพืน้ทีชุ่มชนอาจ
รวมกลุม่คดัค้านการก่อสร้างโครงการจากประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม เจ้าของ
โครงการมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขระหว่างการก่อสร้าง ความไม่เชีย่วชาญ
ของแรงงานหรือไม่มีประสบการณ์ การขาดประสบการณ์ของผู้รับเหมา
ช่วง การใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์ การใช้งานเครื่องจักร 
ไม่ถกูวธิ ีทำาให้แรงงาน บคุคลภายนอกทรพัย์สนิสถานทีข้่างเคยีงหรอืของ
เจ้าของโครงการได้รับความเสียหาย การพบปัญหาอุปสรรคจากการ
สำารวจพื้นดินซ่ึงไม่มีในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการประมูลงาน เป็นต้น 
ส่งผลให้การส่งมอบโครงการล่าช้าส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 
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ให้กบับริษทัฯ ทัง้ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาทีเ่พ่ิมขึน้ อย่างไรกต็าม บรษัิทฯ 
พยายามป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว ตั้งแต่สำารวจพ้ืนที่ทำาการ
ก่อสร้าง ติดตามควบคุมแผนการทำางานเป็นประจำา การควบคุมติดตาม
และเฝ้าระวังตามมาตรการต่างๆ หากเกิดปัญหาหรือมีผู ้รับได้รับ 
ความเสยีหายร้องเรยีนเข้ามา  บรษิทัฯ จะเร่งดำาเนนิการตรวจสอบปัญหา
และดำาเนินการแก้ไขโดยเรว็ นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้มีการทำาประกนัเส่ียงภยั
ทุกชนิด (Contractor All Risk) ทุกโครงการ และดำาเนินการประชุมร่วม
กบัเจ้าของโครงการถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้เพือ่หาข้อสรปุในการดำาเนนิการ
ต่อไป

  4.2  ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19

    การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) 
กลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสขุทีม่ผีลกระทบลกุลามในวงกว้าง การแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสสร้างความตื่นตระหนกต่อผู้คนทั่วโลก 
จากสภาวะดังกล่าวทำาให้รัฐบาลได้ออกพระราชกำาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ และประกาศจดัตัง้ ศนูย์บรหิารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื่อบริหารและ
ควบคุมสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดปัญหา 
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือบางโครงการต้องใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
ควบคุมงานที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีโครงการรับเหมาก่อสร้างที่ต้อง
ใช้วิศวกรอยู่ในประเทศต่างประเทศเข้ามาควบคุมงานดังกล่าว อีกทั้ง 
ทำาให้บริษัทประสบปัญหาด้านการขนส่งอุปกรณ์ที่บริษัทจัดซ้ือ จาก 
ต่างประเทศมาใช้ในงานก่อสร้างส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบงาน 
ให้กับผู้ว่าจ้างได้ทันเวลา ปัจจุบันมาตรการดังกล่าวก็เริ่มผ่อนคลายลง
ตามสถานการณ์ตามลำาดับบริษัทก็ได้รับอนุญาตให้มีขนส่งระหว่าง
ประเทศ สำาหรับโครงการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทในประเทศ บริษัทฯ 
ไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการขอ
อนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละจังหวัดในการเดินทาง
ทำางานข้ามเขตพืน้ทีจ่งัหวดั ส่วนการทำางานในโครงการในช่วงเวลาทีภ่าค
รฐักำาหนดห้ามบคุคลออกนอกเคหสถาน (Curfew) บรษิทักไ็ด้รบัอนญุาต
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำาให้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบ 
จากสภาวะดังกล่าว

  4.3 ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

   บรษิทัฯ ตระหนกัถงึการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั  
อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นนโยบายทีบ่รษิทัให้ความสำาคญัมาก
โดยคำานึงถึงผู ้ที่มีส ่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ในพื้นท่ี 
การทำางานและพื้นที่ข้างเคียงการทำางาน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยดแูลให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยทีส่ดุ บรษิทัฯ นำามาตรฐาน 
ระบบการจัดการ ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 และบริษัทฯ ได้มี
การปรบัปรงุพฒันามาตรฐาน OHSAS 18001:2007 เป็น ISO 45001:2018 
ซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้ในการบริหารจดัการ
และการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดผลกระทบจาก 
การดำาเนนิงานก่อสร้าง ได้แก่ การควบคมุผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม เช่น 
ฝุ่น นำ้าเสีย เสียงและแรงสั่นสะเทือนในการทำางานของเครือ่งจกัร ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด เป็นต้น 

   นอกจากนี้  ยังมีนโยบาย 
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียงด้วย
การประสานงานกับผู้นำาชุมชนเพื่อเข้าสำารวจ
พืน้ทีแ่ละสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อม ความวิตกกังกวลที่อาจเกิด
จากผลกระทบของการก่อสร้างและสนับสนุน
กิจกรรมด้านสังคมสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  4.4 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

   บรษิทัฯ ต้องอาศัยเทคโนโลยี
เพื่อการก้าวให้ทันคู่แข่ง รวมถึงการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ทำาให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการรั่วไหล 
สญูหาย หรืออาจทำาให้ธุรกจิหยดุชะงกั อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนรับมือกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเช่น จัดทำาระบบสำารอง
ไฟฟ้าที่เพียงพอ จัดทำาระบบควบคุมดูแลห้อง
เซิร์ฟเวอร์ (Server Room) ตามมาตรฐาน
กำาหนด การติดตั้ง Firewall/LOG เพื่อป้องกัน
เครือข่ายผู ้บุกรุกทั้งที่สำานักงานใหญ่และ
สำานกังานโครงการ การตดิตัง้ VPN จอยโดเมน
ให้เชื่อมต่อเข้า Active Directory Server เพื่อ
ควบคุมจัดการด้านความปลอดภัยของ ระบบ
คอมพวิเตอร์ภายในองค์กรท้ังทีส่ำานกังานใหญ่
และสำานักงานโครงการ แผนการกู้ข้อมูลความ
เสียหายเพื่อกู้ระบบไอที พร้อมด้วยการซ้อม
แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นระยะ เมือ่มเีหตกุารณ์ 
ที่ทำาให้การทำางานหยุดชะงัก จะมีเจ้าหน้าที่
ไอทีดูแลระบบตามนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (ตลอด 24 
ชั่วโมง) และปฏิบัติตามคู ่มือบริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

  4.5 ความเสีย่งด้านการเบกิจ่าย
งบประมาณภาครัฐ

   เนื่องจากปัจจุบันมูลค่างาน 
ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้างตามนโยบายของภาค
รัฐยังมีมูลค่าในระดับสูง หากเกิดปัญหา 
ในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าก็อาจส่งผล 
กระทบกับการสภาพคล่องของบริษัทจาก 
การไม่ได้รับค่าจ้างตามกำาหนดเวลา และอาจ
เป็นสาเหตุที่ทำาให้การทำางานล่าช้ากว่าเวลาที่
กำาหนดในสัญญาได้
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   อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีความเสีย่งด้านการเบกิจ่ายงบประมาณ 
ภาครัฐเนื่องจากความล่าช้า เน่ืองจากผู้รับ
เหมาบางรายทีไ่ม่มวีงเงนิสนิเชือ่สำารองไว้เพยีง
พอ ก็อาจจะทำาให้ต้องชะลอการทำางานหรือ
หยุดงานชั่วคราวเป็นผลจากไม่มีสภาพคล่อง
สำาหรับการจ่ายค่าจ้างแรงงานและค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ซึง่จะเป็นเหตใุห้การส่งมอบงานล่าช้า
ได้และอาจมีปัญหากับผู้ว่าจ้าง ในส่วนของ
บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของ 
งบประมาณมากนัก

5. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
สิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์  

  5.1  ความเสีย่งจากการทีบ่รษิทัฯ  
มผีลขาดทนุสะสมจำานวนมากทำาให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตอันใกล้

  ในงวดบัญชีปี 2563 บริษัทฯ มีผล
การดำาเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการจำานวน 220.13 ล้านบาท และ
เป็นการขาดทุนสุทธิต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 ทำาให้
บรษิทัฯ มีผลการดำาเนนิงานขาดทนุสะสมตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี 2563 เป็น
จำานวน 771.50 ล้านบาท สาเหตุหลักการ
ขาดทนุสะสมมาจากปี 2561 ลกูค้ารายหนึง่ของ 
บรษิทัฯ ประสบปัญหาทางการเงนิมหีนีค้งค้าง
ชำาระเป็นระยะเวลานาน บรษิทัฯ จงึบนัทกึหนี้
สูญ ต้นทุนก่อสร้างทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการที่
บริษัทฯ ดำาเนินการ รวมถึงการบันทึกหน้ีสูญ
จากการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อไปลงทุน
ในโครงการของลูกค้ารายดังกล่าว ซ่ึงทำาให้มี
ผลกระทบทางลบต่องบการเงินเฉพาะกิจการ
จำานวน 2,335 ล้านบาท นอกจากน้ีบริษัทฯ 
ประสบภาวะการแข่งขันด้านราคาจากการ
ประมูลงานทำาให้บริษัทฯ ต้องยอมรับกำาไรขั้น
ต้นที่ลดลง เมื่อกำาไรขั้นต้นลดลงก็มีผลกระทบ
ต่อกำาไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 
ลดลงไปด้วย และปี 2563 มีการปรับประมาณ
การต ้นทุนก ่อสร ้างเพิ่มขึ้นของโครงการ
ก่อสร้างคลังสินค้าอัจฉริยะ โดยสาเหตุหลัก
ของต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดจากการเจาะ
สำารวจพบก้อนหินขนาดใหญ่ จำานวนกว่า 700 
ตัน ซึง่ไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างในข้ันตอนการ
ประมูลงาน หลังจากพบปัญหาดังกล ่าว 
บริษัทฯได้ดำาเนินตามหลักวิศวกรรมและ 
กฏหมายมาโดยตลอด และได้ว่าจ้างผูเ้ชีย่วชาญ

ด้านงานโครงสร้างและรากฐานเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจาก 
การพบก้อนหินขนาดใหญ่จำานวนมากแล้ว ชั้นดินข้างใต้พื้นที่ก่อสร้าง 
ยงัเป็นดนิอ่อน จงึทำาให้การทำางานฐานรากและงานตอกเสาเขม็ดำาเนนิงาน 
ได้ช้า อกีทัง้ยงัต้องใช้ความระมัดระวงัสูงเนือ่งจากเป็นการก่อสร้างอาคาร
เก็บสินค้าอัตโนมัติขนาดใหญ่ มีความสูงกว่า 40 เมตร การแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อค่าแรง ค่าวัสดุ และต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น
ตามมา รวมถึงกระทบต่อการทำางานในขั้นตอนอื่นๆ (Consequential) 
เนือ่งด้วยความซบัซ้อนของงานทีเ่พิม่ขึน้ เป็นผลให้บรษิทัฯ ต้องขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างออกไป และผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
ทำาให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ โดยในปี 2561 ถึง 2563 
มีอัตราขาดทุนสุทธิ เป็นร้อยละ -172.68 ร ้อยละ -20.21 และ 
ร้อยละ -17.26 ตามลำาดับ การที่บริษัทมีขาดทุนสะสมจำานวนมาก ทำาให้
บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และ 
ผู ้ถือหุ ้นมีความเส่ียงที่จะไม่ได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่าย
เงินปันผลที่กำาหนดไว้อีกประมาณ 2 ปี

   ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์รวมถึง
บริหารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ผล
การดำาเนินการกลับมามีกำาไรสุทธิโดยเร็วภายในปี 2564 และคาดว่าจะ
สามารถลดการขาดทุนสะสมได้หมดภายในเวลาสองถึงสามปี ซึ่งจะทำา
ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต้ังแต่บริษัทฯ มีกำาไร
สะสมและมีผลการดำาเนินงานในปีนั้นเป็นกำาไรสุทธิเป็นต้นไป

  5.2 ความเสีย่งจากการมีผูถ้อืหุน้รายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เคพีเค 1999 จำากัด 
ถอืหุ้นในบรษิทัฯ จำานวน 2,712,797,314 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 28.30 ของ
จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (บริษัท เคพีเค 1999 
จำากดั เป็นบรษิทัฯ ทีถ่อืหุน้โดยนางไพจติร รตันานนท์ ประธานกรรมการ 
ร้อยละ 50.50)  ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวอาจมีส่วนในการตัดสินใจ
อย่างมีสาระสำาคัญในท่ีประชุมรวมถงึการขอมตใินเรือ่งอืน่ใดทีต้่องได้รบั
เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้นเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบั
บริษัทกำาหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น
รายอืน่อาจมคีวามเสีย่งจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ถ่วง
ดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

   อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละมกีารถ่วงดลุอำานาจ บรษิทัฯ จึง
กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุ
ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งกำาหนดนโยบายการทำารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุมรวม
ถงึบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง ซึง่ในการประชมุบคุคลดงักล่าวจะต้องไม่มี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติในวาระนั้นๆ  รวมทั้งการจัดให้มีคณะ
กรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัท
เพือ่แสดงความโปร่งใสและสร้างความมัน่ใจให้ผูถ้อืหุน้ว่าจะสามารถสอบ
ทานการทำางานและถ่วงดุลอำานาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งกล่ันกรองเรื่องต่างๆ  ก่อนท่ีจะนำาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงและ
รวดเร็วจนองค์การอนามัยโลกยกระดับให้เป็นภาวะ 
การระบาดใหญ่ท่ัวโลก หลายประเทศใช้มาตรการลอ็กดาวน์
ครั้งใหญ่ เพื่อจำากัดการแพร่ระบาดต่อการใช้ชีวิตของผู้คน
และส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ  
ทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกันจนเกิดภาวะชะลอตัวของ
เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลก 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาเศรษฐกิจ 
ต่างประเทศสูง โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว การส่งออก  
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้ธุรกิจต่างๆ ต้องปรับ
ตัวเพื่อการอยู ่รอด บางกิจการลดกำาลังการผลิต หรือ 
ปิดกิจการชั่วคราว อัตราการว่างงานสูงขึ้น ภาคเอกชน 
มีความไม่มั่นใจการลงทุนจึงชะลอโครงการก่อสร้างออกไป
เพื่อรอดูสถานการณ์และรักษาสภาพคล่อง ทำาให้โครงการ
ก่อสร้างที่ออกมามีน้อยส่งผลให้สถานการณ์การแข่งขัน 
ของธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างยิง่ทวคีวามรนุแรง และเป็นปัจจยั
กดดันให้อัตรากำาไรของงานรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็น 
อย่างมากจนบางโครงการไม่มีระดับกำาไร ผลกระทบจาก
มาตรการลอ็กดาวน์ทำาให้เกดิภาวะชะงกัของห่วงโซ่อปุทาน 
ในการจัดหาขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องจักร และ 
ระยะเวลาทำางานก่อสร้างที่น้อยลงในแต่ละวัน

 ภาพรวมการดำาเนินงานปี 2563
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

แบบครบวงจรประกอบไปด้วยงานออกแบบวิศวกรรม  
งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร ้าง  
เป็นธุรกิจหลัก ในส่วนของบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ  
1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2) ธุรกิจสาธารณูปโภคและ 
การลงทุน และ 3) ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รบังานรบัเหมา
ก่อสร้าง รวมท้ังส้ิน 16 โครงการ มูลค่ารวม 3,868.85  
ล้านบาทแบ่งเป็นงานภาคเอกชน 9 โครงการ และภาครัฐ  
7 โครงการ มูลค่า 1,139.68 ล้านบาท และ 2,729.18  
ล้านบาท ตามลำาดับ

ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างซึง่เป็นธรุกจิหลกั มมีลูค่างาน
ยังไม่ได้รับรู้รายได้ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำานวน 
8,313.69 ล้านบาท ระหว่างปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยรับงานโครงก่อสร้างเพิ่มจำานวน 3,868.85 ล้านบาท 
โครงการก่อสร้างเดิมมีการปรับเพิ่มปริมาณงานจำานวน 
232.54 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู ้รายได้ 
งานก่อสร้างสำาหรับปี 2563 จำานวน 3,117.87 ล้านบาท  
คงเหลอืมลูค่างานทีย่งัไม่ได้รบัรูร้ายได้ ณ 31 ธนัวาคม 2563 
จำานวน 9,297.21 ล้านบาท (มูลค่างานตามสัญญา 
14,417.02 ล้านบาท)

งบกำาไรขาดทุน ปี 2563
ล้านบาท

ปี 2562
ล้านบาท

   การเปลี่ยนแปลง

ล้านบาท %

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและบริการอื่น 3,145.93 3,378.46 (232.53) -6.88%

รายได้อื่น 50.11 48.15 1.96 4.07%

รวมรายได้ 3,196.04 3,426.61 (230.57) -6.73%

กำาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น (178.72) 57.29 (236.01) -411.96%

รายได้อื่น 50.11 48.15 1.96 4.07%

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (312.90) (376.68) 63.78 -16.93%

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า (2.85) 1.61 (4.46) -277.02%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (23.48) (31.56) 8.08 -25.60%

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (467.84) (301.19) (166.65) 55.33%

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 20.73 6.10 14.63 239.84%

ขาดทุนสำาหรับปี (447.11) (295.09) (152.02) 51.52%

ขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัท (444.17) (293.28) (150.89) 51.45%
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 3,196.04 ล้านบาท ลดลง 230.57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.73  สรุปผล 
การดำาเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 444.11 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ 444.17 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 150.89 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.45 ผลการดำาเนินงานสรุปได้ดังนี้

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน

 1. รายได้

รายได้
ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง % ต่อยอดรวม

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ปี 2563 ปี 2562

1.  การให้บริการก่อสร้าง

งานโยธา 1,962.72 2,017.51 -54.79 -2.72% 61.41% 58.88%

งานระบบท่อ 911.65 958.60 -46.95 -4.90% 28.52% 27.98%

งานระบบวิศวกรรม 240.99 388.57 -147.58 -37.98% 7.54% 11.34%

งานบริการอื่น 2.51 0.72 1.79 248.61% 0.08% 0.02%

รวมรายได้การให้บริการก่อสร้าง 3,117.87 3,365.40 -247.53 -7.36% 97.55% 98.22%

2.  การให้บริการอื่น 20.55 13.06 7.49 57.35% 0.64% 0.38%

3.  การขาย 7.51 - 7.51 N/A 0.24% -

รายได้จากการให้บริการก่อสร้างการขายและบริการอื่น 3,145.93 3,378.46 -232.53 -6.88% 98.43% 98.60%

รายได้อื่น 50.11 48.15 1.96 4.07% 1.57% 1.40%

รวมรายได้ 3,196.04 3,426.61 -230.57 -6.73% 100.00% 100.00%

รายได้ก่อสร้างจากงานภาครัฐ 1,667.73 1,826.87 -159.14 -8.71%  

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

• รายได้จากการให้บริการก่อสร้างเท่ากับ 3,117.87 
ล้านบาท ลดลง 247.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร ้อยละ 7.36 เนื่องจากขาดความต่อเน่ืองใน 
การทำางานของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2-3 
โครงการ รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท่ีผู้ว่าจ้างมีมาตรการป้องกันเข้มงวด 
ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การทำางานแต่ละวนัลดลงและผลกระทบต่อ Supply 
chain ต่างๆ อาท ิการปรบัเล่ือนกำาหนดการเดนิทาง
ของผู ้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องจักร ทำาให้รายได้จากการบริการงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการรับรู้รายได้ที่บริษัทฯ 
ประมาณการไว้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ รับรู้รายได้
จากงานโยธา จำานวน 1,962.72 ล้านบาท งานระบบท่อ  
จำานวน 911.65 ล้านบาท และงานออกแบบวศิวกรรม  
จำานวน 240.99 ล้านบาท โดยรับรู ้รายได้จาก
โครงการที่สำาคัญ เช่น โครงการก่อสร้างระบบท่อ 
ส่งนำ้าดิบอ่างเก็บนำ้าคลองหลวง-ชลบุรี โครงการ 
Block valve & facility stations of the 5th Transmission 

Pipeline Phase 1 ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
โดยบริษัทรับงานจาก Sinopec International 
Petroleum Service Corporation ซ่ึงเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้างหลักของโครงการ โครงการเปล่ียนระบบ 
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงโครงการ
รัชดาภิเษก-อโศก และโครงการก่อสร้างสะพาน 
ข้ามแยก ณ ระนองร่วมกับงานสายไฟฟ้าใต้ดิน 

• รายได้จากการให้บรกิารอืน่ เท่ากบั 20.55 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 7.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.35 
รายได้จากการให้บริการอ่ืนประกอบด้วย รายได้ 
การจำาหน่ายนำ้าประปาให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชน บรเิวณตำาบลตาสิทธิ ์อำาเภอปลวกแดง จงัหวัด
ระยอง ของบรษิทั ทอีาร์ซ ียทูลิิตี ้จำากดั (บรษิทัย่อย) 
จำานวน 17.10 ล้านบาทและรายได้การให้บริการ
วเิคราะห์ข้อมลูและบรหิารแพลตฟอร์ม จำานวน 3.45 
ล ้านบาทของบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด  
(บรษิทัย่อย) ซึง่จดทะเบยีนบรษิทัเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 
2563 และเริ่มให้บริการตั้งแต่ไตรมาสสามของปีนี้รา
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• ต้นทุนเท่ากับ 3,324.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.48  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 ต้นทุนส่วนใหญ่
ของบริ ษัทฯ เป ็นต ้นทุนงานก ่อสร ้างจำานวน 
3,304.51 ล้านบาท แม้จะลดลงจากปีก่อน 7.70  
ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับรายได้การให้บริการ
ก่อสร ้างที่ลดลงมากกว่าการลดลงของต้นทุน 
งานก่อสร้างจะเห็นว่าได้ว่า ต้นทุนการงานก่อสร้าง
มีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่ม ข้ึนอย ่างมีนัยสำา คัญ 
เนื่องจากการปรับเพิ่มงบประมาณต้นทุนก่อสร้าง
ของโครงการก่อสร้างคลังสินค้าอัจฉริยะ เพราะ 
ในระหว่างการก่อสร้างฐานรากเจออุปสรรคตอก 
เสาเข็มเสียหายจึงต้องทำาการเจาะสำารวจเพิ่มเติม  
ก็พบว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่จำานวนกว่า 700 ตัน  
ที่ไม่ปรากฎในแบบก่อสร้างในขั้นตอนการประมูล
งาน หลังจากพบปัญหาดังกล่าว บริษัทฯได้ดำาเนิน
ตามหลักวิศวกรรมและกฏหมายมาโดยตลอด  และ
ได้ว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญด้านงานโครงสร้างและรากฐาน
เข้ามาแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ นอกจากการพบก้อนหิน
ขนาดใหญ่จำานวนมากแล้ว ชั้นดินข้างใต้พ้ืนที่
ก่อสร้างยงัเป็นดินอ่อน จึงทำาให้การทำางานฐานราก
และงานตอกเสาเข็มดำาเนินงานได้ช้า อีกท้ังยังต้อง
ใช้ความระมัดระวังสูงเน่ืองจากเป็นการก่อสร้าง
อาคารเกบ็สนิค้าอตัโนมตัขินาดใหญ่ มคีวามสงูกว่า 
40 เมตร การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบ
ต่อค่าแรง ค่าวสัด ุและต้นทนุอืน่ๆ ทีเ่พิม่สงูขึน้ตามมา 
รวมถึงกระทบต่อการทำางานในขั้นตอนอื่นๆ 

2. ต้นทุน ค่าใช้จ่ายบริหารและต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายบริหารและต้นทุนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท %

1.  ต้นทุนงานก่อสร้าง 3,304.51 3,312.21 (7.70) 0.23%

2.  ต้นทุนบริการอื่น 13.77 8.96 4.81 53.68%

3.  ต้นทุนขาย 6.37 - 6.37 N/A

รวมต้นทุน 3,324.65 3,321.17 3.48 0.10%

ค่าใช้จ่ายบริหาร 312.90 376.25 (63.35) -16.84%

ต้นทุนทางการเงิน 23.48 31.56 (8.08) -25.60%

(Consequential) เนื่องด้วยความซับซ้อนของงาน 
ที่เพ่ิมขึ้น เป็นผลให้บริษัทฯต้องขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างออกไป และทำาให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสำาคัญ ดังนั้นปี 2563 บริษัทฯจึงรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดของโครงการน้ี
ทันทีประมาณ 314 ล้านบาท

• ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เท่ากบั 312.90 ล้านบาท ค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารลดลงจากรอบระยะเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน 63.35 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 16.84 
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 
2562 นั้น บริษัทฯคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว จึงกำาหนดให้มีการควบคุม 
การใช้จ่ายเฉพาะที่จำาเป็นแต่ยังคงประสิทธิภาพ 
ในการดำาเนินงาน โดยผลจากการบริหารงาน 
ดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯสามารถลดทอน 
ค่าใช้จ่ายและควบคมุให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
ได้สำาเร็จ 

• ต้นทุนทางการเงิน 23.48 ล้านบาท ลดลง 8.08  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.60 ต้นทุนทาง 
การเงินส่วนใหญ่เป็นดอกเบ้ียจากการกู ้ยืมเงิน 
ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน เพื่อนำามาใช้เป็นทุน 
หมุนเวียนในกิจการ ดอกเบ้ียจ่ายลดลงตามภาวะ
ตลาดของอัตราดอกเบ้ีย โดย ณ ส้ินปี 2563 มี 
เงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือ 709.46 ล้านบาท
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

 • สินทรัพย์รวม

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำานวน 3,679.24 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 จำานวน 36.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.98 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ปี 2562
เพิ่ม (ลด)

ล้านบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,809.07 3,011.58 (202.51) -6.72%

เงินทุนในการร่วมค้า 123.58 51.61 71.97 139.45%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 746.59 652.44 94.15 14.43%

รวมสินทรัพย์ 3,679.24 3,715.63 (36.39) -0.98%

รายการสินทรัพย์ที่สำาคัญ ได้แก่ 

1. สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงอย่างเป็นสาระสำาคญั ได้แก่ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และลกูหนีก้ารค้า ลดลงจำานวน 
92.41 ล้านบาท และ 416.88 ล้านบาท ตามลำาดับ เป็นผลมาจากโครงการก่อสร้างโครงการหนึ่งที่มีปริมาณงาน
มากกว่ามลูค่าตามสญัญา ปัจจบุนัยงัอยูใ่นกระบวนการเจรจากบัเจ้าของโครงการ อย่างไรกต็ามต้นทนุค่าก่อสร้าง
จรงิทีเ่กดิขึน้บรษิทัฯต้องทำาการจ่ายให้แก่คูค้่าตามเครดติเทอมทีไ่ด้รบั และไม่ยงัสามารถบนัทกึการเรยีกเกบ็เงนิ
จากลูกค้ารายนั้นได้จนกว่าจะได้ข้อยุติ

2. เงินลงทุนในการร่วมค้า เพ่ิมข้ึนจำานวน 71.97 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯจ่ายชำาระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด 

 • หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ปี 2562
เพิ่ม (ลด)

ล้านบาท %

หนี้สินหมุนเวียน 3,164.76 2,779.35 385.41 13.87%

หนี้สินไม่หมุนเวียน 117.78 96.70 21.08 21.80%

รวมหนี้สิน 3,282.54 2,876.05 406.49 14.13%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 396.70 839.58 (442.88) -52.75%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,679.24 3,715.63 (36.39) -0.98%

รายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำาคัญได้แก่

1. หนีส้นิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้อย่างเป็นสาระสำาคญั ได้แก่ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จำานวน 236.41 
ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าก่อสร้างของโครงการหนึ่งได้ทำาให้บริษัทขาด
สภาพคล่องจึงต้องทำาการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2. ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากมีผลการดำาเนินขาดทุนสำาหรับปีจำานวน 444.17 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง และความเพียงพอของเงินทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำานวน 89.78 ล้าน
บาท ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่มีเงินสดคงเหลือ 182.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบกระแสเงินสด ปี 2563 ปี 2562

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (72.84) 61.25

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (193.55) (95.08)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 169.75 130.10

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น 4.23 3.66

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (92.41) 99.93

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 182.19 82.26

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 89.78 182.19

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวน 72.84 ล้านบาท เกิดจากผลการดำาเนินงานของปีปัจจุบัน

-  เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ จำานวน 193.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกดิจากเงินสดจ่ายลงทนุในอปุกรณ์จำานวน 
93.65 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในเครื่องจักรและก่อสร้างโรงงานประกอบผลิตภัณฑ์ชิ้นงานโลหะ และการ
จ่ายชำาระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือให้แก่ AT จำานวน 74.63 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯมีเงินลงทุนใน AT   
รวมจำานวน 100 ล้านบาท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำาระแล้ว 200 ล้านบาท บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 
ร้อยละ 50 

- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 169.75 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน จำานวน 263.40 ล้านบาท จ่ายชำาระคืนหุ้นกู้ จำานวน 30 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำาระดอกเบี้ยและหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าจำานวน 36.66 ล้านบาท

อัตราส่วนความเพียงพอของทุน

อัตราส่วนทางการเงิน ปี 2563 ปี 2562

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 8.27 3.43

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) -15.08 -4.89

สิ้นปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราหนี้สินต่อทุนคิดเป็น 8.27 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 3.43 เท่า 
และมีอัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย -15.08 เท่า ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุจากผลขาดทุนการดำาเนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างมีนัยสำาคัญจนทำาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินรับจากการดำาเนินงาน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นีก้ารกูยื้มเงนิมาเพือ่การบรหิารงานโครงการมกัเป็นการกูยื้มระยะสัน้ถงึปานกลางในลกัษณะ Project Finance โดยธนาคาร
ผูใ้ห้วงเงนิสนิเช่ือจะให้บรษิทัฯโอนสทิธกิารรบัเงนิค่างานให้แก่ธนาคาร ทางเจ้าของงานจะจ่ายชำาระค่าบรกิารด้วยการโอนเข้า
บญัชเีงินฝากของบรษิทัฯทีเ่ปิดไว้กบัธนาคารผูใ้ห้วงสินเช่ือ หากบรษิทัฯปฏบิติัตามเง่ือนไขข้อกำาหนดการใช้วงเงนิสินเชือ่ ไม่มี
ภาระหนี้สินเกินวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจะสามารถเบิกเงินค่างานก่อสร้างมาใช้ได้
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ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการ
ภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทฯได ้ เป ิดเผยรายละเอียดในหมายเหต ุ
ประกอบงบการเงินข้อ 38 ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจ 
เกิดขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน

ในอนาคต 

 ภาวะการแข่งขันทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ส่งผล 
กระทบต่อการดำาเนินงานเป็นสำาคัญ เน่ืองจากสภาวะ 
การแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างสูง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก กดดัน
ทำาให้ต้องรับงานก่อสร้างที่มีอัตรากำาไรที่ตำ่าลงกว่าในอดีต 
บางครั้งอาจจำาเป็นต้องรับงานในระดับที่ไม่มีกำาไรในบาง
โครงการ ซึง่บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสร้างต้องปรบัตวัให้สามารถ
อยู่รอดได้สถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การระบาดของไวรัส 
COVID-19 ความผนัผวนของราคาวัสดอุปุกรณ์การก่อสร้าง 
ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน 

การขยายตัวของกลุ ่มอุตสาหกรรมพลังงาน  
ปิโตรเคมี และงานสาธารณูปโภคแก่ภาครัฐ ขึ้นอยู ่กับ
นโยบายการเงนิและการลงทนุ แผนพัฒนาประเทศ ทศิทาง

เ ศ รษฐกิ จ  ร วมทั้ ง ทิ ศ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ นป ร ะ เทศ  
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลล ้วนมีผลต ่อความต่อเน่ือง 
ของการผลักดนัโครงการลงทนุก่อสร้างขนาดใหญ่ และมผีล
ต่อความเช่ือม่ันและการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน  
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่อง 
ของการได้รบังานใหม่ ซึง่ไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้ 
โดยลักษณะงานก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องผ่านการแข่งขัน 
คัดเลือกคุณสมบตัเิบือ้งต้น การประมลูราคา และการปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขทีก่ำาหนดก่อนลงนามในการสญัญา บางโครงการ 
ทีค่าดว่าจะเปิดประมลูกป็ระกาศเลือ่นระยะเวลาออกไปจาก
สาเหตุหลายประการตามสภาวการณ ์ของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงไป

การบริหารต้นทุนและการบริหารสภาพคล่อง 
เป็นปัจจัยภายในหลักที่มีผลต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็น
อย่างมาก เนื่องการโครงการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของ 
บริษัทฯมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 300 ล้านบาท ระยะเวลาที่
ใช้ในการก่อสร้างอยู่ระหว่าง 1-2 ปี ทางบริษัทฯได้ทยอย
การลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องจักรและขยายพื้นที่โรงงาน
ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน เพื่อลดต้นทุนและ 
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงปรับ 
แผนกลยทุธ์การดำาเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
และทิศทางธุรกิจที่ เปลี่ยนไป เพื่อลดผลกระทบจาก 
ปัจจัยต่างๆ ให้ได้มากที่สุด
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ชื่อบริษัท บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TRC

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000293

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบทางวิศวกรรม

ในงานวางระบบทอ่และโรงงานขนาดใหญใ่นอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีน้ำามนั 

และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาโครงการและการลงทุนด้านพลังงาน 

สาธารณูปโภค โรงไฟฟ้า และปิโตรเคมี

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ :  0-2022-7777  โทรสาร : 0-2022-7788

เว็บไซต์ :  www.trc-con.com

ทุนจดทะเบียน 1,198,383,354.75 บาท

ทนุท่ีออกและชำาระเตม็มลูคา่ 1,198,383,354.75 บาท

หุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.125 บาท

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : 0-2022-7777 ต่อ 3207 โทรสาร : 0-2022-7778

อีเมล์ : CoporateSecretary@trc-con.com

1 ข้อมูลทั่วไป

 1.1 ข้อมูลบริษัท

 1.2 บคุคลอ้างองิ 

• นายทะเบียนหลักทรัพย์

 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

• ผู้สอบบัญชี

 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยประชาชื่น 20

ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรศัพท์ : 0-2596-0500

โทรสาร  : 0-2009-9992 โทรสาร  : 0-2596-0560
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 1.3 ข้อมูลของนิติบุคคลที่ลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  • การลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อและที่อยู่บริษัท เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

จำานวนหุ้น
ท่ีจำาหน่าย
แล้ว (หุ้น)

มูลค่าหุ้น 
(บาท/
หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

บรษิทั สหการวศิวกร จำากดั
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022-7777
โทรสาร : 0-2022-7788

0105497000257 รับเหมา
ก่อสร้างงาน
สาธารณปูโภค
พื้นฐานและ
งานก่อสร้าง
ทั่วไป

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

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

079207 C1/GBL
(จดทะเบียนที่ 

ประเทศมอริเชส)

ลงทุนใน
กิจการอื่น

1 เหรียญ
สหรัฐฯ

1 เหรียญ
สหรัฐฯ

1 1 เหรียญ
สหรัฐฯ/

หุ้น

100.00

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

1202588
(จดทะเบียนที่

ประเทศฮ่องกง)

ลงทุนใน
กิจการอื่น

10,000 
เหรียญ
ฮ่องกง

10,000 
เหรียญ
ฮ่องกง

1 10 เหรียญ
ฮ่องกง/

หุ้น

100.00 
(ถือหุ้น

ผ่าน TRC 
Investment 
Limited)

TRC Middle East LLC*
Office No. 41, Fourth 
Floor, Ghoubra Plaza, 
Building No. 19, Plot 
No. 105, Muscat,  
Sultanate of Oman, 
P.O.Box 659, Mina 
Al-Fahal, Muscat P. 
Code 116

1070009 
(จดทะเบียนที่

ประเทศโอมาน)

บริการงาน
วิศวกรรม
ก่อสร้าง

150,000 
โอมานเรียล

150,000 
โอมานเรียล

150,000 1 โอมาน
เรียล/หุ้น

70.00
 (ถือหุ้น

ผ่าน TRC 
International 

Limited)

TRC Engineering LLC*
Office No. 41, Fourth 
Floor, Ghoubra Plaza, 
Building No. 19, Plot  
No. 105, Muscat,  
Sultanate of Oman, 
P.O.Box 659, Mina 
Al-Fahal, Muscat P.  
Code 116

1108601
(จดทะเบียนที่

ประเทศโอมาน)

บริการงาน
วิศวกรรม
ก่อสร้าง

250,000
โอมานเรียล

250,000
โอมานเรียล

250,000 1 โอมาน
เรียล/หุ้น

70.00
(ถือหุ้น

ผ่าน TRC 
International 

Limited)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อและที่อยู่บริษัท เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท)

ทุนชำาระ
แล้ว(บาท)

จำานวนหุ้น
ท่ีจำาหน่าย
แล้ว (หุ้น)

มูลค่าหุ้น 
(บาท/
หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค 
สหการ* ประกอบด้วย 
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
และ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด 
(มหาชน) 1 อาคารทีพีแอนด์
ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 
19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1661-2
โทรสาร : 0-2936-1669

0993000342674
(เลขประจำาตัว 

ผู้เสียภาษีอากร)

รับเหมาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง
ขยายการประปา
ส่วนภูมิภาค 
สาขาเกาะสมุย 
อำาเภอเกาะสมุย 
จงัหวัดสรุาษฎรธ์านี

บริษัท 
สหการ
วิศวกร 
จำากัด
ลงทุน

ร้อยละ 49

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จำากัด
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022-7777
โทรสาร : 0-2022-7788

0105560100101 ผลิตและจำาหน่าย
น้ำาประปา

1,000,000 250,000 10,000 100 99.97

บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022-7777

0105563043435 บริการวิจัยพัฒนา
ระบบตรวจสอบ 
ควบคุม วิเคราะห์ 
ตลอดจนบริการ
จัดการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data)

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

บริษัท มหัท จำากัด
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022-7777

0105563170399 ผลิต จำาหน่าย ให้
บริการด้านการ
บริหารจัดการ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
พัฒนาแพลตฟอร์ม

1,000,000 1,000,000 10,000 100 59.98 
(ถือหุ้น

ผ่าน บริษัท 
โอลีฟ 

เทคโนโลยี
จำากัด)

กิจการร่วมค้า  สหไฮโดร  
พัทยา ประกอบด้วย 
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำากัด 
(มหาชน) และ ห้างหุ้นส่วน
จำากัด สามประสิทธิ์
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022-7777
โทรสาร : 0-2022-7755

0993000441923
(เลขประจำาตัว

ผู้เสียภาษีอากร)

รับเหมาก่อสร้าง
โครงการระบบ
ระบายน้ำาถนน
เลียบทางรถไฟ
ฝั่งตะวันออก 
ระยะที่ 1 
เขตเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี

บริษัท 
สหการ
วิศวกร 
จำากัด
ลงทุน

ร้อยละ 50

หมายเหตุ * อยู่ในระหว่างการช�าระบัญชี
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  • การลงทุนในบริษัทร่วม

  • การลงทุนในการร่วมค้า

ชื่อและที่อยู่บริษัท เลขทะเบียน ประเภท
ธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

ทุนชำาระแล้ว
(บาท)

จำานวนหุ้น
ท่ีจำาหน่าย
แล้ว (หุ้น)

มูลค่าหุ้น 
(บาท/
หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

บริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)
8 อาคารทีอาร์ซี ชั้น 5 
ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2001-7733
โทรสาร : 0-2001-7739

0107547000478 ทำาเหมือง
แร่โพแทช

29,472,035,900 2,805,797,300 28,057,973 100 25.13 
(22.46 
ถือหุ้น

ผ่าน TRC 
Investment 
Limited และ 

2.67 ถือ
ผ่าน TRC 

International 
Limited)

ชื่อและที่อยู่บริษัท เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท)

ทุนชำาระ
แล้ว(บาท)

จำานวนหุ้น
ท่ีจำาหน่าย
แล้ว (หุ้น)

มูลค่าหุ้น 
(บาท/
หุ้น)

สัดส่วน
ลงทุน
(%)

กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ที
อาร์ซี ประกอบด้วย 
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น 
จำากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล 
ปิโตรเลียม เซอร์วิส 
คอร์ปอเรชั่น 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2022-7777
โทรสาร : 0-2022-7788

0993000315961
(เลขประจำาตัว

ผู้เสียภาษีอากร)

EPC for 
Provincial Gas 
Transmission 
Pipeline 
Project to 
Nakorn 
Ratchasima

30

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์  
จำากัด
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022 7777
โทรสาร : 0-2022 7788

0105560194041 รับเหมา
ก่อสร้างวางท่อ
ร้อยสายไฟฟ้า
ใต้ดิน งานดัน
ท่อลอด และ
งานขุดเจาะ
อุโมงค์

40,000,000 40,000,000 400,000 100 51 
(ถือหุ้นผ่าน 

บริษัท 
สหการ
วิศวกร 
จำากัด)

บริษัท แอท เอนเนอจี 
โซลูชั่น จำากัด
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022 7777
โทรสาร : 0-2022 7755

0105562139846 จัดหาและ
ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค
ให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม
ทั่วไป และ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า

200,000,000 200,000,000 2,000,000 100 50
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ชื่อและที่อยู่บริษัท เลขทะเบียน ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท)

ทุนชำาระ
แล้ว(บาท)

จำานวนหุ้น
ท่ีจำาหน่าย
แล้ว (หุ้น)

มูลค่าหุ้น 
(บาท/
หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%)

กิจการร่วมค้า สหการ
อันเดอร์กราวน์ 
ประกอบด้วย บริษัท สหการ
วิศวกร จำากัด และ บริษัท 
อันเดอร์กราวน์ คอน
สตรัคชั่น สเปเชียลลิสท์ 
จำากัด 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2022 7777
โทรสาร : 0-2022 7755

0093000430859
(เลขประจำาตัว

ผู้เสียภาษีอากร)

รับเหมา
ก่อสร้างบ่อพัก 
และท่อร้อย
สายไฟฟ้าใต้ดิน

50

2 ข้อมูลสำาคัญอื่น

 - ไม่มี -
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
(นายภาสิต  ลี้สกุล)

คณะกรรมการพิจารณา
ค�าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลคณะกรรมการตรวจสอบ

สายงานการตลาด
(นางพจนีย�  เผ�าสวัสดิ์)

สายงานปฏิบัติการ
(นายโลห�  อิง คี)

ผู�ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ�าหน�าที่การตลาด
(นางพจนีย�  เผ�าสวัสดิ์)

ประธานเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการ
(นายโลห�  อิง คี )

ประธานเจ�าหน�าที่การเง�น
(รักษาการโดยนายภาสิต  ลี้สกุล)

สายงานว�ศวกรรม
(รักษาการโดย

นายโลห�  อิง คี )

สายงานบร�การ
ปฏิบัติการและบำรุงรักษา

(นายโฮ เวง วา)

สายงานบร�หารคุณภาพ
(รักษาการโดย

นายภาสิต ลี้สกุล)

สายงานบร�หารองค�กร
(นางสาวภาว�ตา ลี้สกุล)

สายงานบัญช�และการเง�น
(รักษาการโดย

นายภาสิต ลี้สกุล)

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด 
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนการดำาเนินงาน 
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตลอดจนร่วมกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย การบริหารงานขององค์กร มีบทบาทสำาคัญ 
ในการกำากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นอิสระ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายช่ือดังต่อไปน้ี
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณ
ะก

รร
มก

าร
ตร

วจ
สอ

บ

คณ
ะก

รร
มก

าร
พิจ

าร
ณ

า
ค่า

อบ
แท

นแ
ละ

สร
รห

า

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

รษ
ัทภ

ิบา
ล

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ (1) ประธานกรรมการ ☑

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์  กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการตวจสอบ
✓ ☑ ✓ ✓

3. รศ.นพ.กำาจร  ตติยกวี  กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
✓ ✓ ✓ ☑

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
✓ ✓ ✓ ☑

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ 

  และประธานกรรมการพิจารณา

  ค่าตอบแทนและสรรหา

✓ ☑ ✓

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ 

  และประธานกรรมการบริหาร
✓ ☑

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ 

  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
✓ ✓ ✓ ✓

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ 

  และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9. นางสาวภาวิตา  ล้ีสกุล   กรรมการ 

  และผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร
✓ ✓

10. นายโลห์  อิง คี    ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ ✓

รวม 9 3 6 4 4 4

☑ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ
1. ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ ประกอบด้วย นางไพจิตร รตันานนท ์นายสมยั ลีส้กลุ นายภาสติ ลีส้กลุ และ 
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการบริษัทย่อย

• คณะกรรมการบริษัท สหการวิศวกร จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังน้ี

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม*

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ☑ ๏

2. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ ✓ ๏

3. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ ✓ ๏

4. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ✓ ๏

5. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล กรรมการ ✓

รวมจำานวนกรรมการ 5 4

☑ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ๏ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

* กรรมการสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ

 • คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ☑ ๏

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ✓ ๏

3. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ ✓ ๏

รวมจำานวนกรรมการ 3 3

☑ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ๏ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

* กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ☑ ๏

2. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ ✓ ๏

3. นายเฉิน  คง กรรมการ ✓ ๏

รวมจำานวนกรรมการ 3 3

☑ ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

* กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ



71

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

• คณะกรรมการบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ☑ ๏

2. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ ✓ ๏

3. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ ✓ ๏

รวมจำานวนกรรมการ 3 3

☑ ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

* กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท มหัท จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม*

1. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ☑ ๏

2. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ ✓ ๏

3. นายทัศนัย  ชุ่มวัฒนะ กรรมการ ✓ ๏

รวมจำานวนกรรมการ 3 3

☑ ประธานกรรมการ  กรรมการ ๏ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

    * กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัทฯ

• คณะกรรมการบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น  ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม*

1. นายสมัย  ลี้สกุล ประธานกรรมการ ☑ ๏

2. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการ ✓ ๏

3. นายพนม  ควรสถาพร กรรมการ ✓ ๏

4. นางสาวนิอร  จันทร์แจ่มแสง กรรมการ ✓ ๏

รวมจำานวนกรรมการ 4 4

☑ ประธานกรรมการ ✓ กรรมการ ๏ กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

* นายสมัย ลี้สกุล หรือนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพนม ควรสถาพร หรือนางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง รวมเป็น
สองคนและประทับตราสำาคัญของบริษัท



การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

 ในปี 2563 บริษัทฯได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุม 
ของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 95.2 และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการ ดังนี้

 • สรุปการเข้าประชุมของกรรมการในปี 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท

จำานวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563 (ครั้ง)
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 1/1 6/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ 1/1 7/7 4/4 2/2 ไม่ได้เป็น 3/3 ไม่ได้เป็น

3. รศ.นพ.กำาจร  ตติยกวี 1/1 5/7 4/4 1/2 ไม่ได้เป็น 3/3 ไม่ได้เป็น

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 1/1 7/7 4/4 2/2 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 2/2 1/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

6. นายสมัย  ลี้สกุล 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 16/17

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น 3/3 17/17

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น 2/2 2/2 3/3 16/17

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล 1/1 7/7 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 2/2 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น

10. นายโลห์ อิง คี - ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 17/17
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

• สรุปการได้รับการแต่งตั้งกรรมการ

รายชื่อกรรมการ

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ

ปีที่เลือก 
ครั้งล่าสุด

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/การแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563

การแต่งตั้ง
ในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งถัดไป

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 2548 2562 ประธานกรรมการ ไม่ใช่ 2565

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ 2562 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564

3. รศ.นพ.กำาจร  ตติยกวี 2562 - กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2565

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 2559 2563 กรรมการอิสระ ใช่ 2566

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 2548 2561 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2564

6. นายสมัย  ลี้สกุล 2550 2563 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2566

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 2556 2563 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2566

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 2550 2561 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2564

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล 2561 2562 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2565

โครงสร้างการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง และ
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 • คณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังนี้

 1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ - ตัวแทนจากบริษัท เคพีเค 1999 จำากัด 
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ 
 3. รศ.นพ. กำาจร  ตติยกวี กรรมการอิสระ
 4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ
 5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ
 6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำากับดูแล 
กิจการและดาวน์โหลดข้อมูล/กฎบัตร” ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ องค์ประกอบ คุณสมบัติ ขอบเขตอำานาจหน้าที่และ 
ความรับผดิชอบ บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ วาระการดำารงตำาแหน่ง การประชมุ องค์ประชมุ อำานาจอนมุตั ิค่าตอบแทน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ 
ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และการซื้อหรือขาย
สนิทรพัย์ทีส่ำาคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามท่ีหน่วยงานราชการอืน่ๆ กำาหนด 
เป็นต้น 

2. กำาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจำานวน สดัส่วนกรรมการอสิระ รวมทัง้ความรูค้วามชำานาญ
ที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท

3. กำาหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

4. กำาหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยทุธ์ เป้าหมาย และทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทั โดยให้มีการทบทวน
เป็นประจำาทุกปี และกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างย่ังยืน 
ยกเว้นนโยบายหรือการดำาเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5. พจิารณาตดัสนิใจในเรือ่งทีม่สีาระสำาคญั เช่น แผนธรุกจิ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำานาจการบรหิาร 
และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด 

6. ติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้มี 
การรายงานผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงาน 
ของบรษิทั โดยคำานงึถงึความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจนการพฒันา 
บุคลากรของบริษัท

7. กำากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องค์กรควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

8. กำากบัดแูลให้มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ

9. กำาหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และกำากบัดแูลให้มีการบรหิารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวน
และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมำ่าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

10. กำากับดูแลและพัฒนาการกำากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

11. ส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัมจีติสำานกึในจรยิธรรมและคณุธรรม มกีารปฏบิตัติามคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ นโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความต้ังใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน

13. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการใน 
การประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

14. ตดิตามดแูลสภาพคล่องทางการเงนิ ความสามารถในการชำาระหนี ้รวมท้ังแผนหรอืกลไกในการแก้ไขหากเกดิปัญหา



75

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

15. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ท้ังรายใหญ่ รายย่อยและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำากบัดแูลให้มกีระบวนการและช่องทางใน
การรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล 
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการ 
ได้โดยตรง

16. พจิารณาแผนสบืทอดตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรหิาร 
และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

17. กำากบัดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร
ระดับสูงเป็นประจำาทุกปี และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

18. กำากบัดแูลให้มกีระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบรษิทัอย่างโปร่งใส และมกีารกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

19. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

20. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท 

21. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจำาปี และครอบคลมุเรือ่งสำาคญัต่างๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏบิตัทิีด่สีำาหรบักรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

22. อำานาจในการดำาเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำาหนดให้
รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
(ก) เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

23. พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบัิตงิานอย่างต่อเนือ่งโดยการเข้าอบรมหรอืเข้าร่วมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

24. คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารตามทีเ่หน็สมควรให้เป็น คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพือ่
ปฏบิตังิานตามความเหมาะสมและ/หรอืตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และร่วมพจิารณาอนมุตัิ
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำาหนดให้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และมาตรการและ 
ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันเป็นประจำาทุกปี

  ทั้งน้ี การมอบอำานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำากับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำาคัญของบริษัท  
ที่เป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

25. เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำาเนินการ 
(ก) คณะกรรมการจะต้องไม่แทรกแซงการตดัสนิใจของฝ่ายจดัการซึง่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจดัการ

ดำาเนินการรับผิดชอบตัดสินใจในการดำาเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำางาน 
การบริหารจัดการงานประจำา (day-to-day operation) เป็นต้น 
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(ข) คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังในการอนุมัติรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการที่กรรมการมีส่วนได้
เสีย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการมบีทบาทหน้าทีก่ำากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้
ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำาของบริษัทฯ ประธาน
กรรมการเป็นผูท้ำาหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และสนบัสนนุให้กรรมการทุกคน
มส่ีวนร่วมในการประชมุ ตลอดจนดแูลให้การประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ดำาเนนิไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จนสำาเร็จลุล่วง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.นพ. กำาจร ตติยกวี   
3. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์   

โดยมีนางสาวเรวดี อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

กฎบตัรฉบบัล่าสดุได้ถกูเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 9 หวัข้อ คอื วตัถปุระสงค์ของการตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ องค์ประกอบและคณุสมบตั ิวาระการดำารงตำาแหน่ง การประชุม องค์ประชมุ  
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และการรักษาคุณภาพกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ 
ผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจำาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ  ทีเ่หน็ว่าจำาเป็น และเป็นเรือ่งสำาคญั
ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำาลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือ
คัดเลือก /เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

3. สอบทานให้บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณา 
ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ความดีความชอบ 
การเลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลีย่นแปลง/เลิกจ้างผูต้รวจสอบภายในในกรณีใช้บรกิาร
จากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

4. สอบทานการให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมาย 
กำาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

8. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว 
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
8.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8.6 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ  ทีท่ำาอย่างเป็นประจำา เพือ่คณะกรรมการบรษิทัจะได้ทราบถงึกจิกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
9.1 รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรือ่งต่างๆ 

ไว้อย่างชัดเจน
9.2 รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำาดังต่อไป
นี ้ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัสำาคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดำาเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร
10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำาคัญในระบบ

การควบคุมภายใน
10.3 ข้อสงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ
ฐานะการเงิน และผลการดำาเนนิงาน และได้มกีารหารอืร่วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้ริหารแล้วว่าต้อง 
ดำาเนนิการปรบัปรงุแก้ไข เมือ่ครบกำาหนดเวลาทีก่ำาหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉย
ต่อการดำาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน 
สิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทยได้
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11. ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผิดชอบในการดำาเนนิงาน
ของบริษัทได้กระทำาความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให ้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให ้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และผูส้อบบญัชทีราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชี พฤตกิารณ์อันควร
สงสยัทีต้่องแจ้งดงักล่าว และวธิกีารเพือ่ให้ได้ซึง่ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์นัน้ ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
กำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

12. ให้มีอำานาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบคำาถามของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

13. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นประจำาทุกปี

14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน รวม 6 คน ดังนี้

1. รศ.พิเศษ เสตเสถียร เป็น ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
3. รศ.นพ. กำาจร ตติยกวี  
4. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์  
5. นายภาสิต ลี้สกุล  
6. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

โดยมีนางสาวฝ่ังฝัน ชัน้ศริ ิเลขานกุารบรษิทั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหามวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

กฎบตัรฉบบัล่าสดุได้ถกูเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย 6 หวัข้อ คอื ขอบเขตอำานาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
องค์ประกอบ วาระการดำารงตำาแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอำานาจหน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

1. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 พิจารณากำาหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำาปีของบริษัทฯ และบริษัท  
สหการวิศวกร จำากัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ 

1.2 กำาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำาเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท 
ในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

1.3 พจิารณารปูแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำานึงถึงผลการปฏิบัติงาน  
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯและขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  
มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
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1.4 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ
บรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และนำาเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนมุตัสิำาหรบัค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ 
คณะกรรมการชุดย่อยจะนำาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ

1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามหีน้าทีพ่จิารณาเง่ือนไข หลกัเกณฑ์การจดัสรรทีเ่หมาะสม 
และเป็นธรรมต่อท้ังพนักงานและผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำาหรับกรณี
ทีม่กีารจดัสรรให้กรรมการเกนิกว่าร้อยละ 5 ของหลกัทรพัย์ทัง้หมดทีจ่ะจดัสรร โดยต้องไม่มคีณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2. ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 กำาหนดคุณสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธาน
เจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ และตำาแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการ
สรรหา และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเล่ือนตำาแหน่งมาดำารงตำาแหน่งข้างต้น โดย 
การพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อ 
การดำาเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 

2.2 สรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะมาดำารงตำาแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุใน 
ข้อ 2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดังนี้ 
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำาหรับ

กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำานวนกรรมการ 
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำาแหน่งที่ว่างลง

กรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งต้ัง สำาหรบัการแต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิาร ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ 

2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพ่ือนำาเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากน้ันแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าท่ีในการดำาเนินการเรื่อง
อืน่ใด ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจในการเปลีย่นแปลง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำาเป็น 
หรือเห็นสมควร
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1.4 คณะกรรมการบรรรษัทภิบาล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร 2 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เป็น ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร  
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ 
4. นางสาวภาวิตา ลี้สกุล

โดยมีนางสาวฝั่งฝัน ชั้นศิริ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

กฎบัตรฉบับล่าสุดได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ขอบเขตอำานาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ วาระการดำารงตำาแหน่ง การประชุม การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

1. สอบทานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินงาน 
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ทีฝ่่ายจดัการทบทวนและนำาเสนอ เพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็น
ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

3. ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4. กำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำานโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดีไปดำาเนินการในเชิงปฏิบัติ

5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีหน้าที่ในการดำาเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจในการเปล่ียนแปลงขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลตามความจำาเป็นหรือเห็นสมควร 

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน รวม 4 คน ดังนี้

1. รศ.นพ. กำาจร ตติยกวี เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ 
3. นายภาสิต ลี้สกุล  
4. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  

โดยมีนางสาวภาวิตา ลี้สกุล กรรมการและผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 
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กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ  
องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำารงตำาแหน่ง ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุม การรายงาน 
ผลการปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำาเนินงานการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำาคัญประเภทต่าง ๆ  เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหา
วัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเส่ียงทางการเงิน และความเส่ียงด้านบุคลากร เป็นต้น  
รวมถึงให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. กำาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงและกำากับดูแลให้มีการดำาเนินการตามแผนงาน 

3. กำากบัดแูลการดำาเนนิงานด้านการบรหิารความเส่ียงองค์กรกำาหนดวางกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์ พนัธกจิ 
และเป้าหมายขององค์กร 

4. กำากบัดแูล สนบัสนุน ผลกัดนัให้เกดิความร่วมมือในการบรหิารความเสีย่งท่ัวทัง้องค์กร และทบทวนความเพยีงพอ
ของนโยบายและระบบการบรหิารความเส่ียงอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การบรหิารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

5. รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเส่ียงที่สำาคัญ การประเมินสถานะความเส่ียง 
การบรหิารความเสีย่ง ผลกระทบทีจ่ะเกดิในการดำาเนนิงาน รวมถงึวธีิการป้องกนัและส่ิงทีต้่องดำาเนนิการปรบัปรงุ
แก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว 

6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอีำานาจจดัตัง้คณะทำางานเพือ่ทำาหน้าทีด้่านบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

1.6 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้ 

1. นายสมัย ลี้สกุล เป็น ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาสิต ลี้สกุล  
3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์  
4. นายโลห์ อิง คี  

โดยมีนางสาวรุ่งนภา บุพฤทธิ์ เลขานุการบริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กำาหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดำาเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจำาปี 
ตารางอำานาจอนมุตั ิอำานาจการบรหิารต่าง ๆ  และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 
รวมทัง้พจิารณาการแก้ไขปรบัปรงุต่าง ๆ  เพือ่ให้สอดคล้องและสนบัสนนุต่อสภาพเศรษฐกจิและสภาวะการแข่งขัน
ในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

2. ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำาเนินงาน 
และงบประมาณประจำาปีทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพ
ธุรกิจ พร้อมให้คำาปรึกษา แนะนำา การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
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3. ดำาเนินการจัดทำาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงิน
สินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำานำา จำานอง คำ้าประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4. พจิารณาการเข้าทำาสญัญาเกีย่วกบัธรุกจิของบรษิทัฯ และสัญญาเกีย่วกบัการซือ้ทรพัย์สินหรอืทำาให้ได้มาซึง่สทิธิ
เพือ่นำามาใช้ประโยชน์ในกจิการของบรษิทัฯ ตลอดจนการกำาหนดขัน้ตอนและวธีิการเจรจาเพ่ือทำาสัญญาดงักล่าว

5. พิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำาปี เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. มีอำานาจจ้าง แต่งต้ัง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน  
ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป โดยอำานาจจ้าง 
แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหาร 1 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอำานาจของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

8. ดำาเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละคราวไป

9. พจิารณาและรายงานคณะกรรมการบรษิทัทนัทเีมือ่ตรวจพบหรอืสงสยัว่า มเีหตกุารณ์ทจุรติ มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืน
กฎหมาย และมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่น

10. ดำาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่
จำาเป็นหรือเห็นสมควร

อำานาจในการอนุมัติวงเงินของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีอำานาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆ ตามคู่มืออำานาจอนุมัติและ
ดำาเนินการ อาทิเช่น

เรื่อง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การอนุมัติงบประมาณโครงการ - ไม่จำากัดวงเงิน

- การตัดหน้ีสูญ 5-10 ล้านบาท  < 5 ล้านบาท

- การเบิกเงินทดรอง - > 100,000 บาท/ครั้ง

- ค่าเลี้ยงรับรอง การประชาสัมพันธ์ และการบริจาค - > 50,000 บาท/ครั้ง

- การกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างบริษัทในเครือ 50-100 ล้านบาท < 50 ล้านบาท
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 (1) กรรมการอิสระ

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

  • กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สามารถช่วยเหลือให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จากน้ัน 
นำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ตามลำาดบั (นำาเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุน้
เพื่ออนุมัติ เฉพาะกรณีการเพิ่มจำานวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) 

  • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

  บริษัทฯ กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

  1. ถอืหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ โดยนบัรวมการถือหุน้ของผูเ้กีย่วข้องของกรรมการอิสระด้วย

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บริษัทฯ 

  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ 
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือ 
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้
รับตำาแหน่ง 

  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งม ี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 
เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำาแหน่ง 

  6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ 
ทีป่รึกษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มอีำานาจควบคมุของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ท่ีมนียั ผูม้อีำานาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการวชิาชพีนัน้ เว้นแต่
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำาแหน่ง 

 (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

  • การสรรหากรรมการ

  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการจะกระทำาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหา
และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำางานที่ความเหมาะสม และนำา



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

3

84

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามลำาดับ (นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ 
เฉพาะกรณีการเพิ่มจำานวนกรรมการ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

  กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

  • การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดคือ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการ
สรรหาผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
การ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จะกระทำาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อสรรหาและพิจารณา
คุณสมบัติของบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำางานที่ความเหมาะสม และนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด และนโยบายในการสืบทอด
ตำาแหน่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้ 

  - อนมุตัใิห้มแีผนสบืทอดตำาแหน่งของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร และมนีโยบายให้ผูบ้รหิารระดบัสงูระดบั
ผูอ้ำานวยการฝ่ายข้ึนไปวางแผนสบืทอดตำาแหน่งของตนเอง และให้มกีารพจิารณาถ่ายทอดความรูใ้นการทำางานให้กบัพนกังาน
ในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถแทนตำาแหน่งตนในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ

  - คุณสมบัติเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นดังนี้

• การศกึษาไม่ตำา่กว่าระดบัปรญิญาโทวศิวกรรมศาสตร์ หรอืบรหิารธรุกิจ หรอืสาขาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
หากมีการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาโท ให้เป็นดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารงานในตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
• มีความเป็นผู้นำา และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
• มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร 
• มีการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่สุขุม รอบคอบ คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

นโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  คณะกรรมการกำาหนดนโยบายการดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีบรษิทัอืน่ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 13 วรรค 2 ของบริษัทฯ ดังนี้ 

  “ห้ามมใิห้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญัหรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จำากดัความรบัผดิในห้างหุน้ส่วน
จำากัด ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” 
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  และกำาหนดให้กรรมการแต่ละคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ไม่เกินกว่า 4 บริษัท ในกรณีที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่เข้าข่าย 
ที่ระบุในข้อบังคับให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
โดยมอบอำานาจให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการ ดังนี้

  - พิจารณาส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และ/หรือ 
ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถอืหุน้ เพือ่ทำาหน้าทีก่ำากบัดแูล และควบคุมการดำาเนนิธรุกจิ 

  - รายงานการส่งตัวแทนดังกล่าว พร้อมคุณสมบัติของตัวแทนให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 
  - กำากับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามอำานาจอนุมัติและดำาเนินการ รวมทั้ง

มกีารเปิดเผยข้อมลู และดำาเนนิการใด ๆ  ทีเ่ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกาศ 
คำาสัง่ หรอืข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามข้อกำาหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลู
การทำารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายซึ่งสินทรัพย์

  - รายงานสรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส  และใน
กรณีที่มีเรื่องที่มีนัยสำาคัญของบริษัทดังกล่าว อาทิเช่น การเพิ่มหรือลดทุน การเลิกบริษัท ให้นำาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนดำาเนินการใดๆ 

2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำานวน 6 คน ดังนี้

1. นายสมัย ลี้สกุล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภาสิต  ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
3. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด   
4. นายโลห์ อิง คี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล ผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร
6. นางสาวเรวดี  อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังนี้

1. เป็นผูส้นบัสนนุและอำานวยการการทำางานของคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในด้านปฏบิตักิารและด้านงานอำานวยการ 
นำาเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างกรรมการบริษัทและพนักงาน

2. ดำาเนนิการวางระบบบรหิารงาน  การผลติสนิค้าหรอืบรกิารจนถงึการส่งมอบงาน  เช่น การตลาด งานประมลูงาน
ออกแบบ งานจัดซื้อ การผลิตและการส่งมอบโครงการ

3. รับผดิชอบด้านการจดัการทางการเงนิ ภาษ ีความเส่ียง การจดัการนำาเสนองบประมาณประจำาปีต่อคณะกรรมการ
บรษิทั ดแูลการจดัการ และจัดสรรทรพัยากรองค์กรให้เป็นไปตามกรอบแนวทางของงบประมาณ ภายใต้กฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ

4. กำากับดูแลการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้และ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ

5. ดำาเนินการด้านประชาสัมพันธ์องค์กร และชุมชนสัมพันธ์ เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งสินค้าและบริการ จะต้อง
ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ถือหุ้น
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6. ดำาเนินการเร่ืองการจัดหาทุนเพื่อการดำาเนินงานของบริษัท วางแผนการจัดหาทุน แหล่งทุน กลยุทธ์การจัดหา
ทุน การจัดทำาเอกสารการหาทุน และอื่นๆ

7. ดำาเนินการเรื่องอื่นใด ขององค์กร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

 อนึง่ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ไม่มอีำานาจในการดำาเนนิการใด ๆ  เกีย่วกบัรายการหรือเรือ่งทีป่ระธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร หรอืบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งมส่ีวนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใด 
(ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ประกาศกำาหนด 
หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด) ที่จะทำาขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้ให้นางสาวฝ่ังฝัน ช้ันศิร ิดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิทัตัง้แต่วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 
2564 - ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์”)

โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทดังนี้

1. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือ 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
- หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และ
จัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำาหนด  และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น 

- ให้คำาแนะนำาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง และข้อพงึปฏบิตัด้ิานการกำากับดแูลให้การดำาเนิน
กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ทำาหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  • ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  

   (ก) ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

     ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ 

    1. ค่าตอบแทนรายเดือน สำาหรับประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระที่เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน กรรมการอิสระ 3 คน คนละ 20,000 บาทต่อเดือน และกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร 4 คน คนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

    2. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ได้อนุมัติการงดจ่ายโบนัส
กรรมการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2562 

    3. ค่าเบี้ยประชุม สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาทต่อคนต่อการเข้าร่วมประชุมต่อครั้ง 
(ให้เฉพาะกรรมการอิสระ)  

    4. บรษิทัย่อย ในปี 2563 มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพยีงบริษทัเดยีว คอื บรษิทั สหการวศิวกร จำากดั 
ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนให้กรรมการรวม 6 คน ๆละ 10,000 บาทต่อเดือน  

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เป็นดังนี้ 

(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด

ค่าตอบแทนกรรมการ ทีอาร์ซี
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1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ 600,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 720,000

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ 300,000 40,000 20,000 ไม่ได้เป็น 30,000 ไม่ได้เป็น 390,000

3. รศ.นพ.กำาจร  ตติยกวี 240,000 40,000 10,000 ไม่ได้เป็น 30,000 ไม่ได้เป็น 320,000

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ 240,000 40,000 20,000 20,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 320,000

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร 240,000 ไม่ได้เป็น 20,000 10,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 270,000

6. นายสมัย  ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000 240,000

7. นายภาสิต  ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

120,000 240,000
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(หน่วย: บาท)

กรรมการบริษัทฯ และ
บริษัท สหการวิศวกร จำากัด

ค่าตอบแทนกรรมการทีอาร์ซี
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9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล 120,000 ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น ไม่ได้
เบี้ย

ประชุม

ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็น 120,000

ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีอาร์ซี รวม 2,380,000 บาท

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

10. นายศักดา  ตันติวัฒนกูล ไม่ได้เป็นกรรมการทีอาร์ซี 120,000 120,000

ค่าตอบแทนกรรมการ SKW 600,000

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 2 บริษัท 2,980,000

    (ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน
ปี 2562 ปี 2563

จำานวนคน จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนคน จำานวนเงิน (ล้านบาท)

เงินเดือน 6 27.85 5 22.80

โบนัส 6 2.38
(โบนัสปี 2561)

0

รวมทั้งสิ้น  30.23  22.80

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหาร 5 คน ประกอบด้วยนายสมัย ลี้สกุล นายภาสิต ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ นายโลห์ อิง คี 
   และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล
  2. ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  

  เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และในที่นี้ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ 
  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

   (ค) ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูป้ระเมินผลการปฏบัิตงิานและพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน
ของประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัิ



89
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  ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารประกอบด้วย เงินเดอืน โบนสั เงนิ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ รถประจำาตำาแหน่ง คนขับรถ และค่านำ้ามัน

  • ค่าตอบแทนอื่น

    (ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

    ประธานกรรมการได้รับเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ในปี 2563 รวม 42,000) ประกันชีวิตและ
อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำาตำาแหน่ง คนขับรถ และค่านำ้ามัน 

   (ข)  ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการอิสระ

    กรรมการอิสระได้รับประกันสุขภาพ

        (ค)  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

    เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

เงินสมทบ
ปี 2562 ปี 2563

จำานวนคน จำานวนเงิน (ล้านบาท) จำานวนคน จำานวนเงิน (ล้านบาท)

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 4 0.95 4 1.07

หมายเหตุ: ผู้บริหาร 4 คน ประกอบด้วย นายสมัย ลี้สกุล นายภาสิต ลี้สกุล นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ และนางสาวภาวิตา ลี้สกุล

5. บุคลากร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบริษทั สหการวศิวกร จำากดั มพีนกังานทัง้สิน้ 1,573 คน ประกอบด้วยพนกังาน
ประจำา 313 คน และพนักงานชั่วคราว 1,260 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

สายงาน
จำานวนพนักงาน (คน)

ปี 2562 ปี 2563

พนักงานประจำา

ฝ่ายบริหาร (ตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการสายงานขึ้นไป) 6 7

สายงานการตลาด 18 18

สายงานวิศวกรรม 51 47

สายงานปฏิบัติการ 93 92

สายงานบริการงานก่อสร้าง 26 16

สายงานบริหารองค์กร 75 82

สายงานบริหารคุณภาพ 63 31

สายงานบัญชีและการเงิน 21 20

รวม 353 313

พนักงานชั่วคราว 886 1,260

รวมพนักงานทั้งหมด 1,239 1,573
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  • ผลตอบแทนพนักงาน 

   ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำานวนรวมทั้งสิ้น 
501.31 ล้านบาท ผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม  
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ  และเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลตอบแทนพนักงาน
(ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารที่แสดงในหัวข้อก่อนหน้า)

ปี 2562 ปี 2563

พนักงานประจำา 328.65 309.48

พนักงานสัญญาจ้าง 182.00 191.83

รวมผลตอบแทนทั้งหมด 510.65 501.31

• กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษทัฯ ได้จัดตัง้กองทนุสำารองเล้ียงชีพ ทสิโก้มาสเตอร์ร่วมทนุ ซึง่จดทะเบยีนและบรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัย์ 
ทสิโก้ จำากัด โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างขวัญและกำาลงัใจให้แก่พนกังาน และจงูใจให้พนกังานทำางานกบับรษิทัฯ ในระยะยาว 
ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด สมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้พนักงานจำานวน 5.90 ล้านบาท และ 
2.61 ล้านบาท ตามลำาดับ

  • นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

   ตามปรชัญาองค์กรของบรษิทัฯ ถอืว่าพนกังานเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่ามากทีส่ดุขององค์กร ซ่ึงบรษิทัฯ ได้
ยึดมัน่และมุง่เน้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด บรษิทัฯ มนีโยบายในการบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยคำานึงถึงลักษณะงานและ
คุณสมบัติของพนักงานตามความต้องการ โดยเมื่อพนักงานมาเริ่มงานกับบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียด
งานตาม Job Description ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป

  2. บรษิทัฯ มกีระบวนการดแูลด้านผลตอบแทนและสวสัดกิารพนกังาน โดยนอกเหนอืจากสวสัดกิารพืน้ฐาน
ตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำาสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ได้แก่

   2.1 การจัดทำาบัตรประกันสุขภาพ ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
ค่าผ่าตัด รวมถึงอุบัติเหตุฉุกเฉินและการรักษาด้านทันตกรรม  

   2.2 การจัดทำาประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่

   2.3 การจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้สะสมเงินเพื่อไว้ใช้ในยาม
เกษยีณอายุงาน บรษิทัฯ ได้มกีารจ่ายเงนิสมทบให้กบัพนกังานตามจำานวนปีในการทำางานตามทีก่ฎหมายกำาหนด โดยพนกังาน
สามารถหักเงินสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละ 3 - 10 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสมัครใจของพนักงาน

  3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณากรอบและ
งบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด เป็นประจำาทุกปี ซึ่ง 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายนอก (เช่น การคาด
การณ์อัตราเงินเฟ้อ สภาวะเศรษฐกิจ อัตราเฉลี่ยการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง) และปัจจัย
ภายใน (เช่น ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนระยะยาว ประวัติการขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอดีต) เพื่อกำาหนด
กรอบค่าตอบแทนภาพรวมในแต่ละปีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
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  4. บริษัทฯ มีการจัดทำาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานได้พัฒนา
ความรู้และทักษะ ทั้งความรู้เฉพาะทางและและความรู้ทั่วไป ดังนี้    

   4.1 พนักงานใหม่ 
    บริษัทฯ ได้มีการจัดปฐมนิเทศโดยจัดให้มีการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับ

การปฏิบัติงานอันประกอบด้วย ประวัติและลักษณะธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการทางธุรกิจ  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร ความรู้เบ้ืองต้นด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015, 
ISO 45001:2018 ความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการ และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในการปฏิบัติงาน 

   4.2 พนักงานประจำาทุกระดับ 
    บริษัทฯ  มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสมำ่าเสมอเพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถทั้งในด้านการบริหารจัดการทั่วไปและความรู้เฉพาะทางในสายงานสาขาต่างๆ โดยจัดอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้ให้ความรู้ 

   ในปี 2563 มีการจัดอบรม ดังนี้

- หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior-Based Safety) เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร และลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำางาน

- หลกัสตูร “คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน” สำาหรบั
พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามกฎกระทรวงกำาหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน  พ.ศ. 2549

- หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามกฎกระทรวงกำาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

- หลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน สำาหรับลูกจ้างทั่วไป 
และลูกจ้างเข้าทำางานใหม่”  และหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน สำาหรับหัวหน้างาน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ในด้านความปลอดภัยในการทำางาน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ.2554

- หลักสูตร “การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน - Key Performance Indicators (KPIs)”  
สำาหรับพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะอบรมในทุก ๆปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินผลการปฏบิตังิานให้แก่พนกังาน และพนกังานสามารถจดัทำาแบบประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ สามารถนำาระบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือส่งเสริม
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

- หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำางานในท่ีอับอากาศ” เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนด
มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการทำางานในที่อับอากาศ 

- หลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจ่ัน ผู้เกาะยึดวัสดุ” เพื่อให้
พนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัป้ันจัน่ได้ทราบข้อกำาหนด และข้อปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัทีเ่กีย่วข้องกบัป้ันจัน่ รวมถงึได้รบัการฝึกอบรมตามหลักสูตรทีก่ฎหมายกำาหนด
ไว้ 
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- หลกัสตูรพฒันาทกัษะการใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบต่าง ๆ  เช่น Solid works, Solid works 
Flow simulation, GEO-5, Tekla สำาหรับใช้ในการออกแบบด้านวิศวกรรม เพื่อให้การทำางานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   สำาหรับปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัดได้จัดให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก โดยสรุปเป็นชั่วโมงในการอบรม ดังนี้  

การอบรมของพนักงาน
ปี 2562 ปี 2563

อบรมภายใน อบรมภายนอก อบรมภายใน อบรมภายนอก

ระดับพนักงาน 294 189 189 24

ระดับหัวหน้างาน 135 87 87 432

รวมชั่วโมงการอบรม 429 276 276 456

  5. การจดัทำากจิกรรมพนกังานสมัพนัธ์ (Employee Relations) บรษิทัฯ มีการจดัทำากจิกรรมเพือ่เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ดังนี้

   5.1 จัดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง Group Line ช่ือ Mr. Engage เป็นการส่ือสารระหว่าง  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานในองค์กร เพื่ออำานวยความสะดวกในการให้ข้อมูล และคำาแนะนำากับพนักงาน

   5.2 การจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch Talk) ร่วมกัน เพื่อให้พนักงานได้พบปะ
กับผู้บริหาร ในโอกาสต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day 

   5.3 จัดตั้ง HRBP (HR Business Partner) จัดให้มีผู้รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เข้า
ถึงปัญหาของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   5.4 กจิกรรม 5ส เพือ่เสรมิสร้างวินยั และสขุนสัิยให้กบัพนกังาน โดยมตีวัแทนผูบ้รหิารและพนกังาน
แต่ละฝ่าย ร่วมประเมินผลกิจกรรม

   5.5 การจัดทำากิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ประจำาปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานทั้งที่สำานักงาน
ใหญ่และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซท์งาน มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น 

 6. บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำาคญัในการสือ่สารข้อมลูภายในองค์กรระหว่างบรษิทัฯ กบัพนกังาน โดยมฝ่ีาย
สือ่สารองค์กรเป็นศนูย์กลางในการรวบรวมและเปิดเผยข้อมลูภายในองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ให้พนกังานมคีวามเข้าใจ
ในเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่องทางหลักที่ใช้ใน 
การสื่อสารดังกล่าวได้แก่ Intranet ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานได้รับทราบใน Intranet อาทิเช่น ส่ือในการเรียนรู้ระบบ  
ERP ข้อกำาหนดต่าง ๆ ของระบบ ISO ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007 ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่ ข่าวกิจกรรมของบริษัทฯ ในแต่ละเดือน แนะนำาพนักงานเข้าใหม่ประจำาเดือน 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารผ่าน Email, Application Line และบอร์ดพนักงานอีกด้วย

 7. บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่าง
เพศ รวมถึงบริษัทฯ ยังมีการจ้างงานผู้พิการ และการจ้างงานโดยไม่กำาหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง

 8. บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะความคดิเหน็หรอืข้อร้องเรยีนผ่านผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร
บุคคล หรือกล่องรับความคิดเห็นโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน เพื่อนำา
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารบคุคลเพือ่พจิารณาและดำาเนนิการต่อไป ข้อมูลรายละเอยีดของผูร้้องเรยีนจะถกูเกบ็รกัษาเป็น
ความลับอย่างเคร่งครัด

  • ข้อพิพาททางด้านแรงงานที่สำาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

         ไม่มี
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ
ต่อระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงจะทำาให้
เกิดความเช่ือม่ันกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและ
ส่งผลให้ธุรกิจมีความเติบโตอย่างย่ังยืน ภายใต้
การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯจึงได้กำาหนด
นโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือยกระดับ
การดำาเนินการท่ีมีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบ
มาตรฐานท่ีชัดเจน และกระจายการปฏิบัติ 
ไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับช้ัน อันเป็น 
การเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำากับดูแล 
กิจการอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือ 
การดำาเนินการท่ีรักษาสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีผู้ถือหุ้น
พึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายกำาหนด
หรือมากกว่าน้ัน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในระยะยาวและอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบ
กฎหมายระเบียบปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม 
ความยุติธรรมและความเสมอภาค และจัดทำา
คู่มือการกำากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และนโยบาย
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ 

“การพัฒนาท่ีย่ังยืน/นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” และผนวกเป็น
เอกสารส่วนหน่ึงของข้อบังคับในการทำางานให้กับพนักงานทุกคน

บรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครัด และพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง 
อันเป็นผลให้ในรอบปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามหลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี ได้คะแนนระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากผลสำารวจการกำากับ
ดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทยประจำาป ี2563 (CGR 2020) จากสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

  บริษัทฯให้ความสำาคัญในการให้สิทธิข้ันพ้ืนฐานต่อผู้ถือหุ้น เช่น 
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับ 
ส่วนแบ่งในผลกำาไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเพียงพอ การเปิดโอกาสล่วงหน้าในการเสนอวาระการประชุมและ
การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุม
ผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในท่ีประชุม
อย่างเป็นอิสระ และยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคน ผู้บริหาร รวมท้ัง 
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

  1.1) กำาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

   ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2563 ในวันท่ี 24 เมษายน 2563 ณ ท่ีทำาการบริษัทฯ ห้องประชุม 
มัลติฟังก์ช่ัน ช้ัน 2 เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
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  1.2) การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

   บรษิทัฯเผยแพรม่ตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่องกำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลัง
จากที่คณะกรรมการได้ลงมติ

   กอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2563 บรษิทัฯ
ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มส่ีวนรวมในการกำากบัดแูลบรษิทัและการคดัสรร
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล
ทีม่คีวามสามารถในการเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั ตัง้แตเ่ดอืนวนัที ่ 
30 กันยายน - 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการพิจารณาไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ

   บริษัทฯเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 ซึ่งจัดทำาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม
เอกสารประกอบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และไดแ้จง้ใหน้กัลงทนุและ
ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำาหรับการประชุม เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563 (ล่วงหน้า
มากกว่า 30 วันก่อนการประชุม) สำาหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ส่งออกวันท่ี 16 เมษายน 2563 และได้ทำาการประกาศลงใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัตดิตอ่กนั 3 วนั กอ่นการประชมุ (วนัที ่13 -15 เมษายน 
2563) เพ่ือบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าที่ 
เพียงพอสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  1.3) การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

   ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้แนะนำา
กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา
กฎหมายได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และ
คะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
ไปตามลำาดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นๆ 
ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนหนงัสอืเชญิประชมุ สำาหรบัวาระคา่ตอบแทนกรรมการไดมี้
การนำาเสนอนโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือก
กรรมการทีเ่หน็วา่มคีณุสมบตัเิหมาะสม โดยไดใ้หผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง
ในบัตรลงคะแนนสำาหรับวาระเลือกต้ังกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 
ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือ
งดออกเสียง 

อนึ่งในการประชุม ประธานฯได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ท้ังน้ีกรรมการ
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบคำาถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในท่ีประชุม 
ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

  1.4) การเปิดเผยผลการ
   ประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทฯเผยแพร่มติท่ีประชุม
พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในช่วงเย็น
หลงัเสรจ็สิน้การประชมุผูถ้อืหุน้ โดยผา่นระบบ
การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย รายชื่อพร้อมท้ัง
ตำาแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา
และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม วิธีการนับ
คะแนนเสียง ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ สรุปสาระสำาคัญของข้อซักถาม ข้อคิด
เหน็ทีส่ำาคญัและขอ้เสนอแนะของผูถ้อืหุน้ รวม
ทัง้คำาช้ีแจงของกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ด้ตอบ 
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระโดยแจ้งผา่น
ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม) และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ วีดีทัศน์แสดงภาพ และ
เสียงของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่  8 
พฤษภาคม 2563
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   บริษัทฯ มีการกระจาย 
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยในวันท่ี 27 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 69.67 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
  อย่างเท่าเทียมกัน 

  บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 
ทกุกลุม่อยา่งเท่าเทยีมกนั ไมว่า่จะเปน็ผูถ้อืหุ้น 
รายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยไม่คำานึงถึง 
เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะ 
ทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และแม้
ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุ
ไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้

  2.1) การมอบฉันทะ 

   ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวก
เข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีด้วยตนเอง ผู้ถือ
หุ้นสามารถรักษาสิทธิโดยการมอบฉันทะให้
ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใด
ท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดซึ่งบริษัทฯได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ เพ่ือให้เป็นผู้เข้าประชุมและออก
เสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่ง
บริษัทฯได้เปิดเผยแบบมอบฉันทะและราย
ละเอียดตา่งๆ บนเวป็ไซตข์องบรษิทัฯลว่งหนา้
ก่อนการประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามเพิม่เตมิไดท้ั้งการโทรศพัท ์หรอื อเีมล ์
เป็นต้น

  2.2) การเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคล 
    เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ

   บรษิทัฯ เปดิช่องทางใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเพิม่วาระการ
ประชมุ เสนอชือ่บคุคลเพือ่เปน็กรรมการ และตัง้คำาถามเปน็การลว่งหนา้ 
ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร และคำานงึถงึผลกระทบและการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มไว้ใน ดังต่อไปนี้ 

  3.1) พนักงาน

   พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งที่มีความสำาคัญ
ตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมายของบรษิทั บรษิทัฯจงึมกีารสือ่สาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายให้กับพนักงานทุกระดับ และปฏิบัติ 
ต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโอกาสความก้าวหน้า การพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการทำางาน การให้ผลตอบแทน สวัสดิการที่จำาเป็น 
นอกจากน้ีบริษัทฯมีการนโยบายมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในการทำางานและสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวติและทรพัยสิ์น การจดัใหมี้ส่ิงอำานวยความสะดวกในการทำางานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการบาดเจบ็ สูญเสยีชวีติจากอบุติัเหต ุ
และการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำางาน 

  3.2) ผู้ถือหุ้น 

   บรษิทัฯมุ่งม่ันดำาเนนิธุรกจิอยา่งโปรง่ใสและเปน็ธรรม 
คำานงึถงึสิทธิของผูถ้อืหุน้ทกุกลุ่มอยา่งเทา่เทยีมกนัไม่ว่าจะเปน็นกัลงทนุ
รายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน โดยมุ่งบริหารงานท่ีสร้างความเติบโตให้
แก่ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำารงกิจการและการแข่งขันใน
ระยะยาว มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น โดย
กำาหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิ 
ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญต่อ 
ผูถ้อืหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาผา่นชอ่งทางตา่งๆ เช่น ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  3.3) คู่แข่งขัน

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายให้การสนับสนุน
การร่วมมือในการแข่งขันทางการค้าเพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ภาย
ใต้กรอบกติกาการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความ
ลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่เปิด
เผยหรือละเลยให้ข้อมูลความลับของบริษัทฯ ตกอยู่ในมือคู่แข่ง ไม่โจมตี
หรือทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือใช้วิธีอื่น 

95

บริษัท	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

3

96

ที่ไม่ถูกต้อง และไม่กลั่นแกล้ง หรือทำาให้คู่แข่งเสียโอกาสอย่างไม่ 
เป็นธรรม

  3.4) ลูกค้า

   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ำาหนด ในราคาเปน็ธรรม สง่มอบงานภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ปฏบัิติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด มีการรักษาความลับ
ของลูกค้าและไม่นำาความลับทางการค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้เกี่ยวข้อง 

   บริษัทฯคำานึงถึงความปลอดภัยระหว่างเวลาปฏิบัติ
การและความสมบรูณข์องงานทีส่ง่มอบเปน็สำาคญั เนือ่งจากลักษณะงาน
ของบริษัทฯ เป็นงานบริการรับเหมาก่อสร้างอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
และปิโตรเคมี ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญในการฝึกอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้ความปลอดภัย
สูงสุด 

   นอกจากนี้ ในระหว่างงานก่อสร้าง บริษัทฯ จะมี
การจัดประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอทุกโครงการ และยินดีที่จะนำาชม 
หรืออธิบาย งานก่อสร้างในส่วนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในงาน
ก่อสร้างของบริษัทฯ ทุกขั้นตอน ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ทำาให้ลูกค้าเกิด
ความไว้วางใจ และพึงพอใจในผลงานที่ได้มาตรฐาน

  3.5) คู่ค้า

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำาหนดแนวทางและ
วธิกีารปฏบิตัใินการจดัซือ้ จดัจา้ง และกำาหนดหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก
คู่ค้าไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำาระบบทะเบียนผู้ขาย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
ในกระบวนการจัดหาที่โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ และเพื่อให้
แนใ่จถงึการไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 
และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการตดัสินใจทำาธรุกรรมตา่งๆ จดัทำาหนงัสอื
ยืนยันความเป็นอิสระของตนกับคู่ค้ารายหลักของบริษัทฯ

  3.6) เจ้าหน้ี

   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มีนโยบายปฏบิตัติามเงือ่นไข
ที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงด้านการค้ากับเจ้าหนี้การค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการชำาระ
ค่าสนิคา้และบริการ แตล่ะปจีะมกีารจดัให้เจา้หนีส้ถาบนัการเงนิเขา้เย่ียม
ชมโครงการก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ เพื่อรับทราบ
ความคืบหน้าของโครงการ และการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อ
ร่วมกันทบทวน และพิจารณาวงเงินสินเชื่อ หลักประกัน เงื่อนไข และ
ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับสถาบันการเงิน

  3.7) สังคมและชุมชน

   บ ริ ษั ท ฯ  ต ร ะ ห นั ก ถึ ง 
ความรับผิดชอบท่ีจะมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายจัดสรร
งบประมาณประจำาปีเพื่อใช้สนับสนุนใน
โครงการและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเร่ือง
ดังกล่าว และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อรับผิด
ชอบต่อสังคมและพัฒนาชุมชน

   นอกจากแนวปฏิบัติที่ มี
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทฯยังให้แนวทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ตามที่
ปรากฎในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบ 
ทำาความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

   บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย
การปฏิบั ติเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ในหัวข้อ 11. ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

4. การเปิดเผยข้อมูลและ
  ความโปร่งใส 

  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการเปิด
เผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและ 
ไม่ใช่การเงินที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯให้แก่ 
ผู้ มี ส่ วนได้ เสียอย่ าง เท่ า เทียมกันโดยมี  
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ความถูกต้อง ครบถ้วนน่าเช่ือถือและทันเวลาด้วยความ
โปรง่ใส ผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย อาทเิชน่ ผา่นระบบ 
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน 
รายงานประจำาปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ 
เสียได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงาน
การมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำาแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย

ของกรรมการและพนักงานเป็นประจำาทุกปี และทุกครั้งที่มี 
การเปล่ียนแปลง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดทำาหนังสือรับรอง 
ความเป็นอิสระทุกปี และให้เลขานุการบริษัทนำาเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการทราบภายใน 7 วนัทำาการนบัแตวั่นทีไ่ดร้บัรายงาน 
เพ่ือให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังสามารถใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ได้อีกด้วย ส่วนการรายงานการถือครอง
หลักทรพัยใ์หเ้ปน็ไปตามระเบยีบขอ้บงัคับในการกำากบัดแูล
การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

• การได้มาและจำาหน่ายไปหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

  ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายการได้มาและจำาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ดังน้ี

ชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62

จำานวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี 
2563

จำานวนหุ้น
จำาหน่าย
ระหว่างปี 

2563

จำานวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63 

(ทุนชำาระแล้ว 
1,198,393,354.75 บาท)

หุ้น ร้อยละ

1. นางไพจิตร  รัตนานนท์ ประธานกรรมการ 34,913,971

(ในนามนางไพจิตร)

- - 34,913,971 0.364

12,712,797,314

(ในนาม

บจก.เคพีเค 1999)(1)

- - 2,712,797,314 28.296

รวม 2,747,711,285 28.660

2. นางรัชดาภรณ์  ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

- - - - -

3. รศ.นพ.กำาจร  ตติยกวี กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

4. นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

- - - - -

5. รศ.พิเศษ  เสตเสถียร กรรมการอิสระ 4,049,999 - - 4,049,999 0.042

6. นายสมัย  ลี้สกุล กรรมการ และ

ประธานกรรมการ

บริหาร

117,631,494 - - 117,631,494 1.227

7. นายภาสิต  ลี้สกุล กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

10,919,998 - - 10,919,998 0.114
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ชื่อ ตำาแหน่ง

จำานวนหุ้น 
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 62

จำานวนหุ้น
ได้มา

ระหว่างปี 
2563

จำานวนหุ้น
จำาหน่าย
ระหว่างปี 

2563

จำานวนหุ้น 
ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63 

(ทุนชำาระแล้ว 
1,198,393,354.75 บาท)

หุ้น ร้อยละ

8. นางพจนีย์  เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ และ

ประธานเจ้าหน้าที่

การตลาด

- - - - -

9. นางสาวภาวิตา  ลี้สกุล กรรมการ และ 

ผู้อำานวยการ

สายงานบริหาร

องค์กร

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

10. นายโลห์ อิง คี ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ

2,515,574 - - 2,515,574 0.026

11. นางสาวเรวดี  อาจหาญ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อาวุโส

163,249 - - 163,249 0.002

รวมการถือหุ้น TRC 

ของกรรมการและผู้บริหารทุกคน

กรณีรวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 2,900,637,010 30.255

กรณีไม่รวมการถือหุ้นโดย บจก. เคพีเค 1999 187,839,696 1.959

หมายเหตุ: (1) บริษัท เคพีเค 1999 จำากัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50 

• ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับสาธารณชน 

  คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และทั่วถึง โดย มีการส่ือสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทฯในรูปแบบต่างๆ ผ่านส่ือต่างๆ 
ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.trc-con.com ในหัวข้อ “นักลงทุน
สมัพนัธ”์ เชน่ ขา่วประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ และบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ในสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
ให้นายภาสิต ล้ีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นางสาวภาวิตา  
ลี้สกุล กรรมการและผู้อำานวยการสายงานบริหารองค์กร และส่วนงาน
นกัลงทนุสมัพนัธท์ำาหน้าทีเ่ปดิเผยขอ้มลูทีส่ำาคัญ และสือ่สารกบั ผูล้งทนุ  
ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์ผูส้ือ่ขา่ว และหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูล้งทนุ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ มาท่ีส่วนงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3213 หรือทาง
อีเมล์ ir_trc@trc-con.com
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5. ความรับผิดชอบ
  ของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย
บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นผูมี้บทบาท
และหน้าที่ในการกำาหนดกลยุทธ์และนโยบาย
ในการดำาเนนิธรุกจิ ตดิตาม ประเมนิผล และดแูล
การรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท โดย
กรรมการจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ 
บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีในการสร้างเสริมความเช่ือมั่น 
ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
ตลอดจนกำากบัดแูลการบรหิารจัดการบรษิทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการและ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาว

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย 
ในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
เป็นประจำาทุกปี โดยมีฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
รับผิดชอบในการส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กร กำากับดูแลให้มีการนำา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และ/หรือเป้าหมายที่กำาหนด ในปี 2563  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2563 
เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2563 ไดพ้จิารณาทบทวน
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เปา้หมายและคา่นยิมองคก์ร 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ภายในองคก์รรับทราบอยา่งทัว่ถงึ และเปดิเผย 
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย” 

  นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารนำาเสนอ 
เ ป้าหมายองค์กรประจำาปี  ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ  โดยมี  
การกำาหนดดัชนีชี้วัดองค์กรในหัวข้อต่างๆ 
(อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี  

จำานวนลกูคา้ใหม ่ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ เปน็ตน้) สดัสว่นน้ำาหนัก  
และเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลและคำานวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉล่ียได้อย่างชัดเจน 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการติดตามการนำา
กลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติและประเมินผล และนำาเสนอผลประเมิน
ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ผลการประเมนิจะถกูนำามาใชป้ระกอบ
ในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของบริษัทฯ  
การพิจารณาข้ึนเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำาปี และการกำาหนดเป้าหมาย
องค์กรในปีถัดไป 

• โครงสร้าง คุณสมบัติของกรรมการ 
  และการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

  กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ด้วยบรษิทัมหาชน มี
ความหลากหลายทางดา้นทกัษะวชิาชพี ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และ
ไมม่กีารจำากดัเรือ่งเพศ บริษัทฯ มกีารแยกตำาแหนง่ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารออกจากกัน โครงสร้างกรรมการประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน เกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งคณะ ซึ่งทำาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่าน 
การพจิารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและ
สรรหา ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
บรษิทัฯ มนีโยบายกำาหนดใหก้รรมการแตล่ะคนไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้ 
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนที่ไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
ในบริษัทอื่น เว้นแต่การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่อยู่ใน
เครือของบริษัทโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการหลังจากท่ีไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทในเครือแล้ว และต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป กำาหนดให้มี 
การทบทวนโครงสรา้งกรรมการเป็นประจำาทกุป ีโดยการจัดทำา Skill Matrix 
เพือ่พจิารณาทกัษะ และประสบการณก์ารทำางานของกรรมการบรษิทั โดย
สำาหรับป ี2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมีความเหน็วา่คณะกรรมการ 
บริษัทมีทักษะวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย 
สามารถให้คำาแนะนำาท่ีประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯได้ แต่อย่างไร
ก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีควรมีการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า
ร้อยละ 50 

  ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และนโยบายของบรษิทัฯ รายละเอยีด
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น แสดงในหัวข้อ 
“คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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• การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธาน
เจ้าหนา้ทีบ่รหิาร โดยได้มกีารกำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของประธาน
กรรมการไว้อย่างชัดเจน แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
ประธานกรรมการของบริษัทฯ คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 

  บคุคลผูด้ำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ คอื นายภาสติ  
ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มี
วาระการดำารงตำาแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว
อาจไดร้บัการเลอืกตัง้กลบัเขา้ดำารงตำาแหนง่ตอ่ไปได้อกี ถงึแมว้า่บรษิทัฯ 
จะมีกรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี จำานวน 1 
คน แต่เน่ืองจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็น
อิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท 
และตดัสนิใจโดยคำานงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ ตลอดจนมีความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้
กำาหนดนโยบายจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ 

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  เม่ือมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ บริษัทฯจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ และส่งมอบกฎบัตรคณะกรรมการ รายงานประจำาปี
ฉบับล่าสุด คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดำาเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันของบริษัท 
จัดทำาสื่อวีดีทัศน์แนะนำาบริษัทฯ และสื่อวีดีทัศน์โครงการขนาดใหญ่
ท่ีสำาคัญ เพ่ือใช้ในการแนะนำาบริษัทฯ ต่อกรรมการใหม่ และมีการจัดเตรียม 
Slide Presentation แนะนำาธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนำาเสนอให้กับกรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่ทราบถึงข้อมูลของ 
บริษัทฯที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ ซึ่งใช้ตามแบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล
เพือ่ตลาดทนุ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และสำาหรบัการประเมนิ
ปี 2563 บริษัทฯ ยังคงใช้แบบฟอร์มประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเผยแพรใ่นเดอืนกมุภาพนัธ ์2558 โดยไดมี้การเพ่ิมเตมิขอ้มูล
ที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ ในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณาให้กับคณะกรรมการในการประเมิน 
หัวข้อการประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ 

1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของ
  คณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

   ของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทำาหน้าที่ของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

   และการพัฒนาผู้บริหาร 

  นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการประเมิน
ผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและการ
ประเมินผลงานของคณะกรรมการ ชุดย่อย 
4 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
คณะกรรมการบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง (หัวข้อการประเมินคือ 
1.โครงสร้างและคุณสมบัติ 2.การประชุม 
3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ) และ 
ได้นำาเสนอสรุปผลคะแนนเฉล่ียของการประเมิน 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะกรรมการ 
เป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย 
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้กรรมการ 
ทุกท่านได้รับทราบ และนำาผลประเมินไปใช้ 
เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ี 
ต่อไป สำาหรับในปี 2563 คะแนนการประเมิน
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะอยูใ่น
ระดับเกินกว่าร้อยละ 90 

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ของประธานกรรมการบริหาร 
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และพจิารณา
ค่าตอบแทนประจำาปีของประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ให้นำาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของผู้
บริหารทั้งสองในแต่ละปี 
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• ประวตักิารกระทำาผดิกฎระเบยีบ 
   ของตลาดห ลักท รัพ ย์แ ห่ง 
   ประเทศไทย และสำานักงาน 
   คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์ 
   และตลาดหลักทรัพย์

  บริษัทฯไม่มีประวัติการกระทำาผิด 
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

• คณะอนุกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง
กรรมการจำานวนหนึ่งจากคณะกรรมการ
บริษัท ร่วมกับผู้บริหารเพ่ือเป็นกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท
แตง่ต้ังขึน้เพือ่ทำาหนา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จำานวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหาร 
โดยมีการกำาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของอนุกรรมการแต่ละคณะอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ และในรายงานประจำาปี
ของบรษิทัฯ โดยคณะอนกุรรมการทีแ่ตง่ตัง้ขึน้
ดังกล่าวมีอำานาจสั่งการให้ผู้บริหาร พนักงาน
ของบริษัทฯที่เก่ียวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควร
เข้าร่วมประชุมช้ีแจง และ/หรือจัดทำารายงานเสนอ 
และ/หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อให้คำาแนะนำา
การดำาเนินการได้ตามที่เห็นสมควร 

  นอกจากน้ีเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
งานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการ
กระจายอำานาจในการบริหารงาน คณะ
กรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มือ
อำานาจอนุมัติและดำาเนินการ” เพื่อใช้เป็นก
รอบการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนใน
องคก์ร ซึง่กำาหนดระดบัหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ
ของผู้บริหารที่มีอำานาจอนุมัติในแต่ละระดับ 
อีกทั้งเป็นการกระจายอำานาจจากระดับสูง
ลงสู่ระดับล่างเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว
รวดเร็ว และมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขคู่มือ
อำานาจและดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

- คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน 

ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาด โดยไดก้ำาหนดสดัสว่นการถือหุ้นของกรรมการอสิระ
ไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ 1 

  ตัง้แตป่ ี2558 บรษิทัฯ ไดว้า่จา้งตรวจสอบภายใน คอื บรษิทั เอล 
บิสซิเนส แอดไวเซอร์ร่ี จำากัด ทำาหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
แทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ 
ในการทำางานผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง 

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
  คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบดว้ย

กรรมการ 6 คน คือ กรรมการอิสระ 4 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อทำาหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ในปี 2563 มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในภาพรวมสำาหรับปี 2564 และพิจารณา
กรอบโบนัสของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากผลการดำาเนินงานปี 2563 
รวมท้ังพิจารณาเงินเดือนปี 2564 และโบนัสปี 2563 ของประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และพิจารณากรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีต้องออกตามวาระ และพิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีลาออก 
โดยพจิารณาคณุสมบัตขิองคณะกรรมการจะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับการดำาเนินงาน 
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแลด้าน 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2563 มีการประชุม 2 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการดำาเนินงาน CSR ปี 2563 รับทราบผล 
การสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนปี 2563 และรับทราบ 
หลักเกณฑ์ CGR 2018 ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ/ ยังไม่ได้ดำาเนินการ 
รวมถึงการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
ทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับ
ดแูลกจิการทีด่สีำาหรับบรษิทัจดทะเบยีนป ี2560 (Corporate Governance 
Code: CG Code) ท่ีประกาศโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงบริษัทฯ จะดำาเนินการปฏิบัติท่ียังไม่เป็นไปตามหลัก 
CG Code ภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีารปฏบิตัหิลกั 
CG Code อย่างครบถ้วน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 

2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เพื่อ
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ทำาหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อ
รับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเส่ียง 
และจัดทำารายงานประจำาปีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ นอกจากนี้มีการแต่งต้ังคณะ
กรรมการจัดการความเส่ียง และคณะทำางานจัดการความเส่ียง เพ่ือบริหาร
จัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์และแผน
กลยุทธ์องค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน

- คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

และผู้บริหารระดับสูง จำานวนรวม 4 คน เพื่อทำาหน้าที่วางแผนและ
กำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักใน
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกำาไรและขาดทุนของ 
บรษิทัฯ และการเสนอจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล หรอืเงนิปันผลประจำาป ี
เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั และดำาเนนิการใด ๆ  ตามทีไ่ดร้บัมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• รายงานของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองท่ัวไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียง
พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน โดยความเหน็
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายในจะถูกแสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผย
ในรายงานประจำาปี ทั้งนี้ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงินจะถูกนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีเช่นกัน

• แผนสืบทอดตำาแหน่ง 

 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตันิโยบายในการคัดเลือกประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายในการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหาร ใน
กรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบ
ต่อการดำาเนินธุรกิจ

• การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

  สืบเนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำาธุรกรรมทาง
ธรุกจิจำานวนมากและมคีวามเกีย่วพนักบัการพจิารณาอนมัุต ิการใหค้วาม
เหน็ การเขา้รบัรองและผกูพนัแทนบรษิทัฯ ตามภาระหนา้ทีข่องกรรมการ
และผูบ้รหิารในธรุกรรมตา่ง ๆ  โดยบางกรณอีาจมคีวามเสีย่งตอ่การเรยีก
รอ้งจากบคุคลภายนอก รวมท้ังผูถื้อหุน้หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีอ่ืนๆ เกีย่วกบั
ความรบัผดิของกรรมการหรอืผูบ้รหิารอนัสบืเนือ่งมาจากการปฏบิตังิาน
ตามตำาแหน่งหน้าที่น้ันๆ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้ฝ่ายจัดการ
เสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาการทำาประกันภัยความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and 
Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดย
ระบุเงื่อนไขการรับประกัน วงเงินประกันและ
ค่าเบี้ยประกันเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ความ
คุม้ครองกรรมการและผู้บริหารกรณีมกีารฟอ้ง
รอ้งเรยีกคา่เสยีหายอนัเน่ืองมาจากการปฏบิตัิ
หนา้ทีข่องกรรมการและผูบ้รหิารภายใตอ้ำานาจ
หน้าที่โดยชอบ ยกเว้นการกระทำาที่เป็นการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบ
ความสูญเสียและให้เรียกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ทั้งหมดในการต่อสู้คดีคืนจากกรรมการหรือผู้
บริหารท่ีฉ้อฉลหรือทุจริต

• การถ่วงดุลของกรรมการ
  ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะ
กรรมการบรษิทัฯ มจีำานวน 9 คน ประกอบดว้ย

  - ประธานกรรมการซ่ึงเป็นตัวแทน 
    จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  1  คน

  - กรรมการที่เป็นอิสระ 4  คน
  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

• ค่าตอบแทนกรรมการ
  และผู้บริหาร

  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาจะนำาเสนอค่าตอบแทนและโบนัส
ของกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
นำาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
เพื่ออนุมัติ และนำาเสนอค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ 
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
ความเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลผลสำารวจค่า
ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
มาประกอบการพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทน
ที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปของค่าตอบแทน
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลตอบแทนในลักษณะอืน่ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบ้ียเล้ียงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
บริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
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• การพัฒนากรรมการ
  และผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่ง
เสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ
และต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความรู้ มานำา
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น อาทิ เช่น หลักสูตรที่ จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือองค์กรอิสระ
ต่างๆ 

  บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุม หรือ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้บริหารของ 
บริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง 
และกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชนต์อ่บรษิทัฯ มาเปน็วทิยากรใหค้วามรู ้
แก่ผู้บริหาร 

  เลขานุการบริษัทจะนำาเสนอประกาศ 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทจะต้องทราบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
การสัมมนาและ/หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

  ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหาร
ได้มีการเข้าร่วมอบรมและสัมมนา ดังนี้

- นายสมัย ลี้สกุล กรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำา
การส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจ
เกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 จัดโดย
สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA)

- นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TLCA 

CFO Professional Development Program (TLCA CFO 
CPD) ครั้งที่ 7 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด เข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
โรงกำาจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส่ิงแวดล้อม ณ ศูนย์กำาจัด
มูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร จัดโดยสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ความสำาคญัเกีย่วกบัการพฒันาตนเองของ
กรรมการและผู้บริหารจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตรในด้านต่าง ๆ 
โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญพเิศษด้านนัน้ ๆ  เขา้มาใหก้ารอบรมใหก้บัผูบ้รหิาร
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมา
ประยกุตใ์ช้กบัการบรหิารงานขององค์กรและเตรยีมพรอ้มเพือ่รองรบัการ
เจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ต่อไป หลักสูตรการอบรมในปี 2563 
ปรากฏดังหัวข้อ “9. โครงสร้างการจัดการ เรื่องนโยบายการพัฒนา
พนักงาน”

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  บริษัทฯ มีการกำาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำาหนดการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อ
ครั้ง ทั้งนี้อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็น ประธาน
กรรมการเป็นผู้ทำาหน้าที่บริหารการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุป
ประเด็นเรื่องต่างๆของวาระเพื่อการพิจารณา เปิดโอกาสและสนับสนุน
ให้กรรมการแตล่ะคนแสดงความคดิเหน็อยา่งเปน็อสิระ และจดัสรรเวลา
การประชุมอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัททำา
หน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบเพื่อส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันทำาการก่อนวันประชุม ดูแลการจัดการประชุม จัดเก็บ
เอกสารเกี่ยวกับการประชุม ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะ
กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำาเสนอประกาศ กฏระเบียบต่าง ๆ และหลักสูตร
การอบรมจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การปฏบิตัหิน้าที่
ของกรรมการเพื่อให้กรรมการรับทราบ 

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคน
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี ใน
ปี 2563 กรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง มีเพียง
กรรมการเพียง 2 คน ที่ไม่ได้เข้าประชุม 1 และ 2 ครั้ง ตามลำาดับ จาก
การประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง เนื่องจากติดภาระกิจสำาคัญอื่น โดยมีการเปิด
เผยจำานวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยแต่ละคน ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และยังมี 
นโยบายใหก้รรมการอสิระประชุมรว่มกนัโดยไมม่กีรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร
และไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างน้อยปลีะ 1 ครัง้ ในปี 2563 ม ี
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การประชุมระหว่างกรรมการอิสระในเดือนธันวาคม

บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลที่ดี ดังนี้ 

-  ตั้งแต่ปี 2555 กำาหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการ
ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้
บรหิารและไม่มฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งน้อย
ปลีะ 1 ครัง้ โดยในปี 2563 มกีารประชมุดงักลา่วในเดอืน
กุมภาพันธ์ 

-  ตั้งแต่ปี 2559 กำาหนดให้การลงมติแต่ละวาระในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็น
องค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

-  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 กำาหนดให้บรรจุวาระ
พิจารณาให้กรรมการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) รายงานการมี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการ
เป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัททุก
ครั้งโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการ
ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย 

• เลขานุการบริษัท

  24 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง 
นางสาวฝั่งฝัน ชั้นศิริ ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำาหน้าที่ 
ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำาหนังสือเชิญ
ประชุม ดูแลการจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมและ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับ
การปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
และระเบยีบตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึดแูลการเปดิเผยขอ้มูลและรายงาน
สารสนเทศต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2561 เม่ือวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการกำากับดูแล 
การใช้ข้อมูลภายใน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ให้สอดคล้องกับ  
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2559 และ
ใหป้ระกาศใชแ้ทนระเบยีบขอ้บงัคบัฉบับเดมิทีเ่คยอนมุตัใินป ี2548 และ
ให้ระเบียบข้อบังคับฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำางาน
ของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  หลักการพิจารณาข้อมูลภายใน 

  ข้อมูลภายในที่ห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลใดก่อนเปิดเผย
แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชน
เป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่า
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบุคคลวงใน 

ที่น่าจะมีนัยสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจ
ลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
บรษิทัจดทะเบยีน ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูม้อีำานาจ
ควบคุม หรือผู้บริหารสำาคัญของบริษัทจด
ทะเบียน และเป็นข้อมูลท่ีมีความชัดเจนพอ
สมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน 

ระเบียบข้อบังคับในการการกำากับ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติ ตามเกณฑ์
การ เปิ ด เผยข้อ มูลของบริษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีมีนัยสำาคัญต่อการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ก่อนที่จะเปิดเผยแก่นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ หรือบุคคลภายนอก
กลุม่อืน่ใด รวมทัง้กอ่นการเผยแพร่
ข้อมูลในวงกว้างต่อผู้ลงทุนท่ัวไป
ในช่องทางอื่น โดยมอบหมายให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร
ระดับผู้อำานวยการสายงาน และ
เลขานุการบริษัททำาหน้าที่ เป็น
โฆษกในการเปิดเผยข้อมูลในนาม
บริษัทฯ

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้ างของก ลุ่มบริษัทฯ และ
บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน
ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูล
ภายในด้วยความระมัดระวัง และ
มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้อมูลภายในร่ัวไหลออกไปข้างนอก 
และต้องปฏิบัติตามประกาศเร่ือง 
“แนวทางปฏิบัติในการควบคุม 
การปฎิบัติงานและการรักษา
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ประกอบดว้ยนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การแบ่ง
แยกหนา้ท่ี การควบคมุการเขา้ออก
ห้อง Server และการป้องกันความ
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

เสียหาย เป็นต้น และจะต้องไม่นำา
ข้อมูลภายในไปเปิดเผยโดยมิชอบ 
หรือนำาข้อมูลภายในไปแสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 กรณีบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วม
ในการทำางาน หรืออยู่ระหว่าง
การดำาเนินการที่จำาเป็นให้กับกลุ่ม
บริษัทฯ ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในอัน
อาจจะมผีลตอ่ความเคลือ่นไหวของ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อาทิ
เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฏหมาย เป็นต้น จะต้องดำาเนิน
การใหบ้คุคลเหลา่นัน้ทำาขอ้ตกลงใน
การรักษาความลับ (Confidentiality 
Agreement) ก่อนที่จะให้เข้าถึง
ข้อมูลภายใน

3. ห้ ามมิ ให้ ก ร รมการ  ผู้ บ ริ หาร 
พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่ม
บริษัทฯ ใช้ความลับ และ/หรือ
ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนท่ีมีหรืออาจจะมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ มาใช้เพื่อการซื้อ หรือ
ขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย 
หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือ
ขาย หรอืเสนอซือ้ หรอืเสนอขายซึง่
หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นของบริษัทฯ 
(ถ้ามี) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ไม่ว่าการกระทำาดังกล่าวจะทำาเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ
นำาข้อมูลภายในออกเปิดเผยเพื่อ
ให้ผู้อื่นกระทำาการดังกล่าว โดยตน
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
ก็ตาม 

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน
ดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบคุคล
ดังกล่าว ต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 
1 เดอืนกอ่นการเปดิเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจำาปี และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผย
งบการเงินดังกล่าว 

 นอกจากน้ันแล้ว กรณีท่ีบุคคลท่ีระบุในวรรคก่อนหน้า มีการรับทราบ
ขอ้มูลภายในทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ราคาหลักทรพัยข์องบรษิทัฯ 
หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 
ต้องไม่ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัท 
จดทะเบียนอื่นดังกล่าว จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชนแล้ว 

4. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารช่ัวคราว ผู้ทำาแผน 
ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราว จะต้องรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนเอง  
รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 ด้วยวิธี 
ยื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการ
นับแต่วันที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน และให้แจ้งต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปล่ียนแปลงดังกล่าวต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 หากมีการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา 59 จะมีบท
กำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิ)

5. การไมป่ฎิบตัติามระเบียบขอ้บงัคบัฉบบันีถ้อืวา่เปน็การกระทำา
ความผิดอย่างร้ายแรง 

105

บริษัท	ทีอาร์ซี	คอนสตรัคชั่น	จำากัด	(มหาชน)



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

3

106

  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

  - ค่าสอบบัญชี

บริษัทผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี
สำาหรับรอบปีบัญชี 2563

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 1,200,000 บาท

บริษัทย่อย:

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 955,000 บาท

TRC International Limited Simon W.F. Ng & Co. ฮ่องกง 3,200 เหรียญสหรัฐ

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

1,350 เหรียญสหรัฐ

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

3,200 โอมานเรียล

TRC Engineering LLC Talal Abu-Ghazaleh & Co. 
สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน

3,200 โอมานเรียล

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 285,000 บาท

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด 410,000 บาท

  - ค่าบริการอื่น

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้สอบบัญชีสำาหรับการสอบบัญชี ปี 2563
   - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) 96,629   บาท
   - บริษัท สหการวิศวกร จำากัด 21,630   บาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม และการดำาเนินงาน

 บริษัทฯ มีการกำาหนดพันธกิจองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในพันธกิจ คือ  
“เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม” นอกจากนั้นแล้ว หนึ่งในค่านิยมองค์กร
ยังให้ความสำาคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ “ C = Commitment มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม  
รับผิดชอบต่อสังคม”  ในปี 2561 ได้มีการออกประกาศ เรื่อง “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
สิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม”  บงัคบัใชใ้นองคก์ร และได้เปดิเผยในเวบ็ไซตภ์ายใตห้วัขอ้ “เกีย่วกบัเรา” / “นโยบาย 
QSSHE”  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานทั่วองค์กร  และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแล
สิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเสมอมา 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการในหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

   บริษัทฯดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายกำากับดูแลกิจการ 
ขององค์กร เพ่ือให้เกิดการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยจัดทำา 
เปน็คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิและนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชัน่
(คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ)  ในส่วนที่ 3 หัวข้อแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณทีอาร์ซี ซึ่งให้แนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด 
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

หมวดที่ 7 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน

หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2.2 สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 8 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง 
ด้านผลประโยชน์

หมวดที่ 9 การปฏิบัติต่อลูกค้า

หมวดที่ 4 การรับ การให้ของกำานัล ทรัพย์สินและ

การเลี้ยงรับรอง

หมวดท่ี 10 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

หมวดที่ 5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หมวดท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์

หมวดที่ 6 การดำาเนินการด้านการเมือง หมวดท่ี 12 การปฏิบัติต่อพนักงาน

 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันซ่ึงอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2559 เพื่อส่ือสารให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีการกำาหนดข้อพึง
ปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏดังคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563   
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“สว่นที ่4 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ “ ซึง่
แบง่เปน็หวัขอ้ยอ่ยประกอบดว้ย  คำานยิาม นโยบาย หนา้ที่
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการกระทำาผดิ ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีน และได้
เปดิเผยไวใ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ  ภายใตห้วัขอ้ “นโยบายตอ่ตา้น
การคอร์รัปชั่น”  ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจใน
ทกุกระบวนการเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งอยูใ่นขอบขา่ยกฎหมาย
อยา่งเครง่ครดัดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใสและเปน็ธรรม

   ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด 

3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

   บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มี 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่า
เทยีมทางเพศ  มีการวา่จ้างคนพกิารมาเปน็พนกังานประจำา 
ตามแนวปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

   บ ริ ษั ทฯ  ต ร ะหนั ก ถึ ง ก า ร ให้ บ ริ ก า รที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความ
ความตอ้งการ ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ภายใตม้าตรฐาน
ความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่อยู่ในคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9 

   บริษัทฯ มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของงานและบริการของบริษัทฯ  
ซึ่งมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 1. ด้านคุณภาพของงาน  
2. การบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิง
แวดล้อม  3. ด้านคุณภาพของทีมงานบริษัทฯ  4. ด้าน
งานบริการทั่วไป 5. ด้านการรับบริการจากบริษัทฯ ผล
การประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำาเสนอต่อฝ่าย
จดัการ เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุการให้
บรกิารทีส่ามารถตอบสนองความพอใจของลกูคา้ให้ดยีิง่ขึน้ 

6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การ
ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   

   บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำาคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 2  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่งแวดล้อม  บริษัทฯ  

มนีโยบายปลกูฝงัจติสำานกึสง่เสรมิพนกังานทกุคนใหช้ว่ยกัน
ดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมในการดำาเนนิธุรกจิ มีการประเมินผลก
ระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่นจะดำาเนนิงานการออกแบบกระบวนการ
ทำางานและคำานงึถงึความเหมาะสมในการปอ้งกนัผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน และการใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่ายั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายองค์กร  

8)  การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรม CSR  

   ไม่มีข้อมูลสำาหรับหัวข้อนี้ 

การดำาเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูก
ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มี
อำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 
ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดูแลความรับผิดชอบ
ตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยมุ่งม่ันดแูลใหก้ารดำาเนนิงานทกุ
กระบวนการไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบตอ่ชมุชนและสิง่
แวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงช่วย
เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่แีละทำาใหช้มุชนสงัคมโดยรวมเชือ่
มั่นและไว้วางใจองค์กร 

บริษัทฯ มีการแบ่งการดำาเนินการด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกระบวนการดำาเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) 
และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-
After-Process) ดังนี้ 

1. ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในกระบวนการดำาเนนิ
งานขององค์กร (CSR-In-Process)

ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ คอืการใหบ้รกิารรบัเหมา
ก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นความปลอดภัยของชุมชนและ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและหลัง 
การส่งมอบงานเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการ
ทำางานทุกโครงการได้มีการคำานึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม  
และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของไซต์งาน การระบายขจัดของเสีย  
การดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจน 
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ส่งเสริมความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
สงัคมเพือ่ใหเ้กดิความรับผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งเปน็รปูธรรม 
ควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ 
การสง่มอบงานทีไ่ดม้าตรฐาน ตรงความตอ้งการให้กบัลกูคา้
ภายใต้ระยะเวลาที่กำาหนด ดังนี้

• เมื่อได้รับงาน

■ สถานทีก่อ่สรา้ง: บรษิทัฯ จะประเมนิสถานที่
ก่อสร้างว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อชุมชน
ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือไม่ ตรวจ
สอบกรรมสิทธิ์ ครอบครองพื้นท่ีก่อสร้าง
ว่าเป็นไปอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยบริษัทฯจะเข้าทำางานในพื้นที่ได้ต่อเมื่อ
เจ้าของโครงการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อนุญาตและส่งมอบพื้นที่

■ กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์ :  
ก่อนนำาวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการ  
หนว่ยงานควบคมุคณุภาพของบรษิทัฯ ทำาการ
ตรวจคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่ เจ้าของ 
งานกำาหนด นอกจากนี้มีการประเมินผู้จัด
จำาหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหาร
จัดการพัสดุและโลจิสติกส์เป็นประจำาทุก 
6 เดือนเพื่อนำามาประกอบการพิจารณา
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป การประเมิน
จะใช้ “แบบประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ
หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซ่ึงมี
หัวข้อการประเมินดังนี้ 1. การบริหารจัดการ
ทั่วไป 2. คุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ  
3. ความตรงต่อเวลา 4. อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และ 5. การออกแบบ 
และวิศวกรรม กรณีผู้จัดจำาหน่ายหรือผู้รับ
เหมาช่วงรายใหม่ บริษัทฯจะส่งประกาศ 
เ รื่ อ งน โ ยบายคุณภาพ  คว ามมั่ น ค ง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งกฎ 
ระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ใหผู้จ้ดัจำาหนา่ย
หรือ ผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ เพื่อใช้ เป็น
แนวทางปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

■ การจ้างงาน: บริษัทฯเปิดโอกาสให้คนที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่
ก่อสร้างเข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและ 
มีรายได้จากการรับจ้างทำางานในพื้นที่  

• ขณะดำาเนินงานก่อสร้าง

■ บริษัทฯ ส่งทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจง
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัหลงัโครงการกอ่สรา้งแลว้
เสรจ็  ในกรณทีีเ่กดิผลกระทบหรอืปญัหาใดๆ 
ในระหวา่งดำาเนนิการบรษิทัฯจะทำาการชีแ้จง
และแก้ไขผลกระทบต่างๆทันที  นอกจากนี้
บริษัทฯเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจาก
ประชาชน อาทิ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ 
หรือ การส่ือสารโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่
ที่สำานักงานไซต์งาน โดยมอบหมายให้มี 
เจ้าหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบในการรบัเรือ่งรอ้งเรียน
โดยเฉพาะ 

■ บริ ษัทฯวางแผนบริหารจัดการเส้นทาง 
การจราจรบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีผลกระทบ 
ต่อชุมชนน้อยท่ี สุด  โดยการวางแผน 
จัดตารางเวลาให้มีการส่งมอบวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในเวลาที่เหมาะสม   

■ บริษัทฯจัดให้มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางานและ 
มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

■ บริษัทฯมีการกำาหนดออกแบบรูปแบบ 
การกอ่สรา้งทีค่ำานงึถงึความปลอดภยัในพ้ืนที่
ก่อสร้างตามที่กฎหมายกำาหนด

• การส่งมอบงาน

■ เม่ือการก่อสร้างดำาเนินการส่วนใหญ่แล้ว
เสร็จ บริษัทฯจะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ 
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานตาม
สัญญาให้แก่เจ้าของโครงการ

■ บริษัทฯมีการรับประกันในการดูแลผลงาน
ก่อสร้างภายหลังส่งมอบงานไปแล้ว ตาม
ระยะเวลาที่มีการ ตกลงกัน

■ บริษัทฯมีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ
และความต้องการในอนาคตเพื่อที่จะนำามา
ใช้ปรับปรุงการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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2. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(CSR-After-Process) 

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย มกีารจดักจิกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี ดังนี้

1)  กิ จกรรมส่ ง เ สริ ม พัฒนาการแล ะ 
การศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

■ มอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ โรงเรียนอนุบาลวัด 
พรพระร่วงประสิทธิ์ และโรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ 
โดยการมอบของขวัญให้น้องๆนักเรียนเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำาลังใจให้กับเด็กๆ ซ่ึงจะเป็นกำาลังสำาคัญของ
ประเทศในอนาคต

■ เปิดพ้ืนที่ ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่ายเข้ามาเรียนรู้การทำางานจริง

    บริษัทฯ ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กับวิทยาลัย
เทคนคิบา้นคา่ย โดยการเปดิพืน้ทีส่ำานกังานสาขา จ.ระยอง 
ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกทำางานจริง

2)  กิจกรรมบริจาคโลหิต

   บรษิทั ทอีารซ์ฯี และบรษิทั สหการวศิวกร จำากดั 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในปีนี้ 
จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2551  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชน 
ใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต สำาหรับปี 2563 เป็น 
การบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งได้รับการบริจาค
โลหิตรวมจำานวนทั้งสิ้น 75 ถุง หรือ 32,650 มิลลิตร และ
ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีวันสำาคัญ ได้แก่ วันแม่แห่งชาติจึงได้
มอบต้นมะลิให้กับผู้มาบริจาคโลหิตทุกท่านเพื่อนำาไปมอบ
ให้กับบุคคลที่รัก และเคารพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ    
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■ ส่งต่อปฏิทินเก่าเพ่ือนำาไปผลิตหนังสือ
อักษรเบรลล์

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
รวบรวมปฏิทิน หนังสือและนิตยสารเก่าท่ีไม่ใช้แล้วมอบ
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำาไป
ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตา 
ทั่วประเทศต่อไป

■ มอบสิ่ งของที่ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ให้แก่สมาคม 
คนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

    บริษัทฯ ได้ทำาการส่งมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
เช่น กระเป๋า รองเท้า หนังสือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล อำาเภอ
ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำาไปสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน และสังคม

3)  กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณ 
ประโยชน์สำาหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

■ บรจิาคกลอ่งเคร่ืองด่ืมใชแ้ลว้ สนับสนุน
โครงการ หลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมทั้งมีการจัดทำา 5ส. 
และทำาการแยกขยะประเภทต่าง ๆ หลังจากการแยกขยะ
ประเภทกล่องเคร่ืองด่ืม UHT ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทฯ 
ได้ทำาการส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทน
จาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) เพื่อนำา
ไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียว
เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้
ไดส้นบัสนนุการแยกสิง่ของทีไ่มไ่ดใ้ช ้เพือ่นำาไปใชป้ระโยชน ์
ต่อไป (หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 1x2.40 เมตร จะใช้กล่อง
เครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต)

■ มอบไส้แม็ก และห่วงฝาอลูมิเนียมใช้
แล้วให้แก่สมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล

    ต่อเน่ืองจากกิจกรรม 5ส. ของบริษัทฯ 
พนกังานในแตล่ะหนว่ยงานไดม้กีารคดัแยกขยะ และคัดแยก 
ลวดเยบ็กระดาษรวมถงึหว่งฝาอลมูเินยีม เพือ่รวบรวมนำาไป 
มอบให้กับสมาคมคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวสากล 
จ.ปทุมธานี นำาไปเป็นส่วนผสมในการทำาขาเทียมสำาหรับ
ช่วยเหลือคนพิการต่อไป
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■ กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาคูน้ำา คลอง
ระบายน้ำาริมถนนวิภาวดี-รังสิต

    บริษัท  สหการวิศวกร  จำ ากั ด  ได้ทำ า 
การสนบัสนนุรถแบคโฮและรถบรรทกุใหก้บักองอำานวยการ
น้ำาแห่งชาติ เพื่อบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาน้ำา
ทว่มในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล เพือ่รว่มกนัทำากจิกรรม 
จติอาสาฯ พฒันาคูน้ำา คลองระบายน้ำารมิถนนวภิาวด-ีรงัสติ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาคูน้ำาริม
ถนนวภิาวด ีตอนที1่ ในระหวา่งวนัที ่21 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

■ โครงการสู่บ้านเกิด

    “โครงการสู่บ้านเกิด” คือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน 
ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำาให้พนักงานรา
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■ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
รว่มบรจิาคคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟา้ทีไ่มใ่ช ้
แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์
เพ่ือนอ้ง ตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีเ่ลง็เหน็ถงึความสำาคัญ 
ของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลและ
ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา

4)  กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรม
สำาคัญต่าง ๆ

■ ข้าวกล่องปันสุข

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำานวนมาก ทางบริษัท  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) จึงได้จัดทำา “ข้าว
กลอ่งปนัสขุ” พรอ้มน้ำาดืม่ใหก้บั สน.คนันายาว เพือ่แจกจา่ย 
ให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงต่อไป
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ได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนา
ชุมบ้านเกิด ของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการสู่บ้านเกิดได้
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และใน 
ปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน
บ้านเกิดของพนักงานในโครงการสู่บ้านเกิด 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการปรบัปรงุตอ่เตมิพืน้ที่เอนกประสงค ์โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 8 จ.บุรีรัมย์ และโครงการปรับปรุงต่อเติม
พืน้ทีห่อ้งอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล
แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

โครงการสู่บ้านเกิดจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพื่อเป็น 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน 
ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
คืนกำาไรสู่สังคมต่อไป

■ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลศรีธัญญา

     บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) 
เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลศรีธัญญา จึงได้จัดทำาโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมีรายได ้มขีวญักำาลงัใจ และตระหนกัรูถ้งึคณุคา่
ในตัวเอง ท้ายนี้บริษัทฯ ขอส่งกำาลังใจและจะอยู่เคียงข้าง
สังคมไทยตลอดไป

5)  กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

■ กล้าไม้..ชวนปลูก

    เนื่องด้วยในวันท่ี 5 มิถุนายน เป็นวัน 
สิ่งแวดล้อมโลก บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในด้าน 
สิง่แวดลอ้มจึงไดจ้ดัทำากจิกรรม “กลา้ไม.้.ชวนปลกู” โดยมอบ
กล้าไม้ให้กับพนักงานจำานวน 100 ต้น เพ่ือนำาไปปลูกเพิ่ม
พืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง และใหพ้นกังาน
ได้มีเวลาดูแลรักษาให้กล้าไม้นั้นเจริญเติบโตต่อไป โดยเรา
เช่ือว่าการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วต้องใส่ใจดูแลด้วย จึงจะได้
ผลที่ดีอย่างแท้จริง

แนวปฏิบตัด้ิานความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำากัด ให้
ความสำาคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนดำาเนินการปฏิบัติไม่เพียงแต่
สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้น
ยกระดบัมาตรฐานใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในระดบัสากลและมุง่มัน่ 
เปน็องค์กรทีป่ลอดอบุตัเิหตจุากการทำางานเพือ่คุณภาพชวิีต
ที่ดีทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

 กลุ่มผู้บริหารมีความมุ่ ง ม่ันในการผลักดันให้ 
การดำาเนนิการในทกุโครงการเกดิความปลอดภยัทัง้ตอ่ชวีติ
และทรัพย์สินและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือ
เป็นความร่วมมือและเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในทุก
ระดับ โดยผู้บริหารเป็นผู้นำาในการรับผิดชอบผลักดันให้มี 
การจัดการและติดตามผลอย่างจริงจัง ท้ังสนับสนุน 
งบประมาณและทรัพยากรในการจัดการ สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในการทำางานทีป่ลอดภยั การจัดสรรเครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
เพื่อให้บรรลุตามที่มุ่งมั่นดังกล่าว อาทิ 
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■ การสง่เสรมิพัฒนาความรูว้ทิยากรด้าน
ความปลอดภัย

    บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาความรู ้ 
เพิ่มศักยภาพความสามารถให้กับวิทยากรด้านความ
ปลอดภัย  จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ส่งพนักงานเข้ารับ 
การอบรมเพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย 
อาทิ การทำางานในที่ อับอากาศ, ความปลอดภัยใน 
การทำางานไฟฟ้าสำาหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า, 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยใช้รถ forklift เป็นต้น 
เพื่อนำาองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้เข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

■ การอบรมใหค้วามรูด้้านความปลอดภัย
แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

    บริษัทฯ กำาหนดให้พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคน  
ต้องเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัตามทีก่ฎหมาย
กำาหนด เช่น หลักสูตรความปลอดภัยสำาหรับลูกจ้าง 
เข้าทำางานใหม่, หลักสูตรความปลอดภัยระดับหัวหน้า
งาน,  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยระดับบริหาร และ
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.)

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ 6 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น      

อบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

    พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง
ที่ได้ประเมินและกำาหนดมาตรการควบคุมไว้จะต้องผ่าน 
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อบรมการทำางานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน
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อบรมการทำางานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน 

อบรมการทำางานเกี่ยวกับปั่นจั่นให้ผู้ปฏิบัติงาน

■ การจัดการอาชีวอนามัย : 
 มาตรการควบคุม 
 ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

    บรษิทัฯ ใหค้วามตระหนักด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงวางมาตรการ  
การเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด
โดยใช้แนวปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น การ รักษาความสะอาด การป้องกันโดยสวม 
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้น 
ระยะห่าง เป็นต้น ■ การรณรงค์และส่งเสริม 
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สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย 
กิจกรรม 5ส     

ผู้บริหารร่วมกิจรรม 5ส กับพนักงาน 

ในวัน Big Cleaning Day
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■ การปฏิบัติตามกฎหมาย(Legislation 
Compliance)  

    เพือ่ให้การปฏบิตัสิอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย
และมีการติดตามพร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการดำาเนินการ
ได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระ คณะผู้บริหารระดับสูงจึง
ได้สนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย  
ส่วนกลาง ในการติดตามและดำาเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
โครงการฯ โดยมีบทบาทติดตามผลการดำาเนินงานเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยั รวมถงึ 
ตรวจสอบให้ข้อแนะนำาและผลักดันร่วมกับคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในทุกโครงการเพื่อให้เกิดสภาพการทำางาน
ที่ปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบในทุกเดือน

อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานใหแก่พนักงาน

อบรมการจัดการสารเคมีอันตรายให้ผู้ปฏิบัติงาน

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ

   ■ บริษัทฯ ได้มี โครงการปรับปรุงระบบ 
การการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001:2007) ไปสู่ ISO 45001:2018 โดยเริ่มดำาเนินงาน 
ในเดือนมกราคม 2563 และไดร้บัการรบัรองในเดือนตลุาคม 
2563 โดยหัวใจที่เป็นกุญแจแห่งความสำาเร็จ คือ ความเป็น
ผู้นำาของผู้บริหารสูงสุดและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
(Leader ship and worker participation) ซึง่จะสง่ผลใหร้ะบบ
การจัดการเกิดความม่ันคง  นำาไปสู่ เป้าหมายสูงสุด คือ 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ความอย่างยั่งยืน ตลอดไป

■ การติดตาม ตรวจวัดและการควบคุม
การปฏิบัติ

    บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัและมุง่เนน้มาตรการ
เชิงป้องกันในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยต้องเร่ิมต้นที่ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
เช่น ต้องไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล์ เป็นต้น เราจึงจัดให้
มกีารสุม่ตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิในผูป้ฏบิตังิาน



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

3

118

รา
ยง
าน
ปร
ะจ
ำาป
ี	2
56
3

118

    • การตรวจสภาพความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

     ■ ตรวจวัดแอลกอฮอล์

    • การติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

     เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารการจัดการ
ด้านความปลอดภัย ได้ถูกนำาไปปฏิบัติสอดคล้องตาม
มาตรฐานที่บริษัทกำาหนด ฝ่ายบริหาร QSHE ส่วนกลาง  
จะเขา้ทำาการตรวจตดิตามการดำาเนนิการในโครงการ รวมถงึ 
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียงที่ทางบริษัทฯ 
ดำาเนินโครงการ

■ การสือ่สารด้านความปลอดภัยและการ
สร้างความตระหนัก

    เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบั ติ งานได้ เล็ ง เห็น 
ความสำาคัญของความปลอดภัยและสร้างจิตสำานึกแห่ง 
การระมัดระวังการทำางาน ทุกโครงการจะจัดให้หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้บริหารโครงการได้ผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันมาแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่าง Safety 
Morning Talk รวมถึงพูดคุยมาตรการป้องกันตามแผน
ควบคุมและจัดการความเส่ียงในกลุ่มย่อยกับผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่มงาน

    • ประชุมหัวหน้างานก่อนเริ่มงาน
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■ มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำาเดือน

     บริษัท สหการวิศวกร จำากัด โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ได้รับเกียรติบัตร เป็น 
ผูป้ฏิบตังิานครบ 800,000 ชัว่โมงการทำางาน โดยมมีาตรการความปลอดภยัเหมาะสมกบัการทำางาน จาก กองควบคมุกอ่สรา้ง 
สำานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

    • Safety Talk
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การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
บริษัทฯให้ความสำาคัญต่อการกำากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานระบบการ

ควบคุมภายในประกอบด้วย นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่กำาหนดข้ึนเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนกับการ
ดำาเนนิธรุกจิในด้านการดำาเนนิ ด้านงานรายงานทางการเงนิ และด้านกฎระเบยีบต่างๆ ระบบการควบคมุภายในจงึเป็นกลไก
สำาคัญที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจว่า ธุรกิจจะได้ดำาเนินงานไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังช่วยสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า 
บรษิทัฯ มกีารจดัวางระบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุกจิกรรมต่างๆ อย่างเพยีงพอและเหมาะสมทีท่ำาให้บรษิทัฯ ดำาเนิน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขี้น สำาหรับปี 2563 บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอล 
บสิซเินส แอดไวเซอร์รี ่จำากดั เป็นผูต้รวจสอบภายในของบรษิทั ทำาหน้าท่ีและมีความรบัผดิชอบในการตรวจสอบและประเมนิ
ผลเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของส่วนงานระบบต่าง ๆ  ตามแผนงานทีก่ำาหนด รวมถงึสอบทานให้บริษทัฯและบรษิทั สหการ
วิศวกร จำากัด ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิทัทกุไตรมาส โดยรายงานถงึวตัถปุระสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วธิกีารตรวจสอบ สรปุประเดน็สำาคญั
ที่พบ ข้อเสนอแนะและผลการติดตามข้อเสนอแนะที่ให้บริษัทนำาไปดำาเนินการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
พจิารณาประเดน็ต่างๆของผลการตรวจสอบ จากนัน้จงึรายงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และจดัทำารายงาน
ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเปิดเผยในรายงานประจำาปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการ
วิศวกร จำากัด โดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วและร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ
ประเมินที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำาตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นตรง
กันว่า บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศกร จำากัด มีการปฏิบัติและดำาเนินการตามระบบควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน 
มคีวามเพียงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัฯได้จดัให้มบีคุลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะดำาเนนิการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำา
ธรุกรรมกบับคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้งและบคุคลท่ีเกีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอและไม่พบข้อบกพร่องเกีย่วกบัระบบการควบคมุ
ภายในที่เป็นสาระสำาคัญ

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้ง บริษัท เอล บิสซิเนส 
แอดไวเซอร์รี่ จำากัด (ELBA) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด ซึ่ง ELBA ได้มอบหมายให้ 
นายสุวิทย์ จันทร์อำาพร ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของ 
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในจาก ELBA และนายสุวิทย์ จันทร์อำาพร แล้วเห็น
ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายใน มีความเข้าใจในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลา 20  ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยตั้งแต่ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ แต่งตั้งนางสาวเรวดี อาจหาญ 
ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชีอาวโุส ใหด้ำารงตำาแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และเปน็ผูป้ระสานงานกบัผูต้รวจสอบทีว่่าจา้ง
จากภายนอกด้วย
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ทัง้นีก้ารพจิารณาแตง่ตัง้ ถอดถอน หรอืโยกย้ายผู้ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะตอ้งได้รบัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ:  นายสุวิทย์  จันทร์อำาพร

การศึกษา:  ปริญญาโท คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ประกาศนียบัตร ตรวจสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำางาน: 

ปัจจุบัน:  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี่ จำากัด

อดีต:  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำากัด และ 

  ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม คอร์ปอเรชั้น จำากัด 

  ประเทศ สหรัฐอเมริกา

  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูแทคไทย จำากัด

ประวัติการฝึกอบรม:  - COSO ERM

  - Risk Management

  - โครงการหลักสูตร CIA Review

  -  การปฏิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

  -  การจัดทำากระดาษทำาการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร

  -  การสอบทานกระบวนการจัดทำาและติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์

  -  Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting

  -  Thailand IFRS Conference

  -  การจดัทำาบญัชใีห้สอดคลอ้งกบัสภาพกจิการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำาหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  - Quick law เรื่องการคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ผู้ถือหุ้น
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รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยคิดราคา ซ้ือ/ขาย สินค้าและบริการกับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยใช้ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขการค้าตามปกติของธรุกิจ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด (SKW)

- บริษัทย่อย TRC ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- มีกรรมการร่วมกัน คือ

นางไพจิตร รัตนานนท์

นายสมัย ล้ีสกุล

นายภาสิต ล้ีสกุล

นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ต้นทุนก่อสร้าง

ขายรถบรรทุก

ดอกเบ้ียจ่าย

ลูกหน้ีการค้า / ลูกหน้ีอ่ืน

เจ้าหน้ีการค้า

เจ้าหน้ีเงินกู้ยืมระยะส้ัน

ยอดยกมาต้นงวด

กู้เพ่ิมในระหว่างปี

จ่ายคืนระหว่างปี

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

8.81

4.23

-

23.83

8.17

1.8

456

843

551

748

19.95

3.71

8.08

22.80

59.44

3.91

748

427

533

642

ค่าเช่าเคร่ืองจักร ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

หนังสือค้ำาประกัน ค่าแรงงาน และขายรถบรรทุก

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นราคา 

ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีเง่ือนไข

การค้าท่ัวไป

บริษัทฯ กู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน

เงินกู้ยืมเงินมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี

ตามต้นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บวกส่วนเพ่ิม

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ

- บริษัทย่อย กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49

- นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ กรรมการของบริษัท

 เป็นผู้มีอำานาจลงนามในกิจการร่วมค้า

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ดอกเบ้ียจ่าย

เจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น

ยอดยกมาต้นงวด

กู้เพิ่มในระหว่างปี

จ่ายคืนระหว่างปี

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด

0.19

0.32

54

40

94

0

-

-

-

-

-

-

ค่าเช่ารถ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือ

ค้ำาประกัน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไข

การค้าทั่วไปบริษัทฯ 

กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนเงินกู้ยืมเงิน

มีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถามอัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 2.5 ปี

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิต้ี จำากัด

- บริษัทย่อย TRC ถือหุ้นร้อยละ 99.97

- มีกรรมการร่วมกัน คือ

นายภาสิต ล้ีสกุล

นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ

นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ลูกหนี้อื่น

0.02

0.06

0.22

0.05

ค่าเช่ารถ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือ

ค้ำาประกัน เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีเง่ือนไข

การค้าท่ัวไป

บริษัท เอสเอช ครอสซ่ิงส์ จำากัด

- การร่วมค้า กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51

- มีกรรมการร่วมกัน คือ

นายภาสิต ล้ีสกุล

นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของ TRC  

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ลูกหน้ีอ่ืน

9.45

1.77

5.12

7.96

ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าเช่ารถ ค่าบริการแรงงาน

และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหนังสือค้ำาประกัน

เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นราคา 

ใกล้เคียงกับราคาตลาด และมีเงื่อนไขการค้า

ทั่วไป

บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด

- บริษัทย่อย TRC ถือหุ้นร้อยละ 49.97

- มีกรรมการร่วมกัน คือ

นายสมัย ล้ีสกุล

นายภาสิต ล้ีสกุล

นางสาวภาวิตา ล้ีสกุล

- ไม่มีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของ TRC

 ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือ

รายได้ค่าบริการ

ลูกหน้ีเงินกู้ยืมระยะส้ัน

-

-

0.30

0.05

ค่าบริการแรงงานเป็นรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

และมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

บริษัทฯให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียน

เงินกู้ยืมเงินมีกำาหนดชำาระคืนเม่ือทวงถาม

มีการเรียกเก็บดอกเบ้ีย ในอัตราท่ีเหมาะสม
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ชื่อและลักษณะความสัมพันธ์ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)

- กลุ่มบริษัทTRC ถือหุ้นร้อยละ 25.13

- มีกรรมการร่วมกัน คือ

นายสมัย ล้ีสกุล

นางพจนีย์ เผ่าสวัสด์ิ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

รายได้ท่ียังไม่เรียกชำาระ

ลูกหน้ีเงินประกันสัญญา

ก่อสร้าง

1.24

*382.42

*0.30

*7.85

-

-

-

-

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ีสำานักงาน

เป็นรายการสนับสนุนปกติ มีราคาใกล้เคียง

กับราคาตลาด และมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป

ในปี 2561 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด 

(มหาชน) มีสถานการณ์ความไม่แน่นอน 

ในการดำาเนินโครงการเหมืองแร่โพแทชและ

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง บริษัทฯ จึงบันทึก

หน้ีสงสัยจะสูญของรายการสินทรัพย์ตาม

งบการเงิน ปี 2561 จำานวน 390.33 ล้านบาท 

และปี 2562 อีกจำานวน 1.24 ล้านบาท

* รายการข้างต้นตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำานวน

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทำารายการ
ระหว่างกัน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่  2/2548  
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 มีมติกำาหนดมาตรการ 
เข้าทำารายการระหว่างกันว่า จะต้องมีการตรวจสอบ
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ  
คณะกรรมการของบริษัทเก่ียวกับความจำาเป็นและความ 
สมเหตุสมผลในการเข้าทำารายการ และให้มีการตรวจสอบ 
และเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และเสมือนกับการทำารายการ
กับบุคคลภายนอกหรือไม่ และเพื่อความคล่องตัวในการ
ดำาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทฯ สามารถ
เข้าทำารายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุน
ธุรกิจปกติ เช่น การรับงานก่อสร้าง การจ้างงานต่อ เป็นต้น 
ที่มีมูลค่ารายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไข
ว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำาด้วยราคาและเง่ือนไขต่างๆ  
ที่ เป็นไปตามเง่ือนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำารายการระหว่างกัน 
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและให้ความเห็นต่อไป  
ส่วนรายการระหว่างกันต่อไปนี้ จะต้องถูกนำาเสนอเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ 
บริษัท เพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นและความ 
สมเหตุสมผลในการทำารายการ และมีมติอนุมัติให้ทำา
รายการดังกล่าว ก่อนการตกลงเข้าทำารายการ

• รายการระหว่างกันท่ีมิใช่ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้
สนับสนุนธุรกิจปกติ

• รายการระหว่างกันที่กระทำาด้วยราคาและ/หรือ
เง่ือนไขต่างๆ ที่แตกต่างจากราคา และ/หรือเง่ือนไขปกติ 
ที่กระทำากับบุคคลภายนอก 

• รายการระหว่างกันที่ เป็นธุรกิจปกติ หรือ
สนับสนุนธุรกิจปกติ ภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็น
ไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 
ล้านบาท

โดยผู้ที่มีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด (ตามข้อ
บงัคับของบรษิทัฯ หรอืตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการกำากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำาหนด หรือตาม
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด) ที่จะทำาข้ึนกับ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย จะตอ้งไมม่อีำานาจในการดำาเนนิการ 
ใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการหรือเรื่องที่มีความขัดแย้ง  
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าว

และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทฯ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อ
กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถึง 
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
การทำารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำาหน่ายซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตาม
มาตรฐานบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัทไม่มีความชำานาญในการพิจารณา
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รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญ
อสิระหรอืผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ เปน็ผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั 
รายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำาไปใช้ประกอบการ 
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี 

 การอนุมัติในหลักการสำาหรับการระหว่างกัน 
ท่ีเป็นรายการปกติ

ตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่มีผลใช้บังคับวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 การทำารายการที่เก่ียวโยงกันท่ีเป็นรายการค้า/
ธุรกรรมปกติของบริษัทฯ จะต้องถูกนำาเสนอและอนุมัติโดย 
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการได้มีการอนุมัติ 
ในหลักการให้ทำารายการดังกล่าวได้ ซึ่งเดิมตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายจัดการสามารถ
ทำารายการดังกล่าวได้ โดยมิต้องผ่านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการแต่อย่างใด 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2548 ได้มี
มติอนุมัติในหลักการว่า การทำารายการเกี่ยวโยง แม้ว่าเป็น
รายการปกติ แต่หากขนาดรายการเกินกว่า 30 ล้านบาท  
จะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อนทำารายการ (ตาม
รายละเอียดที่อธิบายในหัวข้อ มาตรการหรือขั้นตอนการ
อนุมัติการทำารายการระหว่างกันข้างต้น) ซ่ึงเป็นการอนุมัติ
ในหลักการสำาหรับการทำารายการเก่ียวโยงที่เป็นรายการ
ปกติ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติ 
ที่ออกใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำาเสนอเร่ืองนี้เข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2551 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบถึงแนวปฏิบัติของ 
พระราชบัญญัติดังกล่าว  

การทบทวนมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการ
ทำารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมี
การทบทวนมาตรการและขัน้ตอนการอนมัุตกิารทำารายการ
ระหว่างกันเป็นประจำาทุกปี  โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครัง้ที ่4/2563 และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้
พิจารณาทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำา
รายการระหว่างกันและมีมติเห็นควรให้คงไว้เช่นเดิม

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

บริษัทฯคาดว่า ยังคงมีการทำารายการระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่อง เช่น ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง การให้
เช่าสินทรัพย์ ซ่ึงเป็นรายการธุรกิจและรายการสนับสนุน
ธุรกิจตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง 
บริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เช่ียวชาญ
อิสระเป็นผู้พิ จารณาตรวจสอบแสดงความเห็นถึ ง 
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ 
การทำารายการพร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผล
ในการทำารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกำาหนดของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด นอกจากน้ี
บรษิทัฯจะสรา้งเสรมิความเขา้ใจใหก้บัผูป้ฏบิตังิานใหม้ากขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง โดยจะมกีารประชมุชีแ้จงใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ
ถงึขอ้กำาหนดใหม่ๆ  รวมทัง้วธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร
เพื่อให้ปฏิบัติตามได้ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและรักษา 
ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

   บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) 
ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุป
นโยบายการบญัชทีีส่ำาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของ บรษิทั ทอีาร์ซ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน)  
(บรษิทั) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำาคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการดำาเนนิงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกัน และแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำาเนิน
งานและกระแสเงนิสดสำาหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับ
ผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัและบรษิทั
ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้และต้นทุนจากสัญญาก่อสร้าง

ตามทีก่ล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.1 นโยบายการบญัชีเกีย่วกบัรายได้และต้นทนุการให้บรกิารก่อสร้าง 
และข้อ 4.18 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง และประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าการรับรู้รายได้ ต้นทุนและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้างเป็นความเสี่ยงที่มี
นัยสำาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ ต้นทุนจากสัญญาก่อสร้างที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ในแต่ละงวดมีจำานวนเงิน
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ที่มีสาระสำาคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวม ต้นทุนรวมของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ กระบวนการในการวัดมูลค่ารวมถึงรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับรู้รายได้ ต้นทุนและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มี
นัยสำาคัญของผู้บริหารในการประเมินข้ันความสำาเร็จของงานก่อสร้างและความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีจะเกิดผลขาดทุนและ
วัดมูลค่าผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทำาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่ารายได้ ต้นทุนและประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง 

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

• สอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซ่ึงรายได้จากสัญญาก่อสร้าง การ
ประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้และต้นทุน การประมาณการขั้นความสำาเร็จของงาน
และผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง

• ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่บริษัทและบริษัทย่อยได้กำาหนดให้มีข้ึนเพื่อควบคุม
กระบวนการในการทำาสัญญา การประมาณการและการปรับเปลี่ยนต้นทุนโครงการ การบันทึกรับรู้รายได้ ต้นทุนและการ
ประมาณการขั้นความสำาเร็จของงานและผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง 

• ตรวจสอบต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงกับเอกสารประกอบรายการ และทดสอบการคำานวณขั้นความสำาเร็จของงานจาก
ต้นทนุจรงิทีเ่กดิขึน้ ตรวจสอบขัน้ความสำาเรจ็ของงานทีป่ระมาณโดยผูบ้รหิารโครงการกบัรายงานการประเมนิทีส่่งให้เจ้าของ
โครงการ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารประกอบการประเมิน และขอหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้รับผิดชอบโครงการ สอบทานเหตุผลสนับสนุนของผู้บริหารเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างขั้นความสำาเร็จของงานที่
พจิารณาจากสดัส่วนของงานก่อสร้างทีท่ำาเสรจ็จรงิซึง่ประเมินโดยวศิวกรโครงการ และขัน้ความสำาเรจ็ของงานทีพ่จิารณาจาก
ต้นทุนค่าก่อสร้างทีเ่กดิข้ึนจรงิ ณ วันสิน้รอบกบัต้นทุนค่าก่อสร้างทีป่ระมาณไว้ เข้าเย่ียมชมโครงการและเข้าร่วมสงัเกตการณ์
การวัดขั้นความสำาเร็จของงาน วิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรากำาไรขั้นต้นของงานก่อสร้างกับประมาณการต้นทุนโครงการ เพื่อ
ประเมินการประมาณผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น อ่านสัญญาก่อสร้าง และสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับเงื่อนไขและความเสี่ยง
ต่างๆของสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้น 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปีแต่ไม่รวมถึงงบการ
เงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความ
ขดัแย้งทีม่สีาระสำาคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรอืปรากฏว่า ข้อมูลอืน่มีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
ข้าพเจ้าต้องสือ่สารเรือ่งดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล เพือ่ให้ผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลดำาเนนิการแก้ไขข้อมลูทีแ่สดง
ขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจำาเป็นเพือ่
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ให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัและบรษิทัในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง และการใช้เกณฑ์การบญัชสีำาหรบั
การดำาเนนิงานต่อเนือ่งเว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัและบรษิทัหรอืหยดุดำาเนนิงานหรอืไม่สามารถดำาเนิน
งานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ
บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตสุมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด
และถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสำาคญัในงบการเงนิรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อ
ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิการตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีมี่สาระสำาคัญทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิ
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุป
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิด
เผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัและบรษิทัต้องหยุดการดำาเนนิงาน
ต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรปูแบบทีท่ำาให้มกีารนำาเสนอข้อมลู
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โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรือ่งทีส่ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสำาคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจบุนัและกำาหนดเป็นเรือ่งสำาคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเรือ่ง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสือ่สาร
ดังกล่าว  

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์

(นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  89,784,979  182,190,307  2,248,581  94,272,402 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 6, 8  283,297,802  700,182,413  138,009,680  470,894,794 

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ 9, 35 1,117,635,063 1,138,171,522  314,182,069  411,364,652 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 6, 9  271,169,605  215,365,886  125,196,519  68,764,298 

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญา  
     ก่อสร้าง 6  498,302,673 

 
519,905,415 

 
175,760,125 

 
195,643,205 

งานระหว่างก่อสร้าง 35  329,386,409  80,347,572  182,857,628  73,684,933 

สินค้าคงเหลือ 10  1,675,955  5,569,072  1,608,139  5,513,620 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -    -    50,000  -   

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 11  173,259,491  132,129,377  123,409,926  105,133,686 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13  44,558,518  37,720,197  14,326,227  20,071,133 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,809,070,495 3,011,581,761 1,077,648,894 1,445,342,723 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 14  32,198,495  10,541,000  29,350,000  -   

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -    -    -    -   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 15  -    -    476,198,157  476,073,232 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 16  -    -    -    -   

เงินลงทุนในการร่วมค้า 17  123,583,764  51,612,988  102,375,487  27,750,487 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 18  618,356,676  595,908,490  578,350,583  570,689,998 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 19  29,622,098  -    14,484,852  -   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 20  13,272,619  10,747,317  13,067,133  10,566,825 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21  49,703,287  28,972,354  15,144,550  13,367,178 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   3,430,043  6,270,818  1,681,326  5,467,898 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  870,166,982  704,052,967 1,230,652,088 1,103,915,618 

รวมสินทรัพย์ 3,679,237,477 3,715,634,728 2,308,300,982 2,549,258,341 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
     จากธนาคาร 22 

 
709,459,894 

 
473,051,025 

 
414,659,894 

 
249,051,025 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 6, 23  718,490,079  508,636,964  406,436,735  265,726,265 

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ  454,390,730  561,624,301  12,883,012  87,707,043 

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 9, 35  10,054,800  -    10,054,800  -   

เจ้าหน้ีเงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  158,959,188  100,571,546  9,587,507  13,103,899 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 9, 35  913,864,608  986,559,280  261,310,018  387,031,413 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6  -    -    642,000,000  748,000,000 

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง 24  166,974,290  76,892,717  7,851,641  8,100,699 

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 25  -    30,000,000  -    30,000,000 

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำาหนด
     ชำาระภายในหนึ่งปี 26 

 
16,708,927 

 
2,291,375 

 
9,155,859 

 
526,000 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  -    -    -    -   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 27  15,851,375  39,717,338  11,071,473  28,076,826 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,164,753,891 2,779,344,546 1,785,010,939 1,817,323,170 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่า 26  15,673,356  1,581,878  8,056,870  1,581,878 

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผล     
     ประโยชน์พนักงาน 28 

 
82,107,073 

 
75,121,612 

 
68,338,817 

 
63,327,598 

ประมาณการหนี้สินจากคดีความ 39.1  20,000,000  20,000,000  20,000,000  20,000,000 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  117,780,429  96,703,490  96,395,687  84,909,476 

รวมหนี้สิน 3,282,534,320 2,876,048,036 1,881,406,626 1,902,232,646 



131

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น 
     มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท 29 

 
1,198,393,355 

 
1,198,393,355 

 
1,198,393,355 

 
1,198,393,355 

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 9,587,146,838 หุ้น 
     มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท 29 

 
1,198,393,355 

 
1,198,393,355 

 
1,198,393,355 

 
1,198,393,355 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 29, 30  -   -   -   -  

ส่วนต่ำากว่าทุนอื่น  (2,955,890)  (2,955,890)  -  - 

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย

บริษัทฯ 29, 31  -    -    -    -   

บริษัทย่อย  4,108,018  4,108,018  -    -   

ยังไม่ได้จัดสรร  (791,218,452)  (347,048,326)  (771,498,999)  (551,367,660)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  17,393,068  15,615,647  -    -   

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  425,720,099  868,112,804  426,894,356  647,025,695 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของ 
     บริษัทย่อย

 (29,016,942)  (28,526,112)  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  396,703,157  839,586,692  426,894,356  647,025,695 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,679,237,477 3,715,634,728 2,308,300,982 2,549,258,341 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได้ 6 

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง  3,117,873,320  3,365,403,314  1,229,530,534  1,347,898,068 

รายได้จากการให้บริการอื่น  20,548,693  13,055,991  -    -   

รายได้จากการขาย  7,511,481  -    -    -   

รายได้ดอกเบี้ย  885,714  1,663,775  323,021  1,130,447 

รายได้อื่น  49,222,646  46,487,417  45,742,256  37,477,325 

รวมรายได้  3,196,041,854  3,426,610,497  1,275,595,811  1,386,505,840 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง 6  3,304,508,530  3,312,213,706  1,215,591,522  1,309,189,128 

ต้นทุนการให้บริการอื่น  13,767,694  8,958,142  -    -   

ต้นทุนขาย  6,372,900  -    -    -   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  312,899,975  376,253,363  244,334,092  320,509,815 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  -    433,399  3,874,513  1,093,095 

รวมค่าใช้จ่าย  3,637,549,099  3,697,858,610  1,463,800,127  1,630,792,038 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) 
    จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
    ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (441,507,245) (271,248,113) (188,204,316) (244,286,198)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16.2  -    -    -    -   

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 17.1 (2,854,225)  1,615,566  -    -   

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
     และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (444,361,470) (269,632,547) (188,204,316) (244,286,198)

ต้นทุนทางการเงิน 6  (23,482,236) (31,561,509) (33,704,395) (40,792,517)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (467,843,706) (301,194,056) (221,908,711) (285,078,715)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 33  20,730,933  6,106,998  1,777,372  4,822,172 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (447,112,773) (295,087,058) (220,131,339) (280,256,543)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
     ในภายหลังผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจาก
          การแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตรา
                 ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้  4,229,238  3,660,970  -    -   

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม  -    -    -    -   

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 
     ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้  4,229,238  3,660,970  -    -   

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  4,229,238  3,660,970  -    -   

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี (442,883,535) (291,426,088) (220,131,339) (280,256,543)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (444,170,126) (293,284,426) (220,131,339) (280,256,543)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม          
     ของบริษัทย่อย (2,942,647) (1,802,632)  -    -   

(447,112,773) (295,087,058) (220,131,339) (280,256,543)

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (442,392,705) (292,194,535) (220,131,339) (280,256,543)

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม     
     ของบริษัทย่อย (490,830)  768,447  -    -   

(442,883,535) (291,426,088) (220,131,339) (280,256,543)

กำาไรต่อหุ้น 34 

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (0.046) (0.038) (0.022) (0.036)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

กำาไรสะสม รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

จัดสรรแล้ว- 
สำารองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  770,395,728  1,041,739,823  73,371,225 (1,386,222,165)  499,284,611 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -    -    -    (280,256,543)  (280,256,543)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    -   

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -    -    -    (280,256,543)  (280,256,543)

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างปี 29.3  427,997,627  -    -    -    427,997,627 

โอนทุนสำารองตามกฎหมายและส่วนเกิน
     มูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 29.2  -   

 
(1,041,739,823)  (73,371,225)  1,115,111,048  -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  1,198,393,355  -    -    (551,367,660)  647,025,695 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  1,198,393,355  -    -    (551,367,660)  647,025,695 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  -    -    -    (220,131,339)  (220,131,339)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -    -    -    -    -   

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -    -    -    (220,131,339)  (220,131,339)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  1,198,393,355  -    -    (771,498,999)  426,894,356 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (467,843,706) (301,194,056) (221,908,711) (285,078,715)

รายการปรับกระทบยอดกำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  90,360,282  115,446,270  77,559,016  103,319,039 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  35,921  837,182  3,874,513  1,093,095 

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  3,251 (1,325,000)  4,680 (1,325,000)

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ (224,547) (2,291,461) (373,634) (1,056,407)

ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ์  11,096,405  844,933  11,094,406  627,849 

ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  2,854,225 (1,615,566)  -    -   

ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง  367,666,658  76,396,320  53,598,061  16,099,651 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์     
     พนักงาน

 
14,737,710  23,422,245  12,003,144  19,919,771 

ตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  -    250,105  -    250,105 

รายได้ดอกเบี้ย (885,714) (1,395,744) (323,021) (1,130,447)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  23,482,236  31,561,509  33,704,395  40,792,517 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 
     และหนี้สินดำาเนินงาน 41,282,721 (59,063,263) (30,767,151) (106,488,542)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  416,848,700  14,303,065  332,885,301  11,889,520 

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ  20,536,459 (127,678,152)  97,182,583  203,080,070 

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง (55,803,720) (112,093,723) (56,432,221) (19,511,986)

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง  21,602,742 (262,387,677)  19,883,080 (137,999,684)

งานระหว่างก่อสร้าง (249,038,837) (20,224,782) (109,172,695) (45,051,414)

สินค้าคงเหลือ (12,364) (26,929)  -    -   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (6,838,321)  650,847  5,744,906  9,071,326 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,840,775 (560,424)  3,786,572 (14,675)
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  197,562,058 (218,494,352)  128,418,328 (210,191,925)

ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ (107,233,571)  212,135,374 (74,824,031) (44,349,439)

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า  10,054,800 (6,000,000)  10,054,800  -   

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง  58,387,642  55,113,855 (3,516,392)  2,635,311 

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (72,694,672)  692,543,259 (125,721,395)  362,209,822 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (23,865,963)  5,489,727 (17,005,353) (59,014)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  253,628,449  173,706,825  180,516,332  25,219,370 

เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง (277,585,085) (24,034,425) (53,847,118) (14,349,779)
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผล
     ประโยชน์พนักงาน (7,752,249) (4,754,193) (6,991,925) (4,437,255)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (62,129,221) (91,531,543) (39,275,346) (55,936,833)

รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  20,999,107  7,861,314  20,999,106  -   

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน (72,838,999)  61,247,978  101,401,049 (49,504,497)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) (21,657,495)  5,833,767 (29,350,000)  -   

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)  -    -   (3,924,513) (255,913)

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย  -    -   (124,925)  -   

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า (74,825,000) (25,374,900) (74,625,000) (25,374,900)

รายได้ดอกเบี้ย  885,704  1,380,825  322,834  1,130,447 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์  426,972  3,495,243  8,091,557  1,327,019 

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (93,653,497) (80,333,693) (80,236,728) (77,791,808)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (4,727,630) (82,600) (4,650,700) (56,600)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (193,550,946) (95,081,358) (184,497,475) (101,021,755)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
     เพิ่มขึ้น (ลดลง)  236,408,869 (108,752,804)  165,608,869 (230,948,975)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    427,000,000  883,000,000 

เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -   (533,000,000) (645,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  -    427,997,627  -    427,997,627 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ชำาระคืนหุ้นกู้ (30,000,000) (150,000,000) (30,000,000) (150,000,000)

ดอกเบี้ยจ่าย (22,178,180) (34,025,933) (31,474,517) (46,529,560)

หนี้สินตามสัญญาเช่า (ลดลง) (14,475,310) (5,112,671) (7,061,747) (901,809)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  169,755,379  130,106,219 (8,927,395)  237,617,283 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  4,229,238  3,660,970  -    -   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (92,405,328)  99,933,809 (92,023,821)  87,091,031 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  182,190,307  82,256,498  94,272,402  7,181,371 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  89,784,979  182,190,307  2,248,581  94,272,402 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำาระเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  12,624,012 (13,670,539)  10,990,953 (13,670,539)

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ  -    2,458,947  -    2,458,947 

โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง  3,905,481  -    3,905,481  -   

หนี้สินตามสัญญาเช่า  41,344,078  -    21,233,227  -   
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

  บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษัทคือ การให้บริการก่อสร้าง ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวมและการดำาเนินงาน 

2.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ที่บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
ประเทศที่

กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562

ถือหุ้นโดยบริษัท

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด ให้บริการงานวิศวกรรม ก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ไทย 99.99 99.99

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท ลงทุนในกิจการอื่น สาธารณรัฐ
เมอริเชียส

100.00 100.00

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายน้ำาประปา ไทย 99.97 99.97

บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด บริหารจัดการและ
ประมวลผลข้อมูล

ไทย 49.97 -

ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ 
(ถือหุ้นโดยบริษัท สหการวิศวกร จำากัด)

ให้บริการงานวิศวกรรมก่อสร้าง ไทย 49.00 49.00

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท   
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท)   

ลงทุนในกิจการอื่น ฮ่องกง 100.00 100.00

TRC Middle East LLC   
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท)

ให้บริการงานวิศวกรรม
ก่อสร้าง

สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน

70.00 70.00

TRC Engineering LLC   
(ถือหุ้นโดยทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท)    

ให้บริการงานวิศวกรรม
ก่อสร้าง

สาธารณรัฐสุลต่าน
โอมาน

70.00 70.00

บริษัท มหัท จำากัด   
(ถือหุ้นโดยบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด)    

บริหารจัดการและ
ประมวลผลข้อมูล

ไทย 59.98 -

2.2 บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 
ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทนุ และสามารถใชอ้ำานาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมนียัสำาคัญ
ต่อจำานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

2.3 บริษัทนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำานาจในการควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

3

140

2.4 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
ของบริษัท 

2.5 สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 
แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน สว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอั้ตราแลกเปลีย่น
ถัวเฉล่ียรายปี ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียน 
จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

2.6 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว 

2.7 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม คือ จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วน 
ที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.8 บริษัทจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธี 
ราคาทุน

3. หลักเกณฑ์การจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน

3.1 หลักเกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

  งบการเงนินีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายกำาหนดตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ีพ.ศ. 2547 
โดยไดถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการแสดงรายการไดท้ำาขึน้ตามแบบกำาหนดรายการยอ่
ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิสำาหรบับรษิทัมหาชนจำากัด ทีก่ำาหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษา
อังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

  ขอ้มลูทางการเงนิทัง้หมดมกีารปดัเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเพือ่ใหแ้สดงเปน็หลกัพนับาทยกเว้น
ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

 3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบงัคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดัให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

   ฉบับที่ 9  เครื่องมือทางการเงิน
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  มาตรฐานการบัญชี

   ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

   ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

   ฉบับที่ 19 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ 
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธรุกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการ 
เกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
เครือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนีมี้ผลบงัคับใช้ จะทำาใหม้าตรฐานการบญัช ี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า  
การแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลูของสญัญาเชา่ และกำาหนดใหผู้เ้ชา่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิสำาหรบัสญัญา
เช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำา

  การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

         บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครือ่งมือทางการเงนิ และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำาไรสะสม  ณ วันที่ 
1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงนิปกีอ่นทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ 
ผลกระทบสะสมจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินข้อ 5

3.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

  ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
สำาหรับกรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
จากปี 2562 เป็นจำานวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้

 การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัประกอบดว้ยการอา้งองิหรอืการอา้งถงึ “IASC’s Framework for 
the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนที่กล่าวข้างต้นให้เป็นปัจจุบันและทำา 
การปรับปรุงอื่นๆ เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้นเป็นการอ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด
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  กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน

  กรอบแนวคดิสำาหรบัการรายงานทางการเงนิ ประกอบดว้ย การปรบัปรงุคำานยิามของสินทรพัยแ์ละหนีส้นิ 
เกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักการใหม่และแนวปฏิบัติที่ได้ถูกเพิ่ม
เติมเข้าไป ดังต่อไปนี้

1. การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า

2. การแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึเมือ่ใดทีจ่ะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3. กิจการที่เสนอรายงาน

4. เมื่อใดสินทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน

  กรอบแนวคิด ยังได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทาง 
การเงิน

 คำานิยามของธุรกิจ

  คำานยิามของธรุกจิ ทีป่รบัปรงุในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรือ่ง การรวมธรุกจิ ไดอ้ธบิาย 
ให้ชัดเจนขึ้นถึงคำานิยามของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการกำาหนดว่ารายการค้านั้น 
ต้องบันทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื้อสินทรัพย์” หรือไม่ การปรับปรุงมีดังนี้

1. อธิบายให้ชัดเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้
มาต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำาเข้าและกระบวนการที่สำาคัญเป็นอย่างน้อยซ่ึงเม่ือนำามารวมกันมีส่วน 
อย่างมีนัยสำาคัญทำาให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต

2. ตัดเร่ืองการประเมินว่าผู้ร่วมตลาดสามารถทดแทนปัจจัยนำาเข้าหรือกระบวนการท่ีขาดหายไปใดๆ 
และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการ 
ที่สำาคัญได้ถูกซื้อหรือไม่

4. ทำาใหน้ยิามของธรุกจิและนยิามของผลผลติแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิาร
ที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ

5. เพ่ิมเรื่องการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซึ่งอนุญาตให้ทำาการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่ม 
ของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่

 คำานิยามของความมีสาระสำาคัญ

  คำานิยามของความมีสาระสำาคัญ ทำาให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด และทำาให้เกิดการปรับปรุงซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น

  การปรับปรุงช่วยทำาให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นของคำานิยามของความมีสาระสำาคัญโดย

1. การทำาให้คำานิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด 
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของคำานิยาม

2. การรวมข้อกำาหนดสนบัสนนุเข้าไวด้ว้ยกนัของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่1 เรือ่ง การนำาเสนองบการเงิน  
ในคำานิยามเพื่อทำาให้คำานิยามมีความชัดเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการนำาความมีสาระสำาคัญไป
ประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้น

3. การนำาแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของคำานิยามของความมีสาระสำาคัญมาไว้ในที่เดียวกัน ร่วมกันกับคำานิยาม
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 การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

  การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทำาให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการ
เงิน การปรับปรุงน้ันได้ปรับเปลี่ยนข้อกำาหนดของการบัญชีป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทา
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไมแ่นน่อนทีเ่กดิจากการปฏรูิปอตัราดอกเบีย้อา้งองิ เชน่ อตัราดอกเบีย้อา้งองิ
ที่กำาหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (interbank offer rates-IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำาหนดให้กิจการ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก 
ความไม่แน่นอนใดๆ นั้น

  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัและบรษัิทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิในปท่ีีเริม่นำา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3.4 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดังนี้

1. การยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้
อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงนี้เพื่อเป็นการผ่อนปรนในทาง
ปฏบิตัสิำาหรบัผูเ้ชา่ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งประเมนิวา่การยนิยอมลดค่าเช่าทีเ่กดิขึน้อนัเปน็ผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั้นเสมือนว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า 

2. เพ่ิมข้อกำาหนดสำาหรับข้อยกเว้นช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง โดยกิจการต้องถือ 
ปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงินประจำาปีสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ 

  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัและบรษัิทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมนิผลกระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิในปทีีเ่ริม่นำา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

 รายได้และต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง

  บรษิทัและบรษิทัย่อยรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตามสญัญากอ่สรา้งระยะยาวตามวธิอีตัราสว่นของงาน
ที่ทำาเสร็จ (Percentage of completion method) จากการประเมินของวิศวกรโครงการ โดยได้พิจารณาอัตราส่วน
ของงานที่ทำาเสร็จซ่ึงคำานวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงแล้ว จนถึงวันสิ้นปีกับต้นทุน 
งานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาประกอบด้วย โดยจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับ
โครงการก่อสร้างทั้งจำานวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะประสบผลขาดทุน 

  อย่างไรก็ตามกรณีที่ได้รับเงินค่าก่อสร้างมากกว่ารายได้ที่ต้องรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ  
จะบันทึกไว้ในบัญชี “รายได้รับล่วงหน้า” ส่วนกรณีได้รับเงินค่าก่อสร้างน้อยกว่ารายได้ที่ต้องรับรู้ตามอัตราส่วน
ของงานที่ทำาเสร็จจะบันทึกไว้ในบัญชี “รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ”

  ต้นทุนในการให้บริการงานก่อสร้างคำานวณโดยการจัดสรรต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ของแต่ละโครงการ (โดยคำานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนในการให้บริการในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ

  ตน้ทนุทีร่บัรูแ้ลว้แตย่งัไมถ่งึกำาหนดชำาระแสดงไวเ้ปน็ “ตน้ทนุงานทีย่งัไมถ่งึกำาหนดชำาระ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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  ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้จรงิ แตย่งัมไิดจั้ดสรรเขา้เปน็ตน้ทนุในการใหบ้รกิารในสว่นของกำาไรหรอืขาดทุน
ได้แสดงไว้เป็น “งานระหว่างก่อสร้าง” ในงบแสดงฐานะการเงิน

  งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดขึ้นในแต่ละ
โครงการ ซึ่งแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า

  รายได้จากการขายสนิคา้รบัรูเ้มือ่บรษิทัยอ่ยไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัสำาคญัของความเปน็
เจา้ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษมูีลค่าเพิม่ 
สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำานวณจากเงินต้นคงค้าง

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ท่ีมสีภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

  ลกูหนีก้ารคา้รบัรูเ้มือ่เริม่แรกดว้ยจำานวนเงนิของส่ิงตอบแทนทีป่ราศจากเงือ่นไขในการไดร้บัชำาระ ในกรณี
ที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำาคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

  ลกูหน้ีการคา้แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธท่ีิจะไดร้บั บริษทัและบรษัิทยอ่ยบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
โดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำาหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และ 
รับรู้ผลขาดทุนต้ังแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
ลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกำาหนดชำาระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับ
ประวัติการชำาระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาด
การณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชำาระหนี้ บริษัทและ
บริษัทย่อยได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer 
Price Index) ของประเทศที่ขายสินค้าและบริการให้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากท่ีสุด และปรับอัตราการสูญเสีย 
ในอดตีตามการเปลีย่นแปลงทีค่าดการณไ์วใ้นปจัจยัเหลา่น้ี ผลขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในกำาไรหรอืขาดทนุ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

  ถือปฎิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำานวน
เงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่จะได้รับจาก 
ลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกำาไรขาดทุนทันทีโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายบริหาร

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  บริษัทและบริษัทย่อยต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับจำานวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
โดยประมาณการด้วยวิธีพิจารณาลูกหนี้เป็นแต่ละราย พิจารณาจากความสามารถในการชำาระหนี้และจำานวน
เงินที่คาดว่าจะได้รับชำาระจากลูกหนี้
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4.4 สินค้าคงเหลือ

  สินค้าสำาเร็จรูปแสดงในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนของสินค้าคง
เหลือคำานวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

  วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำา
กว่า ราคาทุนของวัตุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

  ตน้ทนุสนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย ตน้ทนุทัง้หมดในการซือ้และตน้ทนุอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหสิ้นคา้คงเหลอื
นั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

  ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่า
ขนส่ง และต้นทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืน
จากการซื้อสินค้า

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุน
ที่จำาเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

4.5 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

  ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทาง 
การเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

    บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

• รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านกำาไรขาดทุน) 
และ

• รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย

  บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดประเภทรายการใหม่สำาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเม่ือบริษัทและ
บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั้น

  ตราสารทุนสามารถจำาแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท 
ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

  ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุน 
การทำารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินน้ัน  
ต้นทุนการทำารายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุนน้ันรับรู้ 
เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุน

  สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ 

  การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ข้ึนอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสาร
หนี้สามารถทำาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย
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• ราคาทุนตดัจำาหนา่ย สินทรพัยท์างการเงินตอ้งวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตัดจำาหนา่ยเมือ่บรษิทัและบรษิทั
ย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทาง 
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
ซ่ึงทำาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น 
ในวันที่กำาหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำานวณโดยใช้วิธีอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน
และแสดงรายการในกำาไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกับกำาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าแสดงเป็นกำาไรหรือขาดทุน

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือบริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน 
ตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน 
และข้อกำาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียง 
เงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า 
ของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 
รายไดด้อกเบีย้ และกำาไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งจะรบัรูเ้ปน็กำาไรหรอืขาดทนุ เมือ่มี
การตดัรายการสนิทรพัยท์างการเงนิ กำาไรหรอืขาดทนุสะสมทีเ่คยรบัรูร้ายการในกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
อื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำาไรขาดทุนอื่น  
รายไดด้อกเบีย้จากสนิทรพัยท์างการเงนิดังกลา่วตอ้งคำานวณโดยใชวิ้ธอีตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำาไรขาดทุน

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเง่ือนไขการวัดมูลค่า 
ด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรหรือขาดทุน กำาไร
หรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุน และแสดงรายการ
สุทธิในกำาไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

  เงนิปนัผลทีไ่ดรั้บจากเงนิลงทนุจะรบัรูเ้ปน็กำาไรหรอืขาดทุนโดยแสดงรายการเปน็รายได้อืน่เมือ่บรษิทัและ
บริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นกำาไรขาดทุน
อืน่ในงบกำาไรขาดทนุ รายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (และการกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ของตราสาร
ทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในมูลค่ายุติธรรม

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ

  เครือ่งมอืทางการเงนิทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยเป็นผูอ้อกตอ้งจดัประเภทเปน็หน้ีสนิทางการเงนิหรอืตราสาร
ทุนโดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา

- หากบรษิทัและบริษัทยอ่ยมภีาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะตอ้งสง่มอบเงนิสดหรอืสนิทรัพยท์างการเงนิ
อืน่ใหก้บักจิการอืน่ โดยไมส่ามารถปฏเิสธการชำาระหรอืเลือ่นการชำาระออกไปอยา่งไมม่กีำาหนดไดน้ั้น 
เคร่ืองมือทางการเงินน้ันจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำาระนั้นสามารถชำาระ 
โดยการออกตราสารทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเองด้วยจำานวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยน 
กับจำานวนเงินที่คงที่

- หากบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำาระภาระผูกพัน 
ตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

  ในการรบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งวดัมลูค่าของหนีส้นิทางการเงนิดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัประเภทรายการหนีส้นิทางการเงนิทัง้หมดทีว่ดัมลูคา่ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจำาหน่าย 
ยกเว้นหนี้สินทางการเงินบางรายการ 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

 การรับรู้รายการและการตัดรายการ

   บรษิทัและบรษิทัยอ่ยตอ้งรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงินหรอืหนีส้นิทางการเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะ
เมื่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อกำาหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินน้ัน การซื้อหรือขาย
สินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทและบริษัทย่อยตกลงท่ีจะซื้อ
หรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสด 
จากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรือเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน

 การด้อยค่า

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยประเมนิขอ้มลูคาดการณอ์นาคตประกอบการพจิารณาผลขาดทนุด้านเครดิตทีค่าดวา่ 
จะเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายและ FVOCI วิธีการประเมินการด้อยค่า 
ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำาคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไป (General 
approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

  บรษิทัยอ่ย หมายถงึกจิการท่ีบรษิทัมอีำานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดำาเนนิงาน ซึง่โดยทัว่ไป
แลว้บรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสยีงมากกวา่กึง่หนึง่ บรษิทัไดร้วมงบการเงินของบรษิทัยอ่ยไว้ในงบการเงนิรวม
ตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำานาจควบคุมหมดไป

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ 
การด้อยค่า (ถ้ามี) และบริษัทจะบันทึกผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายในงบกำาไรขาดทุนในงวดที่มี 
การจำาหนา่ยเงนิลงทนุนัน้ และในกรณทีีเ่งนิลงทนุดังกล่าวเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่
เปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็และบรษิทัจะรบัรูร้ายไดเ้งนิปนัผลเม่ือมีการประกาศจา่ยจากบรษิทัยอ่ย

4.7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

  บริษัทร่วม หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไป แล้ว
บริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมเริ่มแรกด้วยราคาทุนและใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

  เงินลงทนุในบรษิทัรว่มแสดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยแสดงด้วยวธิรีาคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่  
(ถ้ามี)

4.8 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

  ทีด่นิ แสดงมลูคา่ตามราคาทุน อาคารและอปุกรณแ์สดงในราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคาร และ
อุปกรณ์ และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

  ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ 
สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะ 
สถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
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  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 3 - 30 ปี

  เครื่องมือและอุปกรณ์ 5 ปี

  เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 3 - 5  ปี

  ยานพาหนะ 5  ปี

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

  บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

  บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการ
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายหรือตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจำาหน่ายและบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา 
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

  ค่าตัดจำาหน่ายรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัหมายถงึ บคุคลหรอืกจิการทีม่อีำานาจควบคมุบรษัิท ถกูควบคุมโดยบรษิทั
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำาหน้าที่ถือหุ้น 
บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมาย 
รวมถงึบรษิทัรว่มและบคุคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สิีทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มและมีอทิธิพลอยา่งมีนยัสำาคญั
กับบริษัท ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล 
ดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

  ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกันกบับรษิทัแตล่ะรายการ บรษิทัคำานงึ
ถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.11 สัญญาเช่า

 ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

  ณ วันเร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญา
เชา่หรอืไม ่โดยสญัญาจะเปน็สญัญาเชา่หรอืประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานัน้เปน็การใหสิ้ทธิในการควบคมุ
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

  บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือ 
ตามระยะเวลาทีเ่หลอือยูข่องสญัญาเชา่ทีม่ผีลอยู ่ณ วนัทีน่ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ปน็ครัง้แรก 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอน 
อยา่งสมเหตสุมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ หากมคีวามแนน่อน
อยา่งสมเหตสุมผลทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกนัน้ ทัง้นีพ้จิารณาถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลย ีและ/หรอื 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

  สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันท่ีสัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุน
ดงักลา่วประกอบดว้ย จำานวนเงนิของหนีส้นิตามสญัญาเชา่จากการวดัมลูคา่เริม่แรก ตน้ทนุทางตรงทีเ่กดิขึน้ และ
การจ่ายชำาระตามสญัญาเชา่ใดๆทีจ่่ายชำาระ ณ วนัทีส่ญัญาเชา่เริม่มผีลหรอืกอ่นวนัทีส่ญัญาเริม่มผีลหกัสิง่จงูใจ
ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

  ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำาหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้าย
สินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตาม 
ที่กำาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

  คา่เสือ่มราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้คำานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายขุองสัญญา
เช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท 

  หนี้สินตามสัญญาเช่า

   หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ 
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำาระคงที่ (รวมถึง 
การจ่ายชำาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำานวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำาระ
ภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิ 
การเลอืกซือ้ หากมคีวามแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผลท่ีบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะใช้สทิธิเลือกนัน้ และการจา่ยชำาระ 
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิ 
เลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

  บริษัทและบริษัทย่อยคำานวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ย 
การกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำาหนด
ได ้ทัง้นีอ้ตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่อา้งองิจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัดว้ยค่าความเสีย่ง 
ที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่า 
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่าย
ชำาระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชำาระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อ
สินทรัพย์อ้างอิง

 สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา

  บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำาหรับสัญญาเช่าระยะส้ัน (สัญญาเช่าที่มีอายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่า 
ซึง่สนิทรพัยอ้์างองิมมีลูคา่ต่ำา จำานวนเงนิทีจ่า่ยชำาระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรบัรูเ้ปน็ค่าใช้จา่ยในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำาเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธี 
เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

  ถือปฎิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

 สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  การเชา่สนิทรพัย์ซึง่ความเสีย่งและกรรมสิทธ์ิของสินทรพัยท์ีเ่ช่าเปน็ของผูใ้หเ้ช่า ไดจ้ดัประเภทเปน็การเชา่
ดำาเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดำาเนินงานได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบภายใต้อายุสัญญาเช่า

 สัญญาเช่าการเงิน

  บรษิทัยอ่ยบนัทกึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิเปน็สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นดว้ยจำานวนเทา่กบัราคายตุธิรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันที่เริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญา
เช่าแล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่า ซ่ึงใช้อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำาหรับการคิดลดเพื่อคำานวณมูลค่าปัจจุบัน
ของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญา
เช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินในแต่ละงวด

4.12 เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  
วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

  กำาไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยูใ่นการคำานวณผลการดำาเนนิงาน

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะประเมนิว่ามขีอ้บง่ชีข้องสนิทรพัย์วา่มกีารดอ้ยคา่ 
หรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะ
ถกูกลบัรายการเมือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนเพิม่ขึน้ในภายหลังและจะกลับรายการไดไ้ม่เกนิกวา่มูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำาหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ 
ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน 
ในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีท่ีสุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถงึจำานวนเงนิทีก่จิการสามารถจะได้มาจากการจำาหนา่ยสนิทรัพยหั์กดว้ยตน้ทนุในการจำาหนา่ย โดยการจำาหนา่ย
นัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรู ้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเปน็อสิระในลักษณะ
ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

  ผลประโยชน์ระยะสั้น

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย 
เมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

  บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็น 
ค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ 
ระยะยาวอื่นของพนักงาน)

  บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามระเบยีบพนกังานของบริษทัและบรษัิทยอ่ย และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บรษิทั
และบรษัิทยอ่ยถอืว่าเงนิชดเชยดงักลา่วเปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสำาหรบัพนกังาน นอกจากนัน้
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจดัใหม้โีครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน ไดแ่ก ่โครงการเงินรางวลัการปฏบิตัิ
งานครบกำาหนดระยะเวลา

  บริษัทและบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระไดท้ำาการประเมนิภาระผูกพนัดงักลา่วตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั ซึง่หลกัการ
ประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน อัตราการมรณะและราคาทองคำา

  ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

4.15 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
ของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะคำานวณขึน้จากผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งมลูคา่ตามบญัช ี
กับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหน้ีสินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

   ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเม่ือมีความเป็นไปได้ 
คอ่นขา้งแนน่อนวา่บรษัิทและบรษัิทย่อยจะมกีำาไรทางภาษจีากการดำาเนินงานในอนาคตเพยีงพอทีจ่ะนำาสนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็น 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

    สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำาหรับงวดที่บริษัทและ
บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำาระหนี้สินภาษีเงินได้ 
โดยใชอ้ตัราภาษแีละกฎหมายภาษอีากรท่ีมผีลบงัคบัใชอ้ยูห่รอืทีค่าดไดค้อ่นขา้งแนน่อนวา่จะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

  ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวนและ
ปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ
ต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือกิจการ
มีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
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  ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจึงหักกลบสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ 
การตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน 

4.16 กำาไรต่อหุ้น

  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำานวณโดยการหารกำาไรสำาหรับปีด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก 
ของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างปี

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

  นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำาหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม 
ทั้งสินทรัพย์ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

  เม่ือวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่า
ทีจ่ะทำาไดม้ลูคา่ยตุธิรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะลำาดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมตามขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมิน
มูลค่า ดังนี้ 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 
สำาหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

• ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ 
ไม่สามารถสังเกตได้)

  หากข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำาดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำาสุดที่มีนัยสำาคัญสำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

4.18 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

  ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ 
การประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ 
แตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี 
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

  ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียด
ของแบบก่อสร้างและนำามาคำานวณจำานวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง  
ค่าโสหุ้ย ที่ต้องใช้ในการให้บริการก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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 ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

 ประมาณการหนี้สินสำาหรับการเรียกร้องการรับประกันผลงาน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยรบัรูป้ระมาณการหนีสิ้นสำาหรบัการเรยีกรอ้งการรบัประกนัผลงานทีค่าดวา่จะเกดิข้ึน
จากโครงการกอ่สรา้งทีไ่ดเ้สรจ็สิน้ในระหวา่งป ีโดยพจิารณาจากปรมิาณการซอ่มแซมทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต 
รายการที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและมูลค่าของสัญญาก่อสร้าง บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่ารายจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีถัดไปและรายจ่ายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในสองปีนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ประมาณการผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้าง

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการผลขาดทุนสำาหรับโครงการก่อสร้างที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่า 
จะมีตน้ทนุเกดิขึน้อกี โดยพจิารณาจากความคืบหนา้ของการกอ่สรา้งและตน้ทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จนจบโครงการ

  ประมาณการค่าปรับจากความล่าช้าของโครงการ

  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับจากความล่าช้าสำาหรับโครงการที่ไม่สามารถ
ส่งมอบงานให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำาหนด โดยพิจารณาจากอัตราค่าปรับตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาและ 
เป็นจำานวนที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

  บริษัทและบริษัทย่อยจะต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนได้ลดลง 
อยา่งมสีาระสำาคญัและเป็นระยะเวลานานหรอืเมือ่มขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่ การทีจ่ะสรปุวา่เงนิลงทุนดงักลา่วได้
ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

  ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้อง
ทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวน
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้
และสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนในแตล่ะชว่งเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดว่ามลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รบัคนื
ต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์
รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 การกำาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 

  บริษัทและบริษัทย่อยกำาหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะ
เวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และ
ระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น 
ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประเมนิว่าบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามแนน่อนอยา่งสมเหตสุมผลหรอื
ไมท่ีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกในการขยายอายสุญัญาเชา่หรอืทีจ่ะไมใ่ชส้ทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเชา่ โดยพจิารณาข้อ
เท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องทั้งหมดที่ทำาให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสำาหรับบริษัทและบริษัทย่อย 
ในการใช้สิทธิเลือกน้ัน ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่
หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำาคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุ
สมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษแีละ
ขาดทนุทางภาษีทีไ่มไ่ดใ้ชเ้มือ่มคีวามเปน็ไปไดค่้อนขา้งแนว่า่จะมีกำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์
จากผลแตกตา่งชัว่คราวและขาดทนุนัน้ ในการนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งประมาณการวา่ควรรบัรูจ้ำานวนสนิทรพัย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต 
ในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 
ของพนักงาน 

  หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณ
การนัน้ เชน่ อตัราคิดลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ อตัราการเปลีย่นแปลงในจำานวนพนกังาน 
และราคาทองคำา เป็นต้น

 คดีฟ้องร้อง 

  หนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถกูฟอ้งรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย ซึง่ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิในการประเมนิผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความรอบคอบ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

5.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีนือ่งจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ใหม่มาถือปฏิบัติ

  ตามทีก่ลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3.2 บรษิทัและบรษัิทยอ่ยไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16 สญัญาเช่า มาถอืปฏบิตัใินระหวา่งปีปจัจบุนั 
โดยกจิการไดเ้ลอืกปรบัผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่วและไมป่รบัยอ้นหลงังบการเงนิงวดกอ่น
ที่แสดงเปรียบเทียบ

  จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมา 
ถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 20,092 20,092

หนี้สินหมุนเวียน

   ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนด
    ชำาระภายในหนึ่งปี 2,291 8,192 10,483

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,582 11,900 13,482
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

ณ วันที่ 1
มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 12,275 12,275

หนี้สินหมุนเวียน

   ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนด
    ชำาระภายในหนึ่งปี 526 5,091 5,617

หนี้สินไม่หมุนเวียน

   หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,582 7,184 8,766

5.1 เครื่องมือทางการเงิน

 การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

  ณ วันที่ 1 มกราคม  2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดล
ธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกำาไร
ขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกำาไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 182,190 182,190

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - 700,182 700,182

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ - - 1,138,172 1,138,172

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - 215,366 215,366

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง - - 519,906 519,906

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน - - 10,541 10,541

          -  - 2,766,357 2,766,357
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พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาทุนตัดจำาหน่าย รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 473,051 473,051

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 508,637 508,637

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 100,572 100,572

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 986,559 986,559

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 30,000 30,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า 23,965 23,965

2,122,784 2,122,784

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 94,272 94,272

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 470,895 470,895

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ - 411,365 411,365

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - 68,764 68,764

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง - 195,643 195,643

          - 1,240,939 1,240,939

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุนตัดจำาหน่าย รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 249,051 249,051

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 265,726 265,726

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 13,104 13,104

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 387,031 387,031

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 748,000 748,000

หุ้นกู้ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 30,000 30,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า 14,383 14,383

1,707,295 1,707,295
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการลูกหนีก้ารคา้ทีต่อ้งมีการพจิารณาผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนี้การค้าและเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องมีการพิจารณา
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

 ลูกหนี้การค้า

  บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำาหรับลูกหนี้การค้าทั้งหมด

  ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้การค้า
ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกำาหนดชำาระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า 
จะเกิดข้ึนพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำาระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
และปัจจัยในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการดังกล่าว  
ค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับลูกหนี้การค้ามีรายละเอียด ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ยังไม่ถึง
กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3
เดือน

3 - 6 เดือน 6 - 12 
เดือน

เกินกว่า
12 เดือน

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดลูกหนี้ 587,780 25,760 410 4,247 477,333 1,095,530

ค่าเผื่อผลขาดทุน           -           - 372 4,226 390,750 395,348

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถึง
กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3
เดือน

3 - 6 เดือน 6 - 12 
เดือน

เกินกว่า
12 เดือน

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดลูกหนี้ 384,911 1,207 372 4,226 745,162 1,135,878

ค่าเผื่อผลขาดทุน           -          - 372 4,226 660,385 664,983

  การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ี
การค้า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 395,348 664,983

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาที่มีต่อกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร - -

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 395,348 664,983
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 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำาหน่าย  
ค่าเผื่อผลขาดทุนถูกจำากัดที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า

  ค่าเผื่อผลขาดทุนสำาหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียด ดังนี้

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อผลขาดทุน
สำาหรับเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเผื่อผลขาดทุน
สำาหรับเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวแก่กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 60,384 1,306,517

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาที่มีต่อกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร - -

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 60,384 1,306,517

5.2 สัญญาเช่า

  หน้ีสินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายชำาระตามสัญญาเช่า
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำาระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ส่วนเพิ่มดังกล่าวที่นำามาคำานวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ร้อยละ 6.26 ต่อปี

  สำาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 บริษัทและ
บรษิทัยอ่ยรบัรูม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตามสญัญาเชา่ดงักลา่วกอ่นวนันำามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบับท่ี 16 มาถอืปฏบิตัเิปน็มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนั
ที่นำามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เปิดเผย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 21,796 19,028

หัก สัญญาเช่าระยะสั้นที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (6,687) (6,425)

หัก สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำาท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง (4,060) (4,045)

บวก สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ 10,859 4,717

21,908 13,275

หัก  ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (1,816) (1,000)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ 20,092 12,275

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,873 2,108

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 23,965 14,383

ประกอบด้วย

   หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน 10,483 5,617

   หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 13,482 8,766

  23,965 14,383
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  สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 4,840 -

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 462 -

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำานักงาน 11,383 10,193

ยานพาหนะ 3,407 2,082

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 20,092 12,275

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ 
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สหการวิศวกร จำากัด ไทย บริษัทย่อย

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท สาธารณรัฐเมอริเซียส บริษัทย่อย

บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำากัด ไทย บริษัทย่อย

กิจการร่วมค้า ไฮโดรเท็ค สหการ ไทย บริษัทย่อย

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท ฮ่องกง บริษัทย่อย

TRC Middle East LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน บริษัทย่อย

TRC Engineering LLC สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน บริษัทย่อย

บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท มหัท จำากัด ไทย บริษัทย่อย

บริษัท อาเซียนโปแตซ ชัยภูมิ จำากัด (มหาชน) ไทย บริษัทร่วม

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด ไทย กิจการร่วมค้า

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด ไทย กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้า สหการอันเดอร์กราวน์ ไทย กิจการร่วมค้า
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 รายการที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ :

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

นโยบายการกำาหนดราคา

2563 2562 2563 2562

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง - - 4 4 ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยจ่าย - - 23 24 อัตราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี

ขายทรัพย์สิน - - 8 - เกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน

รายได้อื่น    - - 20 9 ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

รายได้ค่าเช่า - 1 - 1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้อื่น 8 11 5 9 ต้นทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่ม
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 410,417 289,798

บริษัทร่วม 383,420 383,420 383,420 383,420

กิจการร่วมค้า 18,361 2,156 7,961 1,775

รวม 401,781 385,576 801,798 674,993

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (383,420) (383,420) (734,347) (664,983)

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

     - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 18,361 2,156 67,451 10,010

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

      - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทร่วม 7,854 7,854 7,854 7,854

กิจการร่วมค้า 42,626 42,626 42,626 42,626

รวม 50,480 50,480 50,480 50,480

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854) (7,854) (7,854) (7,854)

รวมลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง

     - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 42,626 42,626 42,626 42,626

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง 

      - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการร่วมค้า 47,666 6,461 - -

รวม 47,666 6,461 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 64,309 60,384

รวม - - 64,309 60,384

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (64,259) (60,384)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 50 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 1,306,517 1,306,517

รวม - - 1,306,517 1,306,517

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (1,306,517) (1,306,517)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - -
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทย่อย - - 9,594 6,221

กิจการร่วมค้า - 14,414 - -

รวม 7,996 14,414 9,594 6,221

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย - - 642,000 748,000

รวม - - 642,000 748,000

  รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดังนี้

พันบาท

เงินให้กู้ยืม

ลักษณะ
ความ

สัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลอื               
ณ วนัท่ี 31
ธนัวาคม 
2562

เพิ่มขึ้น ลดลง การปรับปรุง
อัตราแลก

เปลี่ยน

ยอดคงเหลือ               
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 
2563

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บรษิทัยอ่ย 3,417 199 - (1) 3,615

TRC Engineering LLC บรษิทัยอ่ย 56,704 - - - 56,704

TRC Middle East LLC บรษิทัยอ่ย 263 3,677 - 3,940

บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด บรษิทัยอ่ย           - 50 - - 50

รวม 60,384 3,926 - (1) 64,309

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,384) (3,876) - 1 (64,259)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ - 50 - - 50

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท บรษิทัยอ่ย 1,260,508 - - - 1,260,508

ทีอาร์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ท บรษิทัยอ่ย 46,009 - - - 46,009

รวม 1,306,517 - - - 1,306,517

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,306,517) - - - (1,306,517)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ - - - - -
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  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.5 - 7.0 ต่อปี) 
มีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

  เงินให้กู้ยืมแก่ทีอาร์ซี อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ท และทีอาร์ซี อินเตอร์เนช่ันแนล ลิมิเต็ท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน 
ในหุ้นสามัญของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16 โดยเป็นการลงทุน 
ในระยะยาว ดงันัน้บรษิทัจงึจัดประเภทเงนิให้กูย้มืดงักลา่วเปน็เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกกิ่จการทีเ่กีย่วขอ้งกนัในงบการเงนิ 
เฉพาะกิจการ

พันบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น
ลักษณะความ

สัมพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 
2562

เพิ่มขึ้น ลดลง ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 
2563

บริษัท สหการวิศกร จำากัด บริษัทย่อย 748,000 427,000 (533,000) 642,000

รวม 748,000 427,000 (533,000) 642,000

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2.5 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562 :  
ร้อยละ 2.5 - 5.5 ต่อปี) และมีกำาหนดชำาระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

 ภาระค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัทมีภาระจากการค้ำาประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 38.4 และ 38.5

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง
บุคคลที่กำาหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

     ผลประโยชน์ระยะสั้น 26 29 16 23

     ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3 3 1 2

          รวม 29 32 17 25
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

เงินสดในมือ 1,611 1,757 437 451

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน 88,174 180,433 1,811 93,821

รวม 89,785 182,190 2,248 94,272

  เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารกำาหนด

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ - - - -

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน - - - -

3 - 6 เดือน - 372 - 372

6 - 12 เดือน - 4,226 - 4,226

มากกว่า 12 เดือน 383,420 378,822 383,420 378,822

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 383,420 383,420 383,420 383,420

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (383,420) (383,420) (383,420) (383,420)

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - - -
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 241,509 584,506 53,797 373,968

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 16,033 25,473 14,707 -

3 - 6 เดือน 2,159 38 - -

6 - 12 เดือน 2,925 21 - -

มากกว่า 12 เดือน 11,726 96,513 - 84,776

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 274,352 706,551 68,504 458,744

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,966) (11,928) - -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 269 223 - -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 262,655 694,846 68,504 458,744

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 262,655 694,846 68,504 458,744

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 18,361 2,156 69,468 12,027

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 348,910 279,546

อื่นๆ 2,282 3,180 2,055 2,141

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 20,643 5,336 420,433 293,714

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (350,927) (281,563)

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 20,643 5,336 69,506 12,151

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 283,298 700,182 138,010 470,895

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดโ้อนสทิธเิรยีกรอ้งในการรบัเงนิจากลูกหนีก้ารค้าเพือ่เป็นหลักประกนัวงเงนิสินเช่ือท่ีไดร้บั 
จากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าข้างต้นได้รวมยอดลูกหน้ีการค้าซ่ึงใช้เป็น 
หลักประกันวงเงินสินเชื่อเป็นจำานวนประมาณ 243 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 52 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2562 : 
514 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท : 374 ล้านบาท)
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9. รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ/เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระและเงินรับล่วงหน้า

 จากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง

มูลค่างานตามสัญญา 15,649,957 21,707,496 4,525,296 9,649,236

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ 7,314,169 10,127,035 2,633,475 5,294,370

หัก : หนี้สูญ - - - -

หัก : มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ (7,110,399) (9,975,423) (2,580,603) (5,270,037)

สุทธิ 203,770 151,612 52,872 24,333

รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำาระ 1,117,635 1,138,171 314,182 411,364

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง (913,865) (986,559) (261,310) (387,031)

รวม 203,770 151,612 52,872 24,333

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 279,024 223,220 133,051 76,618

หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,854) (7,854) (7,854) (7,854)

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ 271,170 215,366 125,197 68,764

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า

มูลค่างานตามสัญญา  261,500 - 261,500 -

มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ 32,900 - 32,900 -

หัก : การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำาเสร็จ (22,845) - (22,845) -

รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 10,055 - 10,055 -
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

10. สินค้าคงเหลือ 

  สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

วัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง 2,362 7,939 2,302 7,892

สินค้าคงเหลือ 8 8 - -

รวม 2,370 7,947 2,302 7,892

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (694) (2,378) (694) (2,378)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,676 5,569 1,608 5,514

11. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ปี 2559 6,522 6,522 - -

ปี 2560 5,674 26,674 - 20,999

ปี 2561 26,423 26,423 26,423 26,423

ปี 2562 72,510 72,510 57,712 57,712

ปี 2563 62,130 - 39,275 -

173,259 132,129 123,410 105,134

  บริษัทและบริษัทย่อยแสดงภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิ 
ขอคืนภาษีข้างต้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิขอคืนภาษีและ 
ผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทและบริษัทย่อยโดยหน่วยงานของรัฐ
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12. สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดลธุรกิจ 
ที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1

พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกำาไร
ขาดทุน

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกำาไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 89,785 89,785

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - 283,298 283,298

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ - - 1,117,635 1,117,635

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - 271,170 271,170

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง - - 498,303 498,303

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน - - 32,198 32,198

          -  - 2,292,389 2,292,389

พันบาท

งบการเงินรวม

ราคาทุนตัดจำาหน่าย รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 709,460 709,460

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 718,490 718,490

รายได้ก่อสร้างรับล่วงหน้า 10,055 10,055

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 158,959 158,959

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 913,865 913,865

หนี้สินตามสัญญาเช่า 32,382 32,382

2,543,211 2,543,211
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จำาหน่าย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 2,248 2,248

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 138,010 138,010

รายได้ที่ยังไม่เรียกชำาระ - 314,182 314,182

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - 125,197 125,197

เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง - 175,760 175,760

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำาประกัน - 29,350 29,350

               - 784,747 784,747

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุนตัดจำาหน่าย รวม

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 414,660 414,660

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 406,437 406,437

รายได้ก่อสร้างรับล่วงหน้า 10,055 10,055

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง 9,588 9,588

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง 261,310 261,310

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 642,000 642,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า 17,213 17,213

1,761,263 1,761,263
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13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 16,528 21,423 12,836 10,724

ลูกหนี้กรมสรรพากร 11,929 11,067 - 7,431

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16,101 5,230 1,490 1,916

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 44,558 37,720 14,326 20,071

14. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้นำาไปคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อ
ที่ได้รับจากธนาคารและหนังสือคำ้าประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 38.4
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 บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด

  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 10/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนาม
สญัญารว่มทนุกบับรษิทั เอก็ซเ์ซน้ส ์อนิฟอรเ์มชัน่ เซอร์วสิ จำากดั เพือ่ดำาเนนิธุรกจิใหบ้รกิารวิจยัพฒันาระบบตรวจสอบ 
แกห่นว่ยงานภาครฐั รฐัวสิาหกิจและภาคเอกชนในการศกึษาควบคมุผา่นระบบ IOT โดยจดทะเบยีนเมือ่วนัที ่9 มนีาคม 
2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีทุนชำาระ 0.25 ล้านบาท บริษัทลงทุนเป็นจำานวน 0.13 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 50

   โดยตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด จะประกอบด้วยกรรมการ 
จำานวน 5 คน ซ่ึงมาจากการแต่งต้ังจากบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) 3 คน และบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์  
อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำากัด 2 คน ซ่ึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องต่างๆต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก 
ของกรรมการทัง้หมด ซ่ึงหมายถงึบรษัิท ทีอารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) จะมอีำานาจในการควบคมุการดำาเนนิงาน
ของบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี จำากัดเป็นบริษัทย่อย

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท โอลีฟ เทคโนโลยี 
จำากัด จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท เพื่อดำาเนินธุรกิจด้าน E-Commerce และด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหาร
แพลตฟอร์ม

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทโอลีฟ เทคโนโลยี จำากัด ซึ่งดำาเนินธุรกิจด้านให้บริการวิจัยพัฒนาระบบ
ตรวจสอบแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการศึกษาควบคุมผ่านระบบ IOT ได้จดทะเบียนจัดตั้ง 
บริษัท มหัท จำากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และชำาระค่าหุ้นเต็มจำานวน โดยบริษัทย่อยลงทุนเป็นจำานวนเงิน 
ทัง้สิน้ 0.60 ลา้นบาท คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 60 ตามขอ้ตกลงในสญัญาร่วมทุนคณะกรรมการบรษัิท มหทั จำากัด ประกอบ
ด้วยกรรมการจำานวน 3 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากบริษัทย่อย 2 คน และบริษัทร่วมทุน 1 คน โดยมติของที่ประชุม
คณะกรรมการในเร่ืองต่างๆต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมด ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยจะมีอำานาจ 
ในการควบคุมการดำาเนินงานของบริษัท มหัท จำากัด ดังนั้นบริษัทย่อยจึงพิจารณาเงินลงทุนในบริษัท มหัท จำากัดเป็น
บริษัทย่อย
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

 บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)

  ตามข้อตกลงการขอประทานบัตรระหว่างบริษัทร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2558 บริษัทร่วมมีภาระผูกพันในการจ่ายชำาระเงินผลประโยชน์พิเศษฯ จำานวน 8 งวด 
เป็นจำานวนเงินงวดละ 433 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี คิดเป็นจำานวนเงินทั้งหมด 569 ล้านบาท 
เริ่มตั้งแต่ปี 2561 และมีข้อผูกพันในการจ่ายชำาระเงินกองทุนต่างๆทุกปีตลอดอายุประทานบัตร ทั้งนี้ บริษัทร่วมได้รับ
หนงัสอืจากสำานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัชยัภมิูเรยีกรอ้งใหช้ำาระเงนิผลประโยชนพ์เิศษฯงวดที ่1 จำานวน 569 ล้านบาท 
พรอ้มคา่ปรบัในอตัรารอ้ยละ 15 ตอ่ป ีภายใน 90 วนันบัจากวันทีไ่ดร้บัหนงัสอืดงักลา่ว ซึง่ครบกำาหนดในเดอืนสงิหาคม 
2561 มิฉะนั้นอาจถูกเพิกถอนประทานบัตร ตามนัยมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

  ในเดอืนเมษายน 2561 บรษิทัรว่มไดจ้ดัสรรและเรยีกชำาระคา่หุน้สามญัเพิม่ทนุครัง้ที ่1 จำานวนไมเ่กนิ 29 ลา้นหุน้  
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท ระยะเวลาจองซื้อและชำาระค่าหุ้น 
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาจองซื้อและชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุน

  บรษิทัรว่มดงักลา่ว ยงัคงไมส่ามารถจา่ยชำาระเงนิผลประโยชนพ์เิศษฯงวดที ่1 ตามขอ้ตกลงการจา่ยผลประโยชน์
พเิศษดังกลา่วได้ เนือ่งจากอยู่ในระหวา่งการดำาเนินการหาแหลง่เงนิทนุจากทัง้ในส่วนการเพิม่ทนุจากผูถ้อืหุน้ และ/หรอื
จากการขอวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารพาณชิย ์ทัง้นี ้ในเดอืนพฤศจกิายน 2561 บรษิทัรว่มไดร้บัแจง้ใหบ้รษิทัชำาระเงนิผล
ประโยชนพ์เิศษฯ งวดที ่2 จำานวน 569 ลา้นบาท ภายในวนัที ่15 มกราคม 2562 หากพน้กำาหนดเวลาชำาระเงนิ บรษิทัรว่ม 
จะต้องชำาระค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำานวนเงินที่ต้องชำาระเงินผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ 
ปัจจุบันบริษัทร่วมยังคงไม่สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษฯดังกล่าวได้ 

  และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ของบริษัทร่วม ได้มีมติอนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากราคาหุ้นละ 68.43 บาทเป็นราคาหุ้นละ 15.00 บาทต่อหุ้น และพิจารณา
อนุมัติการเรียกชำาระค่าหุ้นครั้งที่ 1 จำานวนไม่เกิน 35 ล้านหุ้นโดยการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้น
เดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 15.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้น 526 ล้านบาท และระยะเวลาจองซื้อและ 
ชำาระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 2562

  ต่อมา วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทร่วม ครั้งที่ 2/2562 มีมติอนุมัติ 
ขยายระยะเวลาการจองซื้อและชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากเดิมวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 7 มิถุนายน 
2562 เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

  เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาจองซ้ือและชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคมและ 4 มิถุนายน  
ถงึวนัที ่5 สงิหาคม 2562 แลว้ ผลปรากฎวา่มผีูถ้อืหุน้มาชำาระคา่หุน้เพิม่ทุนจำานวน 5 ราย เปน็จำานวนเงิน 18.38 ลา้นบาท  
แตจ่ำานวนเงนิทีไ่ด้รบัชำาระคา่หุน้สามญัเพิม่ทนุจากการจัดสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีไ้มเ่ป็นไปตามแผนการดำาเนนิงาน 
ที่วางไว้ ทำาให้บริษัทร่วมไม่สามารถดำาเนินการตามแผนงานต่อได้ บริษัทร่วมจึงคืนเงินชำาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

  ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัท 
ไม่ดำาเนินการใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงไม่รับงานก่อสร้างใดๆ จากบริษัทร่วมจนกว่าจะมี 
แหล่งเงินทุนที่น่าเชื่อถือในการพัฒนาโครงการ และอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัท บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของ 
เงินลงทนุทัง้จำานวน เปน็มลูคา่รวมทัง้สิน้ 1,361 ล้านบาท เนือ่งจากสถานการณข์องบรษิทัรว่มมีความไม่แนน่อนทีส่ำาคญั 
อาทิเช่น ภาระในการชำาระเงินผลประโยชน์พิเศษฯทั้ง 2 งวด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนประทานบัตร 
และยังมีความไม่แน่นอนในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการเหมืองแร่โปแตช ทั้งในส่วนการเพิ่มทุน 
ที่ยังไม่มีความคืบหน้าในการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ/หรือการได้รับสินเชื่อจากธนาคาร
พาณชิย ์ทำาใหบ้รษิทัรว่มเกดิปญัหาดา้นเงนิทนุหมนุเวยีน สง่ผลให้เกิดความลา่ชา้ของแผนพฒันาโครงการของบรษิทัรว่ม  
รวมถึงการที่บริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสียเข้ามาในผลประกอบการรวมเป็นจำานวนมาก 
ต่อเนื่องกันมาหลายปี และจะต้องรับรู้มากขึ้นในอนาคตจากการบันทึกค่าปรับจากการที่บริษัทร่วมไม่สามารถชำาระ
เงินผลประโยชน์พิเศษฯที่ต้องชำาระทุกๆปี ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้บันทึกสำารองเผ่ือขาดทุนไว้เต็มจำานวน
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สำาหรับสินทรัพย์ที่เก่ียวข้องกับโครงการเหมืองแร่โปแตชของบริษัทร่วมแล้ว บริษัทยังคงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการดำาเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้คืนมาซึ่งมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และในอนาคต
ถา้ไดร้บัคืนมาซึง่มลูคา่ของสนิทรพัยเ์หลา่นัน้ บรษิทักจ็ะสามารถกลบัรายการสำารองเผือ่ขาดทุนทีเ่กนิความจำาเปน็ และ
รับรู้กำาไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากสำารองดังกล่าวได้

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทร่วมยังคงไม่สามารถจ่ายชำาระผลประโยชน์พิเศษฯ งวดที่ 1 ถึงงวดท่ี 3 
จำานวน 1,705 ล้านบาท รวมถึงค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากบริษัทร่วมอยู่ระหว่างดำาเนินการในการจัดหา 
แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมทั้งในส่วนของการเรียกเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือเดิมของบริษัทร่วมและสรรหาผู้ลงทุนใหม่ที่มีศักยภาพ
และบริษัทร่วมได้ระงับโครงการก่อสร้างเหมืองชั่วคราว

 16.2 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

  ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทหยุดรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท 
อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจำากัด (มหาชน) ในงบการเงนิรวม เนือ่งจากส่วนแบง่ขาดทนุในบรษิทั อาเซยีนโปแตชชัยภมิู จำากดั 
(มหาชน) นั้นมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินมูลค่าส่วนได้เสียของบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน) นั้นแล้ว

 16.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำาคัญ

   บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำากัด (มหาชน)

    สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ล้านบาท

2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน 5 6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,832 6,846

หนี้สินหมุนเวียน (3,585) (2,700)

หนี้สินไม่หมุนเวียน (2,537) (3,003)

สินทรัพย์ - สุทธิ 715 1,149

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 25.13 25.13

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 180 289

การตัดรายการระหว่างกัน - -

ค่าความนิยม 847 847

รวม 1,027 1,136

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (1,213) (1,213)

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม (186) (77)

   สรุปรายการกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

ล้านบาท

2563 2562

รายได้ 2 15

กำาไร (ขาดทุน) (434) (359)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (434) (359)
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 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามสัญญา
ร่วมทุนกับบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำากัด เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายพลังงาน คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 45, 45, 10 ตามลำาดับ โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท บริษัทลงทุนเป็นจำานวน 449,900 บาท 

  เมือ่วนัท่ี 27 ตลุาคม 2562 บรษิทั แอพไพลแอน๊ซ ์เทคโนโลยี ซพัพลายส ์จำากดั ประสงค์จะขายหุน้ลงทนุท้ังหมด
ใหก้บัผู้ร่วมลงทนุเดิม คอืบรษิทั ทีอารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) และบรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจี จำากดั (มหาชน)

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท 
เป็น 200 ล้านบาท โดยมีทุนเรียกชำาระแล้ว 50.75 ล้านบาท บริษัทลงทุนเป็นจำานวน 25.38 ล้านบาท

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูช่ัน จำากัด ได้มีการเรียกชำาระเพิ่มทุนในส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด ทำาให้บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด เป็นจำานวน 99,999 หุ้น มูลค่า 99,999,900 
บาท คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 50 

  โดยตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนคณะกรรมการบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด ประกอบด้วยกรรมการ
จำานวน 4 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) จำานวน 2 คน จากบริษัท เอเชีย  
กรีน เอนเนอจ ีจำากดั (มหาชน) จำานวน 2 คน โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการ
ทัง้หมด โดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเหน็ชอบจากกรรมการกลุม่บริษทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) 
และกรรมการกลุ่มบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำากัด (มหาชน) อย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาเงิน
ลงทุนในบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า

 กิจการร่วมค้า สหการอันเดอร์กราวน์

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาการร่วมค้ากับบริษัทแห่งหนึ่งในนามกิจการร่วมค้า  
สหการอนัเดอรก์ราวน์ เพือ่เขา้รว่มประกวดราคาและทำางานรว่มกนัในโครงการการกอ่สรา้งบ่อพกั และทอ่รอ้ยสายไฟฟา้
ใต้ดิน ภายใต้สัดส่วนการลงทุนของบริษัทย่อยร้อยละ 50 บริษัทย่อยได้ใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกบัญชีเงินลงทุน 
ในกิจการร่วมค้า สหการอันเดอร์กราวน์ ในงบการเงินรวมของบริษัท
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17.1 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

  ในระหว่างปี บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้

พันบาท

ชื่อบริษัท
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จากเงินลงทุนในการร่วมค้า

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด (121) 1,615 - -

บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด (2,735) - - -

กิจการร่วมค้า สหการอันเดอร์กราวน์ 1 - - -

รวม (2,855) 1,615 - -

  งบการเงนิรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัไมไ่ดบ้นัทกึสว่นแบง่กำาไร (ขาดทนุ) 
จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซิโนเปค-ทีอาร์ซี เนื่องจากผลกระทบของรายการดังกล่าว ไม่มีสาระสำาคัญต่อ 
งบการเงิน

17.2 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำาคัญ

 บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำากัด

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

ล้านบาท

2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 150 77

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13 14

หนี้สินหมุนเวียน (123) (53)

     สินทรัพย์ - สุทธิ 46 47

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 51 51

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 24 24
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  สรุปรายการกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562

รายได้ 115 152

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (4) (3)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0) (1)

กำาไร (ขาดทุน) (0) 3

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (0) 3

 บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำากัด

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

ล้านบาท

2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26 16

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 154 1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 18 33

หนี้สินหมุนเวียน (3) (0)

     สินทรัพย์ - สุทธิ 195 50

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 98 25

  สรุปรายการกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562

รายได้ 5 0

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (0) (0)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - -

กำาไร (ขาดทุน) (4) (2)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (4) (2)
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  กิจการร่วมค้า สหการอันเดอร์กราวน์

  สรุปรายการฐานะทางการเงิน

ล้านบาท

2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0

หนี้สินหมุนเวียน (14)

     สินทรัพย์ - สุทธิ 0

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 0

  สรุปรายการกำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ล้านบาท

สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ 3

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (0)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (0)

กำาไร (ขาดทุน) 0

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น -

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 0
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18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม  (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

ราคาทุน 

ที่ดิน 142,062 - - - 142,062

อาคาร 301,840 101 - 41,473 343,414

เครื่องมือและอุปกรณ์ 596,054 27,269 (25,023) 5,085 603,385

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

98,523 1,221 (2,514) - 97,230

ยานพาหนะ 88,402 - (993) - 87,409

งานระหว่างก่อสร้าง 34,359 77,686 - (36,918) 75,127

    รวมราคาทุน 1,261,240 106,277 (28,530) 9,640 1,348,627

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (46,714) (12,853) - - (59,567)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (450,417) (53,487) 13,835 (5,735) (495,804)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

(86,761) (5,781) 2,507 - (90,035)

ยานพาหนะ (81,096) (4,315) 891 - (84,520)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (664,988) (76,436) 17,233 (5,735) (729,926)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (344) - - - (344)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 595,908 618,357



183

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม  (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2562

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

ราคาทุน 

ที่ดิน 142,062 - - - 142,062

อาคาร 293,748 164 - 7,928 301,840

เครื่องมือและอุปกรณ์ 561,462 28,711 (4,130) 10,011 596,054

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

98,978 1,182 (1,637) - 98,523

ยานพาหนะ 97,937 2,992 (12,527) - 88,402

งานระหว่างก่อสร้าง 15,214 37,084 - (17,939) 34,359

    รวมราคาทุน 1,209,401 70,133 (18,294) - 1,261,240

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (35,295) (11,419) - - (46,714)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (368,478) (84,784) 2,845 - (450,417)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

(78,471) (9,872) 1,582 - (86,761)

ยานพาหนะ (85,851) (7,276) 12,031 - (81,096)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (568,095) (113,351) 16,458 - (664,988)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (344) - - - (344)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 640,962 595,908
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งบการเงินเฉพาะกิจการ   (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2563

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563

ราคาทุน 

ที่ดิน 140,472 - - - 140,472

อาคาร 301,807 101 - 41,473 343,381

เครื่องมือและอุปกรณ์ 451,219 21,200 (72,167) 5,085 405,337

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

87,374 1,049 (2,293) - 86,130

ยานพาหนะ 70,164 - - - 70,164

งานระหว่างก่อสร้าง 34,359 68,877 - (36,918) 66,318

    รวมราคาทุน 1,085,395 91,227 (74,460) 9,640 1,111,802

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (46,710) (12,851) - - (59,561)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (328,492) (46,215) 53,363 (5,735) (327,079)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

(76,294) (5,511) 2,286 - (79,519)

ยานพาหนะ (63,209) (4,083) - - (67,292)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (514,705) (68,660) 55,649 (5,735) (533,451)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 570,690 578,351
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งบการเงินเฉพาะกิจการ   (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 1

มกราคม 2562

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

ราคาทุน 

ที่ดิน 140,472 - - - 140,472

อาคาร 293,715 164 - 7,928 301,807

เครื่องมือและอุปกรณ์ 418,276 25,862 (2,930) 10,011 451,219

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

87,961 1,012 (1,599) - 87,374

ยานพาหนะ 76,725 2,992 (9,553) - 70,164

งานระหว่างก่อสร้าง 15,214 37,084 - (17,939) 34,359

    รวมราคาทุน 1,032,363 67,114 (14,082) - 1,085,395

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคาร (35,293) (11,417) - - (46,710)

เครื่องมือและอุปกรณ์ (257,321) (73,675) 2,504 - (328,492)

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

    และเครื่องใช้สำานักงาน

(68,404) (9,439) 1,549 - (76,294)

ยานพาหนะ (65,571) (6,768) 9,130 - (63,209)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (426,589) (101,299) 13,183 - (514,705)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 605,774 570,690

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ค่าเสื่อมราคาในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยู่ใน

    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 16,506 57,388 9,493 47,979

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 59,930 55,963 59,167 53,320

รวม 76,436 113,351 68,660 101,299

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคา 
หมดแลว้ แตย่งัใชง้านอยู ่มลูคา่ตามบญัชกีอ่นหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรพัยด์งักล่าวมจีำานวนเงนิประมาณ 
517 ลา้นบาท และ 245 ลา้นบาท ตามลำาดบั (เฉพาะของบรษิทัจำานวนเงนิประมาณ 385 ล้านบาท และ 155 ล้านบาท  
ตามลำาดับ)
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องมือและยานพาหนะ 
ซึง่ได้มาภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ โดยมมีลูคา่สทุธติามบญัชเีปน็จำานวนประมาณ 7 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท  
ตามลำาดับ (เฉพาะของบริษัทจำานวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลำาดับ)

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัไดน้ำาทีด่นิและอาคารซึง่มีมูลค่าตามบญัชีจำานวน 100 ล้านบาท  
ไปจดจำานองไว้กับธนาคารเพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทและบริษัทย่อยได้รับจากธนาคาร

19. สินทรัพย์สิทธิการใช้

  มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563  แสดงได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - -

ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

    มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 20,092 12,275

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 20,092 12,275

เพิ่มระหว่างปี 21,252 8,958

ตัดจำาหน่าย - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 41,344 21,233

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - -

ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

    มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - -

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - -

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (11,721) (6,748)

ค่าเสื่อมราคา - ตัดจำาหน่าย - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (11,721) (6,748)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - -

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 20,092 12,275

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 29,623 14,485
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม
2563

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2563

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 26,240 4,728 - - 30,968

    รวมราคาทุน 26,240 4,728 - - 30,968

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (15,493) (2,202) - - (17,695)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (15,493) (2,202) - - (17,695)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10,747 13,273

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม 
2562

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 26,521 82 (363) - 26,240

    รวมราคาทุน 26,521 82 (363) - 26,240

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (13,548) (2,096) 151 - (15,493)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (13,548) (2,096) 151 - (15,493)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,973 10,747
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม
2563

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2563

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 25,739 4,651 - - 30,390

    รวมราคาทุน 25,739 4,651 - - 30,390

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (15,172) (2,151) - - (17,323)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (15,172) (2,151) - - (17,323)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 10,567 13,067

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

1 มกราคม 
2562

เพิ่มขึ้น จำาหน่าย/
ตัดจำาหน่าย

โอนเข้า/
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่

31 ธันวาคม
2562

ราคาทุน  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 25,682 57 - - 25,739

    รวมราคาทุน 25,682 57 - - 25,739

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม  

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (13,152) (2,096) - - (15,172)

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (13,152) (2,096) - - (15,172)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 12,530 10,567

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ค่าตัดจำาหน่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมอยู่ใน

    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 7 8 6 7

    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,195 2,088 2,145 2,013

รวม 2,202 2,096 2,151 2,020
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21. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 21.1  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 49,983 30,638 15,463 14,560

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (280) (1,666) (318) (1,193)

49,703 28,972 15,145 13,367

  การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - (337) - 139

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับ    

        ผลประโยชน์พนักงาน 14,985 2,929 (1,550) - 16,364

ประมาณการหนี้สินอื่น 15,177 74,254 (55,951) - 33,480

รวม 30,638 77,183 (57,838) - 49,983

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่า (1,666) 38 1,348 - (280)

รวม (1,666) 38 1,348 - (280)

สุทธิ 28,972 77,221 (56,490) - 49,703



รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ำาป

ี 2
56

3

190

พันบาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - - - 476

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับ    

        ผลประโยชน์พนักงาน 11,291 3,694 - - 14,985

ประมาณการหนี้สินอื่น 3,230 11,947 - - 15,177

รวม 14,997 15,641 - - 30,638

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่า (1,997) - 331 - (1,666)

รวม (1,997) - 331 - (1,666)

สุทธิ 13,000 15,641 331 - 28,972

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2563เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - (337) - 139

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับ    

        ผลประโยชน์พนักงาน 12,665 2,401 (1,398) - 13,668

ประมาณการหนี้สินอื่น 1,419 11,251 (11,014) - 1,656

รวม 14,560 13,652 (12,749) - 15,463

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่า (1,193) - 875 - (318)

รวม (1,193) - 875 - (318)

สุทธิ 13,367 13,652 (11,874) - 15,145
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พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561

รายการที่รับรู้ใน
กำาไรหรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562เพิ่มขึ้น ใช้ประโยชน์/
กลับรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 476 - - - 476

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับ    

        ผลประโยชน์พนักงาน 9,569 3,096 - - 12,665

ประมาณการหนี้สินอื่น 594 825 - - 1,419

รวม 10,639 3,921 - - 14,560

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สัญญาเช่าการเงิน (2,094) - 901 - (1,193)

รวม (2,094) - 901 - (1,193)

สุทธิ 8,545 3,921 901 - 13,367

22. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 4.47 - 5.25 
(2562 : 5.25)

20,405 36,565 20,405 36,565

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3.25 - 6.00
(2562 : 3.00 - 5.25) 689,055 436,486 394,255 212,486

รวม 709,460 473,051 414,660 249,051
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23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,996 14,414 - -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 643,404 426,323 340,757 208,549

เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 5,628 3,852

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 17,093 3,585 14,835 3,074

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,966 2,369

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 49,997 64,315 41,251 47,882

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 718,490 508,637 406,437 265,726

24. ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง

  ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 16,719 60,173 76,892 8,101 - 8,101

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 1,000 370,269 371,269 - 56,256 56,256

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (7,016) (270,569) (277,585) (2,468) (51,379) (53,847)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (3,602) - (3,602) (2,658) - (2,658)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,101 159,873 166,974 2,975 4,877 7,852
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พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม การรับ
ประกัน
ผลงาน

ผลขาดทุน
โครงการ
ก่อสร้าง

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 21,977 2,554 24,531 3,797 2,554 6,351

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 9,957 68,736 78,693 7,537 8,563 16,100

ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง (12,918) (11,117) (24,035) (3,233) (11,117) (14,350)

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (2,297) - (2,297) - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 16,719 60,173 76,892 8,101 - 8,101

25. หุ้นกู้

  บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อัตรา
ดอกเบี้ย การชำาระดอกเบี้ย อายุ ครบกำาหนด

พันบาท

หุ้นกู้

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2562

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ร้อยละ 
4.80

ชำาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ 17 มีนาคม 2561

2 ปี
2 วัน

17 มีนาคม 2563 - 30,000

รวมหุ้นกู้ - ราคาตามมูลค่า - 30,000

หัก : ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย  - -

หุ้นกู้ - สุทธิ - 30,000

หัก : ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - (30,000)

หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - -
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26.  หนี้สินตามสัญญาเช่า

  มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้
ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,873 2,108

ผลกระทบจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ 20,092 12,275

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 23,965 14,383

เพิ่มขึ้น 21,252 8,958

เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย 1,640 933

เงินจ่ายชำาระ (14,475) (7,061)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 32,382 17,213

หัก ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี (16,709) (9,156)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระในหนึ่งปี 15,673 8,057

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 11,721 6,748

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 1,640 933

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 9,745 7,889

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำา 4,528 4,192

รวม 27,634 19,762

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดจา่ยทัง้หมดของสญัญาเชา่จำานวน 14 ลา้นบาท  (เฉพาะกจิการ: 7 ลา้นบาท)  
และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ไม่ใช่เงินสดจำานวน 41 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 
21 ล้านบาท)



195

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

27. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำาหนด 104 32,971 - 26,448

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย 8,811 121 8,706 -

อื่นๆ 6,936 6,625 2,365 1,629

รวม 15,851 39,717 11,071 28,077

28. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน

      28.1 จำานวนเงินประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงาน 
เมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

2563 2562

ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ต้นปี 68,776 6,346 75,122 50,865 5,589 56,454

ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย

    - การแก้ไขในโครงการ

        ผลประโยชน์พนักงาน

            หลังออกจากงาน - - - 10,052 - 10,052

ต้นทุนบริการในปัจจุบันและ 

    ดอกเบี้ย 12,796 1,942 14,738 11,642 1,728 13,370

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (7,406) (347) (7,753) (3,783) (971) (4,754)

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ปลายปี 74,166 7,941 82,107 68,776 6,346 75,122
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

2563 2562

ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม ผลประโยชน์
หลังออก
จากงาน

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น

รวม

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ต้นปี 57,842 5,485 63,327 43,131 4,714 47,845

ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย

    - การแก้ไขในโครงการ

        ผลประโยชน์พนักงาน

            หลังออกจากงาน - - - 8,862 - 8,862

ต้นทุนบริการในปัจจุบันและ 

    ดอกเบี้ย 10,430 1,573 12,003 9,632 1,425 11,057

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (6,721) (271) (6,992) (3,783) (654) (4,437)

ภาระผูกพันตามโครงการ

    ผลประโยชน์ปลายปี 61,551 6,787 68,338 57,842 5,485 63,327

      28.2 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
 มีรายละเอียดดังนี้

พันบาท

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรับรู้ในกำาไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

2563 2562 2563 2562

รับรู้ในกำาไรขาดทุน

    ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย - 10,052 - 8,862

    ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย

        -  ต้นทุนการให้บริการ 6,488 4,569 5,282 3,315

        -  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,250 8,801 6,721 7,742

รวม 14,738 23,422 12,003 19,919
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      28.3 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 2.28 - 2.43 2.28 - 2.43 2.28 2.28

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละต่อปี) 5.00 5.00 5.00 5.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละต่อปี) 0 - 20.00 0 - 20.00 0 - 20.00 0 - 20.00

ราคาทองคำา (บาท) 20,600 20,600 20,600 20,600

 28.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

   ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมตฐิานทีส่ำาคญัตอ่มลูคา่ปจัจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะยาว 
 ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (6.3) 7.2 (5.2) 5.9 (5.3) 6.1 (4.3) 5.0

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต      

    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 9.2 (8.0) 7.5 (6.6) 7.7 (6.7) 6.3 (5.5)

การเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน      

    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (6.7) 2.4 (5.5) 1.8 (5.6) 2.1 (4.6) 1.6

ราคาทองคำา (1,000 บาท) 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.2 (0.2) 0.1 (0.1)

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานไดล้งราชกจิจานเุบกษาแลว้ เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2562 โดยกำาหนดอัตรา
คา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณนีายจา้งเลกิจา้ง สำาหรบัลกูจา้งซึง่ทำางานตดิตอ่กนัครบ 20 ปขีึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัคา่ชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระราชบัญญัติน้ี 
ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กำาหนดสามสบิวนันบัแตวั่นประกาศในราชกจิจานเุบกษาเปน็ตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 
ถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยบริษัทรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่าย 
ในกำาไรขาดทุน
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29. ทุนเรือนหุ้น

 จำานวนหุ้นสามัญ ทุนชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายการ
จำานวนหุ้น
(พันหุ้น)

จำานวนเงิน
(พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
(พันบาท)

วันที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ วันต้นปี 6,163,178 770,397

ลดลงระหว่างปี (12) (1) 27 มิถุนายน 2562

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 3,423,981 427,997 28 มิถุนายน 2562

ณ วันปลายปี 9,587,147 1,198,393

หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

ณ วันต้นปี 6,163,166 770,396 1,041,740

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 3,423,981 427,997 -

ลดลงเนื่องจากชดเชยผลขาดทุนสะสม - - (1,041,740)

ณ วันต้นปี 9,587,147 1,198,393 -

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญ 
ดังนี้ 

29.1  อนมัุตกิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีนเดมิจำานวน 770,397,245.00 บาท เปน็ทนุจดทะเบยีน 
ใหม่จำานวน 770,395,728.12 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.125 บาท โดยยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดอ้อกจำาหนา่ย 12,135 หุน้ บริษทัไดจ้ดทะเบยีนการลดทนุจดทะเบยีน
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

29.2  อนุมัติการโอนทุนสำารองตามกฎหมาย 73,371,224.63 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,041,739,823.00 บาท 
เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

29.3  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 427,997,626.63 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 
3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 770,395,728.12 บาท เพิ่มเป็น 
1,198,393,354.75 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว
กับกระทรวงพาณิชย์ เป็นจำานวน 1,198,393,354.75 บาท จำานวน 9,587,147 หุ้น 

29.4  อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขาย 
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขาย 0.125 บาท

30. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูง
กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้
จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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31. ทุนสำารองตามกฎหมาย

 บริษัท

  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง 
(“สำารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของกำาไรสุทธปิระจำาปหีลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่สำารอง
ดังกล่าวมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 บริษัทย่อยในประเทศ

  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จำานวนผลกำาไร ซ่ึงบริษัททำามาหาได้ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของจำานวนทุนของบริษัท สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ

  ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จำานวนผลกำาไร จนกว่าทุนสำารองนั้นจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนทุนของบริษัท

32. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการ 
ค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 468,081 504,108 331,242 376,621

ค่าเสื่อมราคา 88,158 113,351 75,409 101,299

ค่าตัดจำาหน่าย 2,202 2,096 2,150 2,020

วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและค่างานผู้รับเหมา 2,944,422 2,323,505 994,067 888,175

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน 118,979 110,970 73,444 85,069
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33.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

 33.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำาไรขาดทุน :

    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :

        ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี - 9,865 - -

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

    การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

        ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (20,731) (15,972) (1,777) (4,822)

        รวม (20,731) (6,107) (1,777) (4,822)

 33.2 การกระทบยอดระหว่างจำานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำาหรับปี (467,844) (301,194) (221,909) (285,079)

อัตราภาษีที่ใช้ (%) 12% -20% 12% - 20% 20% 20%

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คำานวณตามอัตราภาษีที่ใช้ (93,569) (65,669) (44,382) (57,016)

รายการกระทบยอด

ผลกระทบทางภาษีเงินได้จากการตัดรายการระหว่างกัน 3,808 2,747 - -

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาหัก

    ในการคำานวณกำาไรทางภาษี

    -   ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย

        ในการคำานวณกำาไรทางภาษี 649 (4,715) 14,179 16,738

    -   ค่าใช้จ่ายมีสิทธิที่หักได้เพิ่มทางภาษี (2,819) (2,819) (2,812) (2,812)

    -   ส่วนแบ่ง (กำาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 571 (323) - -

    -   ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 70,629 64,672 31,238 38,268

รวมรายการกระทบยอด 72,838 59,562 42,605 52,194

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (20,731) (6,107) (1,777) (4,822)
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 33.3  การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้

   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2563 2562

จำานวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จำานวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี (467,844) (301,194)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ (93,569) 12% - 20% (65,669) 12% - 20%

รายการกระทบยอด 72,838 15.57 59,562 19.78

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (20,731) (4.43) (6,107) 2.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

จำานวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

จำานวนภาษี 
(พันบาท)

อัตราภาษี 
(%)

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี (221,909) (285,079)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ (44,382) (20.00) (57,016) (20.00)

รายการกระทบยอด 42,605 19.20 52,194 18.30

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย (1,777) (0.80) (4,822) (1.70)

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งคำานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 12 ของกำาไรทางภาษี 
ส่วนที่เกินกว่า 30,000 โอมานเรียล

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ช้หกัภาษจีำานวน 2,279 ลา้นบาท 
(เฉพาะบริษัท : 2,279 ล้านบาท) (2562 : 2,208 ล้านบาท เฉพาะบริษัท : 2,207 ล้านบาท) ซึ่ง บริษัท ไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้วคาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน 503 ล้านบาท 48  
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านโอมานเรียล (เฉพาะบริษัท : 361 ล้านบาท)  (2562 : 200 ล้านบาท 42  
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ล้านโอมานเรียล (เฉพาะบริษัท : 200 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้
ประโยชน์ภายในปี 2567
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34. กำาไรต่อหุ้น

  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (พันบาท) (444,170) (293,284) (220,131) (280,257)

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (พันหุ้น) 9,587,147 7,709,188 9,587,147 7,709,188

กำาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.046) (0.038) (0.022) (0.036)

35. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุงด้วยกำาไรหรือขาดทุน 
ที่รับรู้จนถึงปัจจุบันสำาหรับสัญญางานระหว่างก่อสร้างเป็นจำานวนประมาณ 7,666 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 2,839 
ล้านบาท) (2562 : 10,211 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท : 5,368 ล้านบาท) มีจำานวนเงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจาก 
ผู้ว่าจ้างสำาหรับงานระหว่างก่อสร้าง เป็นจำานวนประมาณ 1,447 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท: 497 ล้านบาท) (2562 :  
1,219 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท : 485 ล้านบาท)  และมีจำานวนเงินที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกิจการสำาหรับ  
งานระหว่างก่อสร้างเป็นจำานวนประมาณ 924 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 271 ล้านบาท) (2562 : 987 ล้านบาท 
เฉพาะของบริษัท : 387 ล้านบาท)

36. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

  บริษัท บริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม 
พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็น 
รายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ทสิโก ้จำากดั และจะจ่ายใหแ้กพ่นกังานเมือ่พนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
ในระหว่างปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำานวนเงิน 7 ล้านบาท (เฉพาะของ
บริษัท : 4 ล้านบาท) (2562 : 8 ล้านบาท เฉพาะของบริษัท : 5 ล้านบาท)

37. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

  ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน

  เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อ 

• ส่วนงานการให้บริการระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

• ส่วนงานการให้บริการก่อสร้างงานโยธา

• ส่วนงานขายและบริการอื่น
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  บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

  ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ 
ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 

  การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

  ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัท และบริษัทย่อยในงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้ 

พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้
บริการ
ระบบ

วศิวกรรม

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขาย
และ

บริการ
อื่น

รวมส่วน
งาน

รายการ
ปรับปรุง
และตัด
รายการ
ระหว่าง

กัน

งบการ
เงินรวม

รายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก 911,649 240,994 1,962,719 30,572 3,145,934 - 3,145,934

รายได้จากการให้บริการบริษัทย่อย - - - - - - -

รายได้จากการให้บริการบริษัทร่วม - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา (55,913) (14,780) (13,583) (5,308) (89,584) 1,435 (88,149)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (137,068) (36,234) (77,092) (2,923) (253,317) 4,300 (249,017)

กำาไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (206,610) (20,923) (295,983) 6,474 (517,042) 25,426 (491,616)

รายได้อื่น 49,223

รายได้ดอกเบี้ย 886

ต้นทุนทางการเงิน (23,482)

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

   ในการร่วมค้า (2,855)

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (467,844)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 20,731

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี (447,113)
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พันบาท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
ระบบท่อ

การให้
บริการ
ระบบ

วศิวกรรม

การให้
บริการ
ก่อสร้าง
งานโยธา

การขาย
และ

บริการ
อื่น

รวมส่วน
งาน

รายการ
ปรับปรุง
และตัด
รายการ
ระหว่าง

กัน

งบการ
เงินรวม

รายได้จากการให้บริการลูกค้าภายนอก 958,599 388,572 2,017,505 13,783 3,378,459 - 3,378,459

รายได้จากการให้บริการบริษัทย่อย - - - - - - -

รายได้จากการให้บริการบริษัทร่วม - - - - - - -

ค่าเสื่อมราคา (72,043) (29,203) (9,135) (4,393) (114,774) 1,423 (113,351)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (191,854) (77,769) (53,138) (1,079) (323,840) 3,551 (320,289)

กำาไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (145,031) (139,238) (51,411) 2,891 (332,789) 13,824 (318,965)

รายได้อื่น 46,487

รายได้ดอกเบี้ย 1,664

ต้นทุนทางการเงิน (31,562)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (433)

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

   ในการร่วมค้า 1,615

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (301,194)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 6,107

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (295,087)

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

  บริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

  ในป ี2563 บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากลกูคา้รายใหญจ่ำานวนสองราย เปน็จำานวนเงนิประมาณ 827 ลา้นบาท  
และ 1,075 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการระบบวิศวกรรม ตามลำาดับ  
(ปี 2562 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย เป็นจำานวนเงินประมาณ 665 ล้านบาทและ 676 ล้านบาท ซึ่งมา
จากส่วนงานการให้บริการก่อสร้างระบบท่อและการให้บริการก่อสร้างงานโยธา ตามลำาดับ)
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38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 38.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัสดุก่อสร้าง และ 
การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นจำานวนเงินประมาณ 4,898 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัท : 630 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 
2562 : 5,070 ล้านบาท 2 ล้านยูโร และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เฉพาะของบริษัท: 690 ล้านบาท 2 ล้านยูโร และ 
1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา))

 38.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

   บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน เครื่องจักร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

   บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมจีำานวนเงินขัน้ต่ำาทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเชา่ดำาเนนิงานท่ีบอกเลกิ
ไม่ได้ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

จ่ายชำาระ

    ภายใน 1 ปี 4 14 3 12

    มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 8 - 7

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการที่เกี่ยวข้อง 
จากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย
ได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้สำาหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญา
เช่าดำาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำาระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

 38.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

   บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดเ้ขา้ทำาสัญญาบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งทีป่รกึษา และการรกัษาความปลอดภยั 
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี

   บริษัทและบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ 
ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

จ่ายชำาระ

    ภายใน 1 ปี 2 3 1 2
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 38.4  หนังสือค้ำาประกันธนาคาร

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หนังสือค้ำาประกันออกโดยธนาคารในนามบริษัทและบริษัทย่อย 
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังต่อไปนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562

ค้ำาประกันการก่อสร้างและการประมูลงาน 

    ก่อสร้าง 1,219 1,605 359 730

ค้ำาประกันการชำาระคืนเงินรับล่วงหน้าและ     

    เงินประกันผลงาน 2,111 1,417 826 407

ค้ำาประกันอื่นๆ 68 7 45 5

รวม 3,398 3,029 1,230 1,142

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระจากการให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ใช้วงเงินหนังสือ
ค้ำาประกันของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำานวนเงิน 282 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 179 ล้านบาท)

 38.5 การค้ำาประกัน

(ก)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการคำ้าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อย 
ในวงเงิน 995 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 695 ล้านบาท) และคำ้าประกันการชำาระหนี้ตามสัญญาเช่า 
ทางการเงินของบริษัทย่อยในวงเงิน - ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 23 ล้านบาท)

(ข)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันร่วมกันในการคำ้าประกันวงเงินสินเชื่อ 
ที่บริษัทและบริษัทย่อยใช้ร่วมกันภายในวงเงิน 3,230 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 3,380 ล้านบาท)

 38.6 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อทรัพย์สิน

   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมภีาระผกูพนัทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาซือ้ทรพัยส์นิเปน็จำานวนเงนิประมาณ 
4 ล้านบาท 
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

 38.7 ภาระผูกพันอื่นๆ

ล้าน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท สกุลต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2563

ณ วันที่  
31 

ธันวาคม 
2562

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2563

ณ วันที่ 
31 

ธันวาคม 
2562

ภาระผูกพันอื่นๆ

สัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง

- ยูโร - 1 - 43 - 1 - 43

- บาท - 91 - 91

รวม - 134 - 134

39. คดีฟ้องร้อง

39.1  เมือ่วันที ่6 ธนัวาคม 2554 หนว่ยงานของรฐัแหง่หนึง่มจีดหมายถึงธนาคารแหง่หนึง่ใหย้ดึหนงัสอืค้ำาประกนั
ตามข้อเสนอทางการค้าที่บริษัทได้วางไว้ต่อธนาคารจำานวน 20 ล้านบาท เนื่องจากหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ว่าบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวได้

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทได้ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐและพวก (คู่กรณี) ต่อศาลปกครองกลาง
เพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้คู่กรณีคืนหนังสือค้ำาประกันและชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำานวนเงิน 27.5 ล้านบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ตอ่ปี และคา่ธรรมเนยีมหนงัสอืค้ำาประกันตัง้แตว่นัถดัจากวนัฟอ้งเปน็ตน้ไป
จนกวา่จะชำาระแลว้เสรจ็ เนือ่งจากบรษิทัเห็นวา่การทีบ่รษิทัไมส่ามารถปฏบัิติตามขอ้เสนอดงักลา่วไมไ่ดเ้กดิจาก 
ความผิดของบริษัทเพราะมีกฎหมายห้ามก่อสร้างตามข้อเสนอทางการค้า

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษาออกมาว่าให้หน่วยงานของรัฐคืนหลัก
ประกนัการยืน่คำารอ้งและขอ้เสนอขายไฟฟา้ คอื หนงัสอืค้ำาประกนัของบรษิทั ลงวนัที ่31 สงิหาคม 2550 จำานวน 
20 ลา้นบาท โดยมเีงือ่นไขให ้บรษิทั และธนาคารรว่มกนัหรอืแทนกนัรบัผดิชดใช้เงนิจำานวน 10 ล้านบาท พรอ้ม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 29 ธันวาคม 2554) ไปจนกว่าจะ
ชำาระเสร็จโดยให้ชำาระภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนอื่นที่บริษัทฟ้องให้ยกฟ้องเสียทั้งสิ้น

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 หน่วยงานของรัฐได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาของศาลปกครองกลาง และ 
เมือ่วนัท่ี 16 ตลุาคม 2558 บรษิทัไดย้ืน่คำาแกอ้ทุธรณต์อ่ศาลแลว้ ปจัจบุนัอยูร่ะหว่างศาลปกครองกลางพจิารณา
คำาแก้อุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจำานวน 20 ล้านบาท ไว้ใน 
งบการเงินของบริษัทแล้ว

39.2  เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2550 บรษิทัย่อยไดย้ืน่ฟอ้งหน่วยงานราชการแหง่หนึง่ (คูก่รณ)ี ตอ่ศาลปกครองกลาง
เพือ่ขอให้ชำาระเงนิคา่เสยีหายจากการบอกเลกิสญัญากอ่สรา้งจำานวน 13.4 ลา้นบาท มาหกักบัเงนิ 7.7 ลา้นบาท  
ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อดำาเนินการตามสัญญาจ้าง และให้คู่กรณีชำาระเงินค่าเสียหาย
ใหแ้กบ่รษิทัยอ่ยเปน็จำานวนเงนิ 6.1 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ป ีนบัจากวนัฟอ้งเปน็ตน้ไปจนกวา่
จะชำาระแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม คู่กรณีได้ยื่นคำาให้การต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ว่าค่า
เสยีหายจากการบอกเลกิสญัญาดงักลา่วนัน้สงูเกนิจรงิ และจากรายงานการพจิารณาคา่สนิไหมทดแทนครัง้ที ่3 
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2551 คณะกรรมการของคู่กรณีได้มีมติจ่ายค่าสินไหมให้กับบริษัทย่อยเป็นจำานวนเงิน 
0.8 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้บริษัทย่อยคืนเงินให้กับคู่กรณี คือ 6.8 ล้านบาท
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  หลังจากนั้นมีการแก้ไขคำาร้องและคำาให้การระหว่างบริษัทย่อยและคู่กรณีหลายครั้ง 

  เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2553 คูก่รณไีดย่ื้นคำาใหก้ารแกไ้ขลา่สดุตอ่ศาลปกครองกลางเกีย่วกบัเงนิคา่ธรรมเนยีม
หนังสือค้ำาประกันการเบิกเงินล่วงหน้าจำานวน 0.1 ล้านบาท โดยคู่กรณีขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องเรื่องดังกล่าว 
และให้บริษัทย่อยชำาระเงินจำานวน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้เบิกเงินล่วงหน้ามาจากคู่กรณีเพื่อดำาเนินการ
ตามสัญญาจ้าง 

  บริษัทย่อยได้ยื่นคำาร้องแก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาล 
มีคำาพิพากษาให้คู่กรณีนำาเงินค่าเสียหายจำานวน 19.4 ล้านบาท มาหักกับเงิน 7.7 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยได้ 
เบกิเงนิลว่งหน้ามาจากคูก่รณเีพือ่ดำาเนนิการตามสัญญาจา้ง และใหคู่้กรณชีำาระเงนิค่าเสียหายใหแ้กบ่รษิทัยอ่ย
เป็นจำานวนเงิน 12.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น 

  ทัง้นี ้คูก่รณไีดย้ืน่คำาใหก้ารปฏเิสธคำาฟอ้งของบรษิทัยอ่ย โดยคู่กรณขีอใหศ้าลพพิากษายกฟอ้งคู่กรณ ีและ
ขอให้บริษัทย่อยคืนเงินล่วงหน้าให้กับคู่กรณี

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลปกครองกลางมีคำาพิพากษาให้บริษัทย่อยได้รับชำาระเงิน 3.3 ล้านบาท 
และให้ชำาระเงินคืนคู่กรณีจำานวน 4.4 ล้านบาท บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครอง
สูงสุดแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดมีคำาพิพากษาให้บริษัทย่อยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ 
คูก่รณเีปน็จำานวนเงิน 3.75 ล้านบาท ต่อมาเมือ่วนัที่ 20 กรกฎาคม 2563 บรษิทัยอ่ยไดช้ำาระคา่สนิไหมทดแทน
ให้กับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว และถือว่าคดีความนี้สิ้นสุด

39.3  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและพวก (คู่กรณี) ได้ย่ืนฟ้องบริษัทและพวกต่อศาล
ปกครองชั้นต้นในข้อหาละเมิด และเรียกค่าเสียหายเป็นจำานวนเงิน 6 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5  
ต่อปีนับจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระแล้วเสร็จ

  เมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม 2555 ศาลปกครองชัน้ตน้มคีำาพพิากษายกฟอ้ง แตต่่อมาวนัที ่20 มถินุายน 2556 
คู่กรณีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาสั่งกำาหนดให้
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้ส่งหมายแจ้งกำาหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดย
กำาหนดให้มีการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ศาลปกครองสูงสุด

  เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 ศาลปกครองสูงสุดได้ออกนั่งพิจารณาคดี คดีเป็นอันเสร็จส้ินการพิจารณา 
และจะได้มีคำาพิพากษาคดีต่อไป

  เนื่องจากปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอคำาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารของบริษัท
เชือ่มัน่วา่บริษทัจะไมไ่ดรั้บผลเสยีหาย (หากม)ี อยา่งเปน็สาระสำาคญัจากคดีฟอ้งรอ้งดงักลา่วนี ้จงึยงัมไิดบ้นัทกึ
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในงบการเงิน

39.4  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ผู้เสียหาย (คู่กรณี) ได้ยื่นฟ้องต่อหน่วยงานของรัฐกับพวก 8 คน ต่อ 
ศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเนื่องจากทำาให้ขาดรายได้จำานวน 87.5 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 5 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคัดค้านการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ยื่นคำาให้การต่อสู้คดีต่อศาลปกครอง 

  เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2560 บรษิทัได้ยืน่คำาคดัคา้นคำาใหก้าร และศาลมคีำาสัง่ใหบ้รษิทัทำาคำาใหก้ารเพิม่เตมิ 
และยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน

  ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทได้ขอขยายเวลายื่นคำาให้การเพิ่มเติม 
และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ศาลปกครองมีคำาสั่งให้บริษัทยื่นคำาให้การเพิ่มเติมภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2560 ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2560 บริษัทยื่นคำาให้การเพิ่มเติมแก้คำาค้านต่อศาลปกครองแล้ว
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ศาลปกครองมีคำาสั่งกำาหนดให้วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นวันสิ้นสุด 
การแสวงหาข้อเท็จจริง

  เมือ่วันที ่29 เมษายน 2562 ศาลปกครองมคีำาสัง่เพกิถอนกำาหนดวันสิน้สดุแสวงหาขอ้เทจ็จรงิทีเ่คยกำาหนด
ไว้ และกำาหนดวันแสวงหาข้อเท็จจริงใหม่เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นวันสิ้นสุด

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางได้มีคำาพิพากษาว่า เนื่องจากบริษัทมิใช่ผู้รับมอบให้ใช้
อำานาจหรือดำาเนินกิจการทางปกครองจึงไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง 
ศาลปกครองไม่อาจรับคำาฟ้องในส่วนท่ีฟ้องบริษัทไว้พิจารณาพิพากษาได้ ยกฟ้องบริษัท และถือว่าคดีความนี้
สิ้นสุดการดำาเนินคดี

 39.5  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทผู้รับเหมาร่วมของโครงการก่อสร้างของบริษัทยื่นฟ้องขอให้ บริษัท 
คนืหลกัประกนัท่ียดึไวต้อ่อนญุาโตตลุาการ จำานวน 1.6 ล้านเหรยีญสิงคโปร ์หรอืประมาณ 39.4 ล้านบาท พรอ้ม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระแล้วเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2561 สถาบนัอนญุาโตตลุาการไดแ้จง้ผลการแตง่ตัง้ประธานอนญุาโตตลุาการ และเมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2561 
บริษัทและคู่กรณีได้เข้าพบอนุญาโตตุลาการเพื่อกำาหนดประเด็นข้อพิพาทและกำาหนดวันสืบพยาน 

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อนุญาโตตุลาการและคู่ความทั้งสองฝ่ายดำาเนินการสืบพยานบุคคล
เรียบร้อยแล้ว 

  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นคำาแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด และคดี 
อยู่ในระหว่างอนุญาโตตุลาการทำาการวินิจฉัยชี้ขาด

  เมื่อวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 คณะอนุญาโตตุลาการประชุมชี้แจงความเห็นคดีของแต่ละท่าน  
โดยอนุญาโตตุลาการจำานวน 2 ท่านมีความเห็นให้บริษัทคืนเงินตามยอดหนังสือค้ำาประกันเป็นเงินจำานวน 
1.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ให้แก่คู่กรณี และ
อนุญาโตตุลาการ 1 ท่าน มีความเห็นให้บริษัทไม่ต้องคืนเงินตามยอดหนังสือค้ำาประกันทั้งหมดแก่คู่กรณี  
หากคู่ความท้ังสองฝ่ายไม่เห็นพ้องกับความเห็นใดให้ทำาคำาร้องช้ีแจงพร้อมอธิบายเหตุผลสนับสนุนภายใน  
30 วันนับแต่วันดังกล่าว

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริษัทยื่นคำาร้องช้ีแจงความเห็นของบริษัทต่อคณะอนุญาโตตุลาการอธิบาย
และให้ความเห็นในประเด็นที่บริษัทไม่เห็นพ้องกับคำาชี้แจงของอนุญาโตตุลาการ

  เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2562 สถาบนัอนญุาโตตลุาการแจง้ความเหน็ของคณะอนญุาโตตลุาการโดยยนืตาม
คำาชี้ที่ได้แจ้งแก่คู่ความทุกฝ่าย 

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงทำาสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยทั้ง 
สองฝ่ายตกลงชำาระเงินตามคำาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการด้วยการหักกลบลบหนี้ คงเหลือจำานวนต้นเงิน
และดอกเบ้ียนับต้ังแต่วันที่ฟ้องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่บริษัทต้องชำาระให้ผู้เรียกร้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,726,706.70 เหรยีญสงิคโปร ์หรอืประมาณ 38.89 ลา้นบาท โดยแบง่ชำาระเปน็ 2 งวด คอื วนัที ่15 พฤศจกิายน 
2562 จำานวน 36.25 ล้านบาท และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำานวน 2.64 ล้านบาทตามลำาดับ และบริษัทได้
ชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้เรียกร้องภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว

39.6  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหนี้การค้าของโครงการก่อสร้างของบริษัทยื่นฟ้องขอให้บริษัทชำาระเงิน
ค่าสินค้าที่ค้างชำาระจำานวน 23.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำาระแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้ยื่นคำาให้การต่อศาล และกำาหนดวันที่ 28 สิงหาคม 
2561 เป็นวันไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ศาลให้บริษัทและคู่กรณีดำาเนินการ
กำาหนดประเด็นข้อพิพาท และกำาหนดวันนัดสืบพยานคู่ความทั้งสองฝ่ายในเดือนมีนาคม 2562

  ต่อมาเมื่อวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562 คู่ความทั้งสองฝ่ายได้ดำาเนินการสืบพยานของแต่ละฝ่าย แต่สืบพยาน
ฝ่ายของบริษัทไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีคำาสั่งนัดสืบพยานเพิ่มเติมในวันที่ 26 เมษายน 2562
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  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทดำาเนินการสืบพยาน แต่ดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีคำาสั่ง
นัดสืบพยานในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษัทดำาเนินการสืบพยาน แต่ดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ ศาลจึงมีคำาสั่ง 
นัดสืบพยานเพิ่มเติมวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

  ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทดำาเนินการสืบพยานแล้วเสร็จ คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงหมด
พยาน ศาลจึงมีคำาสั่งให้จัดทำาคำาแถลงปิดคดี นำาส่งต่อศาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศาลมีคำาพิพากษาให้บริษัทชำาระเงินค่าสินค้าที่ค้างชำาระเป็นเงิน 23.5 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 จนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น

  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ดำาเนินการยื่นอุทธรณ์ และยื่นคำาร้องขอทุเลาการบังคับคดี 

  เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2563 บรษิทัไดย้ืน่คำาร้องตอ่ศาลขอใหศ้าลงดการบังคับคด ีและศาลมคีำาสัง่อนญุาต
ตามคำาร้องขอ เนื่องจากคดีอยู่ระหว่างรอคำาสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 2 เรื่อง คำาร้องขอทุเลาการบังคับคดี

  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับคำาร้องแก้ไขอุทธรณ์และมีคำาสั่งอนุญาตให้บริษัททุเลา
การบงัคบัคดไีด ้โดยใหบ้รษิทันำาหลกัประกนัสำาหรบัจำานวนทีต่อ้งชำาระตามคำาพพิากษาศาลชัน้ตน้พรอ้มดอกเบีย้ 
จนถึงวันฟังคำาสั่งฟ้องและต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาวางต่อศาลเต็มจำานวน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 นัดฟังคำาพิพากษาคดีในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

  เมือ่วนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2564 บรษัิทและโจทกต์กลงกนัได้ โดยบรษิทัตกลงชำาระหนีใ้หก้บัโจทก ์จำานวนเงนิ  
18 ล้านบาทโดยแบ่งชำาระ 3 งวด ๆละ 2 ล้านบาท 8 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท และโจทก์จะไม่ประสงค์ 
จะอุทธรณ์คดีต่อไป ถือว่าคดีความน้ีสิ้นสุดการดำาเนินคดี และค่าสินค้าที่ค้างชำาระจำานวนดังกล่าว บริษัทได้
บันทึกไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้วบริษัทจึงไม่จำาเป็นต้องตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

39.7  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศาลปกครองนครราชสีมามีคำาสั่งรับคำาฟ้องคดีระหว่างผู้ฟ้องร้องและหน่วย
งานของรัฐเพื่อขอให้ศาลมีคำาพิพากษาในเรื่องดังต่อไปนี้

1) ขอให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาตใช้น้ำาจากอ่างเก็บน้ำาที่ออกให้แก่บริษัทร่วม 

2) ขอให้เพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน และ

3) ขอให้เพิกถอนรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน
ของบริษัทร่วม

  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีคำาส่ังเรียกให้บริษัทร่วมเข้าเป็นคู่กรณี 
ในคดี โดยบริษัทร่วมได้ยื่นคำาให้การแก้คำาฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาแล้ว ซึ่งในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
ผู้ฟ้องร้องได้ยื่นคำาคัดค้านคำาให้การต่อศาลปกครองนครราชสีมา และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศาลปกครอง
นครราชสีมาได้มีคำาสั่งให้บริษัทร่วมทำาคำาให้การเพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทร่วมได้ยื่น
คำาร้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาขอขยายระยะเวลายื่นคำาให้การเพิ่มเติมมีกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันครบ
กำาหนดเดิม 

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัทร่วมยื่นคำาให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองนครราชสีมา ปัจจุบันคดี 
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครราชสีมา ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมเห็นว่าหากศาล
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูล เอกสาร หลักฐานยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ ศาลจะมีคำาส่ังเรียกให้ผู้ฟ้องคดี หรือ 
ผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วน เพียงพอแล้ว  
ศาลจะออกหมายนัดคู่ความเพื่อกำาหนดประเด็นพิพาท และนัดวันพิจารณาพิพากษาต่อไป

  ทัง้นี ้ฝา่ยบรหิารของบรษิทัรว่มโดยอาศยัความเหน็ทีป่รกึษากฎหมายภายในของบรษิทัรว่ม พจิารณาเหน็
ว่าบริษัทร่วมได้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ทุกประการ จึงเชื่อมั่น
ว่าคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม
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39.8  เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองนครราชสีมามีคำาสั่งรับคำาฟ้องคดีระหว่างผู้ฟ้องร้องและ 
หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอให้ศาลมีคำาพพิากษาขอใหเ้พกิถอนรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมสำาหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหินของบริษัทร่วม

  ต่อมาเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 บริษัทร่วมได้ย่ืนคำาร้องสอดเพื่อเข้าไปเป็นคู่ความในคดี เพื่อจะได้
สามารถช้ีแจงขอ้เทจ็จรงิตอ่ศาลในคดรีะหวา่งผูฟ้อ้งและหนว่ยงานของรฐั ซึง่ในวันที ่1 พฤศจกิายน 2561 ศาลมี 
ความเห็นว่า คำาร้องสอดของบริษัทร่วมยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงมีคำาสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขเพิ่มเติมคำาร้องสอด 
ซึ่งบริษัทร่วมได้ยื่นคำาร้องสอดฉบับแก้ไขให้กับศาลปกครองนครราชสีมาแล้วในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  
ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทร่วมได้รับหมายแจ้งคำาส่ังศาลให้แก้ไขเพิ่มเติมคำาร้องสอดอีกครั้งหนึ่ง  
ต่อมาวันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทร่วมได้ดำาเนินการตามคำาส่ังศาล และศาลได้มีคำาส่ังอนุญาตให้เข้าไปเป็น 
คู่ความในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีร่วม โดยกำาหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 และมีสิทธิเท่ากันกับผู้ถูกฟ้องคดีเดิม

  ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัทร่วมได้รับจดหมายแจ้งคำาส่ังศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำาคำาคัดค้าน 
คำาใหก้ารและศาลไดม้คีำาสัง่รบัคำาคดัคา้นคำาใหก้ารดงักลา่วเมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2562 หากบรษิทัรว่มประสงค์
จะตรวจและคัดสำาเนาคำาคัดค้านคำาให้การ  ศาลอนุญาตและหากบริษัทร่วมประสงค์จะทำาคำาให้การเพิ่มเติม
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แจ้งให้ศาลทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมายแจ้งคำาสั่งศาล บริษัทร่วม 
จึงได้ดำาเนินการยื่นคำาร้องขอคัดสำาเนาคำาคัดค้านคำาให้การและแจ้งความประสงค์ย่ืนคำาให้การเพิ่มเติมต่อ 
ศาลเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างศาลพิจารณาและจะออกหมายแจ้งคำาส่ังกำาหนดระยะเวลา 
ให้บริษัทร่วมดำาเนินการจัดทำาคำาให้การเพิ่มเติมต่อไป

  ทัง้นี ้ฝา่ยบรหิารของบรษิทัรว่มโดยอาศยัความเหน็ทีป่รกึษากฎหมายภายในของบรษิทัรว่ม พจิารณาเห็น
ว่าบริษัทร่วมได้ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ทุกประการ จึงเชื่อมั่น
ว่าคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม

39.9  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อยเป็นโจทก์ฟ้องคดี กับ 2 หน่วยงานราชการเป็นจำาเลยที่ 1 และ 
จำาเลยที ่2 ศาลแพง่ เปน็คดหีมายเลขดำาที ่พ 4156/2562 ใหช้ำาระคา่งานเพิม่ คา่ใชจ้า่ย และคา่เสยีหายเนือ่งจาก 
การผดิสัญญาของโครงการกอ่สรา้งแหง่หนึง่ของบรษิทัยอ่ย เปน็จำานวนเงนิ 28.6 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ  
7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 26.8 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำาระเสร็จสิ้น โดยศาลกำาหนดนัด
วันสืบพยานโจทก์หรือวันกำาหนดชี้สองสถานในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัทย่อยได้รับคำาให้การของคู่กรณี แต่เนื่องจากคดีมีประเด็นการต่อสู้
คอ่นขา้งยุง่ยาก ศาลจงึใหโ้อกาสบรษิทัยอ่ยตอ่สูค้ดอียา่งเตม็ทีแ่ละเพือ่ใหบ้รษิทัยอ่ยตรวจคำาใหก้ารเตรยีมพยาน
บุคคลและเอกสาร

  เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 ศาลและคูค่วามทัง้สองฝา่ยดำาเนนิการกำาหนดประเดน็ขอ้พพิาท และกำาหนด
วันสืบพยาน ซึ่งศาลนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 และนัดสืบพยานฝ่ายจำาเลย 
ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 โดยศาลจะมีคำาพิพากษาในวันที่ 25 กันยายน 2563

  เมือ่วนัที ่25 กนัยายน 2563 ศาลมคีำาพพิากษาใหจ้ำาเลยที ่2 ชำาระเงนิใหก้บับรษิทัยอ่ยจำานวน 4.40 ลา้นบาท  
พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และ ให้จำาเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนบริษัทย่อย โดยกำาหนด 
คา่ทนายความ 50,000 บาท และ คา่ฤชาธรรมเนยีมให้จำาเลยที ่2 ใชแ้ทนเฉพาะเทา่ทีบ่รษิทัชนะคด ีและ ยกฟ้อง
จำาเลยที่ 1 ให้ริบค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างบริษัท และ จำาเลยที่ 1

           เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ เพื่อเรียกร้องค่าความเสียหาย 
เพิ่มเติม  

  เน่ืองจากคดีความอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของโจทก์และจำาเลย ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย เช่ือว่าผล 
ของคดคีวามดงักลา่วขา้งตน้จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็นยัสำาคญั ดงันัน้บรษิทัยอ่ยจงึไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
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39.10  เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 เจ้าหนี้การค้าของโครงการก่อสร้างของบริษัทยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งในเรื่อง  
ผดิสญัญาจ้าง เรยีกใหช้ำาระหนีแ้ละคา่เสยีหาย 10.50 ล้านบาท พรอ้มดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ตอ่ป ีนบัจากวนัฟอ้ง 
จนกว่าจะชำาระเงินให้โจทก์แล้วเสร็จ 

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ยื่นคำาให้การและฟ้องแย้งโจทก์ พร้อมเรียกค่าเสียหาย เป็นเงิน 
29.62 ล้านบาท 

  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลมีคำาสั่งให้เลื่อนวันกำาหนดนัดชี้สองสถาน เพื่อให้บริษัทและโจทก์เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยกำาหนดวันนัดวันไกล่เกลี่ยในวันที่ 27 มีนาคม 2563 และกำาหนดนัดชี้สองสถานและ
กำาหนดแนวทางการดำาเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ใหม่ในวันที่ 21 เมษายน 2563 

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ศาลมีคำาสั่งยกเลิกนัดไกล่เกลี่ยในวันดังกล่าว และยกเลิกนัดชี้สองสถานและ
กำาหนดแนวทางการดำาเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 คู่กรณีและบริษัทนัดไกล่เกลี่ย แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ ศาลจึงนัดกำาหนดชี้
สองสถาน และกำาหนดแนวทางการดำาเนินคดีหรือสืบพยานในเดือน สิงหาคม 2563

  เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2563 ศาลนดัชีส้องสถาน กำาหนดขอ้พิพาทตามคำาพพิาท และกำาหนดวนันดัสบืพยาน
คู่ความทั้ง 2 ฝ่าย ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ศาลนัดสืบพยานโจทก์ และ จำาเลย 

  เนือ่งจากคดอียูใ่นระหวา่งสบืพยาน และบรษิทัได้บนัทกึหนีค้า้งชำาระบางสว่นในงบการเงนิแลว้ สว่นทีต่า่ง
จากหนี้ค้างชำาระ บริษัทจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

39.11  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหนี้ผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ยื่นฟ้อง
ต่อศาลแพ่งในเร่ือง ผิดสัญญาว่าจ้าง ไม่ชำาระค่าจ้างและเรียกค่าเสียหาย จำานวนเงิน 1.25 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำาระเงินให้โจทก์แล้วเสร็จ

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทย่อยได้ยื่นคำาให้การและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายส่วนที่เหลือจำานวน 
80,791 บาท 

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โจทก์ได้ดำาเนินการยื่นคำาให้การแก้ฟ้องแย้ง 

  เมือ่วนัที ่10 มนีาคม 2563 ศาลและคู่กรณไีดด้ำาเนินการกำาหนดประเดน็ขอ้พพิาท และกำาหนดวนัสบืพยาน
ทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่ 14 - 17 กรกฏาคม 2563 

  เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ศาลนัดสืบพยานทั้ง 2 ฝ่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศาลมี 
คำาพพิากษายกฟอ้งโจทก ์และ รบิคา่ธรรมเนยีมฤชา โจทกไ์ดย้ืน่คำารอ้งอทุธรณค์ด ีซึง่จะครบกำาหนดทีโ่จทกต์อ้ง
ยื่นอุทธรณ์คดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

  เนือ่งจากคดอียูใ่นระหวา่งการยืน่อทุธรณข์องโจทก ์จงึถอืวา่คดคีวามยงัไมส่ิน้สดุ ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ย
เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่ได้
บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

39.12  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 บริษัทย่อยได้รับคำาฟ้องจากศาลแพ่งว่า บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง (โจทก์)  
ได้ยื่นฟ้องต่อบริษัทย่อยและพวกในฐานความผิดละเมิดรับช่วงสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย รับประกัน กรณีอุปกรณ์
การก่อสร้างของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งของบริษัทย่อยได้กระเด็นเข้ามาท่ีช่องทางเดินรถ ทำาให้รถยนต์ของ 
ผูเ้สยีหายซึง่โจทกเ์ปน็ผูร้บัประกันไดร้บัความเสียหาย โดยเรยีกคา่ความเสยีหายเปน็เงนิตน้ 293,378 บาท พรอ้ม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทย่อยและพวกจะชำาระเงินครบ ศาลได้
กำาหนดใหบ้รษิทัยอ่ยยืน่คำาใหก้ารตอ่สูค้ดภีายในวนัที ่27 กรกฎาคม 2563 พรอ้มไดก้ำาหนดวนัชีส้องสถาน และ
แนวทางการดำาเนินคดีและนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
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  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้แต่งตั้งผู้รับมอบอำานาจดำาเนินคดี 

  ต่อมาวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศาลนัดชี้สองสถานและกำาหนดแนวทางการดำาเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ 
แต่เนือ่งจากผูร้บัมอบฉนัทะทนายโจทก์และผูร้บัมอบฉนัทะบรษัิทย่อย ได้ยืน่คำาร้องขอเลือ่นคดี ซึง่ศาลอนญุาต
ให้เลื่อนคดี และ กำาหนดนัดชี้สองสถานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

  ต่อมาวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 ศาลได้นดัชีส้องสถาน และกำาหนดวดันดัสบืพยานในวนัที ่17 พฤษภาคม 
2564 

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอสืบพยานโจทก์และจำาเลย ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาจากประเด็น 
แห่งคดี เชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทย่อย 
จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

39.13  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้รับเหมาของโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งของบริษัท ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง
มีนบุรีในข้อหาผิดสัญญาจ้างทำาของ และ เรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 2,257,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 
ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องของเงินต้นจำานวนเงิน 2,205,179.27 บาท จนกว่าจะชำาระเงินให้โจทก์แล้วเสร็จ  
ศาลได้กำาหนดนัดชี้สองสถานและกำาหนดแนวทางการดำาเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ศาลได้มีคำาส่ังเล่ือนนัดช้ีสองสถานฯ เพื่อให้บริษัทและผู้รับเหมาดำาเนินการ
ไกล่เกลี่ยนอกศาลและเลื่อนกำาหนดนัดช้ีสองสถานหรือนัดถอนฟ้องหรือนัดประนีประนอมยอมความใหม่ 
อีกครั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

  เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน ศาลมีคำาสั่งให้คู่ความนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 19 มกราคม 2564 และกำาหนด 
วันนัดสืบพยานในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ต่อไปหากไม่อาจเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้

  ปัจจุบันคดีวามอยู่ระหว่างรอให้คู่ความไกล่เกลี่ย ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทมีแนว 
ทางการต่อสู้คดี บริษัทจึงยังไม่ตั้งประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

39.14  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัทได้ยื่นคำาฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดธัญบุรี เรียกให้ผู้รับเหมาของโครงการ 
แห่งหนึง่ (จำาเลย) รบัผดิอนัเนือ่งมาจากการผดิสัญญาและเรยีกให้ชำาระค่าเสยีหาย โดยบรษิทั ขอให้จำาเลยชำาระ
เงนิ 202,329 บาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงนิจำานวน 184,596 บาท นับถดัจากวนัฟ้องเป็นต้น
ไป จนกว่าจำาเลยจะชำาระเงินให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น โดยศาลได้กำาหนดนัดพิจารณานัดแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2564

  ปัจจุบันคดีความอยู่ระหว่างรอจำาเลยย่ืนคำาให้การ ฝ่ายบริหารพิจารณาจากประเด็นแห่งคดี มีความเห็น
ว่าคดีนี้บริษัทมีโอกาสในการต่อสู้คดี บริษัทจึงยังไม่ตั้งประมาณการที่จะเกิดขึ้นในงบการเงิน

39.15   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย 
ในข้อหาผดิสญัญาและเรยีกค่าเสยีหาย เพือ่เรยีกค่าจ้างก่อสร้างทีบ่รษิทัย่อยยังค้างชำาระให้แก่โจทก์ เป็นจำานวน
เงิน 3,216,157.29 พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 3,034,707.10 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไป จนกว่าจำาเลยจะชำาระเสร็จสิ้น

  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยได้รับสำาเนาคำาฟ้อง และศาลได้กำาหนดให้ยื่นคำาให้การต่อสู้คด ี
ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ตลอดจนศาลกำาหนดนัดชี้สองสถานและกำาหนดแนวทางการดำาเนิน คดีหรือสืบ
พยานโจทก์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  

  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564  ศาลได้อนุญาตให้จำาเลยขยายระยะเวลายื่นคำาให้การไปจนถึงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564

  ปัจจุบันคดีวามอยู่ระหว่างรอการยื่นคำาให้การต่อสู้คดี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้พิจารณาแล้วเชื่อว่า
ผลของคดีดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึก
ประมาณการหนี้สินจากคดีความดังกล่าวไว้ในงบการเงิน
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40. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ล้านบาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้ - - - - - 30.0 - 30.0

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม 

หุ้นกู้ - - - - - 30.0 - 30.0

41. เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

  เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107  
“การแสดงรายการและการเปดิเผยขอ้มลูสำาหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ” ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 
ลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ี/เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินให้กู้ยืม/เงินกู้ยืม เงินฝากธนาคารที่มีภาระ
ค้ำาประกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่า และหุ้นกู้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บรษิทัและบรษัิทยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเช่ือทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวยีนอืน่ และเงิน
ใหกู้ย้มื ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกำาหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้
บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสีย
จากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำาคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากธนาคาร เงนิใหกู้้ยมื/เงนิกู้
ยืม หนี้สินตามสัญญาเช่า และหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย 
ทีป่รับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึ่งใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้
ของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำา 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี มากกว่า            

1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 88 2 90 0.00 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 283 283 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 271 271 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน - - 32 - 32 0.05

- - 120 556 676

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 709 - - - 709 3.25 - 6.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 718 718 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 159 159 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 16 16 - - 32 5.92 - 6.26

725 16 - 877 1,618
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ล้านบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี มากกว่า            

1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 180 2 182 0.13 - 1.20

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 700 700 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 216 216 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 1 - 10 - 11 0.45 - 1.30

1 - 190 918 1,109

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 473 - - - 473 3.00 - 7.12

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 509 509 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 101 101 -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 2 2 - 4 4.75

หุ้นกู้ 30 - - - 30 4.80

505 2 - 610 1,117



217

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี มากกว่า            

1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 2 0 2 0.00 - 0.50

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 138 138 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 125 125 -

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน - - 29 - 29 0.05

- - 31 263 294

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 415 - - - 415 3.75 - 5.25

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 406 406 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 10 10 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 642 - - - 642 2.50 - 6.25

หนี้สินตามสัญญาเช่า 9 8 - - 17 5.92 - 6.26

1,066 8 - 416 1,490
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ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง          
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี มากกว่า            

1 ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 93 1 94 0.13 - 1.20

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 471 471 -

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 69 69 -

- - 93 541 634

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 249 - - - 249 3.00 - 7.12

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - - - 266 266 -

เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง - - - 13 13 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 748 - - - 748 2.50 - 5.50

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1 2 - - 3 4.75

หุ้นกู้ 30 - - - 30 4.80

1,028 2 - 279 1,309

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บรษิทัและบรษัิทยอ่ยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กีย่วเนือ่งจากการซือ้สนิค้า การใหบ้รกิารและการให้กูย้มื 
เป็นเงินตราต่างประเทศ ในบางสถานการณ์บริษัทและบริษัทย่อยจะทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำาคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 5 - 50 30.0371 30.1540

ยูโร 1 2 - 90 36.8764 33.7311
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

(พัน) (พัน) (พัน) (พัน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 23 34 - 50 30.0371 30.1540

ยูโร 1 1 - 90 36.8764 33.7311

 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 

  กลุม่บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่
เงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

  กลุ่มบริษัทใช้วิธีตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกำาหนดใหต้อ้งวดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่มม่ตีลาดท่ีมสีภาพคลอ่ง หรอืไมส่ามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

  ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงมลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิทางการเงนิรวมถงึลำาดบัชัน้มลูคา่ยุตธิรรม แตไ่มร่วมถงึการแสดง
ขอ้มูลมูลคา่ยตุธิรรมสำาหรบัหนีส้นิทางการเงนิทีไ่มไ่ดว้ดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมหากมลูคา่ตามบญัชใีกลเ้คยีงกบัมลูคา่
ยุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)

ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย

    มูลค่ายุติธรรม

        - หุ้นกู้ - 30.0 - 30.0
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

 หุน้กูท้ีจ่่ายดอกเบีย้ในอตัราคงทีแ่สดงมลูค่ายตุธิรรมโดยการคำานวณมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต 
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน สำาหรับหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

42.  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2563

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563
เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 473,051 236,409 - 709,460

หุ้นกู้ 30,000 (30,000) - -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 23,965 (14,475) 22,892 32,382

รวม 527,016 191,934 22,892 741,842

งบการเงินรวม (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2562

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 581,804 (108,753) - 473,051

หุ้นกู้ 179,750 (150,000) 250 30,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5,976 (5,113) 3,010 3,873

รวม 767,530 (263,866) 3,260 506,924

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2563

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2563
เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 249,051 165,609 - 414,660

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 748,000 (106,000) - 642,000

หุ้นกู้ 30,000 (30,000) - -

หนี้สินตามสัญญาเช่า 14,383 (7,062) 9,892 17,213

รวม 1,041,434 22,547 9,892 1,073,873
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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
1 มกราคม

2562

กระแส
เงินสด

เพิ่ม (ลด)*

รายการที่
ไม่ใช่

เงินสด

ยอดคง
เหลือ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2562
เพิ่มขึ้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 480,000 (230,949) - 249,051

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 510,000 238,000 - 748,000

หุ้นกู้ 179,750 (150,000) 250 30,000

หนี้สินตามสัญญาเช่า - (901) 3,009 2,108

รวม 1,169,750 (143,850) 3,259 1,029,159

 *กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจำานวนเงินสดรับและเงินสดชำาระคืนในงบกระแสเงินสด

43. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่ เหมาะสมและ
การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 8.27 : 1  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : 3.43 : 1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 4.41 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 : 2.94 : 1)

44. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ปจัจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  
ส่งผลทำาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยรวม สถานการณ์ดังกล่าว 
ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหน้ีสินใน 
งบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และทำาการประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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45.  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

  รายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบ
ต่องบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีและกำาไรต่อหุ้น ดังนี้

ล้านบาท

ยอดตาม
ที่แสดงไว้เดิม

จัดประเภท ยอดตาม
ที่แสดงไว้ใหม่

งบแสดงฐานะการเงินรวม

        สินทรัพย์

               เงินลงทุนในบริษัทร่วม      25,375 (25,375) -

               เงินลงทุนในการร่วมค้า 26,238 25,375 51,613

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

        สินทรัพย์

               เงินลงทุนในบริษัทร่วม      25,375 (25,375) -

               เงินลงทุนในการร่วมค้า 2,376 25,375 27,751

46. การอนุมัติงบการเงิน

  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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